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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา
และผู้มีชื่อเสียง พฤติกรรมการใช้สื่ออินสตาแกรมของผู้บริโภคสินค้าแฟชั่น ตลอดจนทัศนคติและพฤติกรรม
การซื้อสินค้าของผู้บริโภคสินค้าแฟชั่นจากร้านค้าที่ท าการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้ านในอินสตาแกรม
ดาราและผู้มีชื่อเสียง ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดเป็นผู้ใช้อินสตาแกรม และมีพฤติกรรมการติดตาม (Follow) ดาราและผู้มีชื่อเสียงในอินสตาแกรม  

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรม
ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ และการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมที่
ต่างกันอย่างมีนัยสถิติที่ส าคัญในระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ในแต่ละด้าน พบว่า 1) 
พฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาด
แบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผู้มีชื่อเสียง 2) ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดแบบ
ฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผู้มีชื่อเสียงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค
สินค้าแฟชั่นจากร้านค้าที่ท าการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผู้มีชื่อเสียง 

ค าส าคัญ : กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด, การฝากร้านในอินสตาแกรมดารา, อินสตาแกรม, สินค้าแฟชั่น  
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Abstract 

 The purposes of this research are: 1) to study marketing communication strategies 
of advertising spam technique of fashion retailers on celebrity Instagram account 2) to 
study Instagram use behaviors 3) to study consumer’s attitude toward advertising spam 
technique of fashion retailers on celebrity Instagram account 4) to study purchasing 
behavior toward advertising spam technique of fashion retailers on celebrity Instagram 
account. The data was collected by questionnaire survey from 400 samples, who are 
Instagram users while they are following celebs on Instagram. 

 The results showed that the effects on behaviors are the same among samples 
who have different gender, careers and incomes level, while the effects are different 
among samples who have different age and education level. For correlation between 
each pair, the study found that: 1) Instagram use behaviors has positive correlation with 
consumer’s attitude toward advertising spam technique of fashion retailers on celebrity 
Instagram account. 2) Consumer’s attitude toward advertising spam technique of fashion 
retailers on celebrity Instagram account has positive correlation with purchasing behavior 
toward advertising spam technique of fashion retailers on celebrity Instagram account. 

Keywords : Marketing Communication Strategies, advertising spam technique on celebrity 
Instagram account, Instagram, fashion retailers 

 

บทน า 

การโฆษณาเป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดในการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
รวมทั้งแนวคิดผ่านสื่อไปยังผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพ่ือสนองความต้องการ สร้างแรงจูงใจและสร้าง
ทัศนคติที่ดีแก่ผู้บริโภค เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์และสังคม และเกิดการแข่งขันด้านคุณภาพที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ (นิธินันท์ สุขแสน , 2551) ซึ่งในปัจจุบัน
ผู้ประกอบการเลือกการด าเนินการสื่อสารการตลาดและการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากกว่าสื่อหลัก 
โดย ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย (2554) กล่าวไว้ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน สื่อออนไลน์มีแนวโน้มว่าจะ
ได้รับความนิยมสูงขึ้นในอนาคต เนื่องด้วยสื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อบุคคลและสังคมเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้สื่อ
ออนไลน์มีจุดเด่นในเรื่องการแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว มีต้นทุนที่ต่ า ทั้งยังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุก
ที่ทุกเวลา และสามารถใช้ได้กับสินค้าและบริการเกือบทุกประเภท จากเหตุผลดังกล่าวท าให้สื่อโฆษณา
ออนไลน์ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

อินสตาแกรมเป็นสื่อสังคมออนไลน์ประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการใช้เป็นเครื่องมือ
การสื่อสารการตลาด อินสตาแกรมเป็นแอพพลิเคชั่นบนมือถือและแท็บเล็ตส าหรับแชร์รูปภาพ เป็นแอพที่
ใช้งานง่ายจึงเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็ว จากสถิติของไทยมาร์เก็ตติ้ง (2557) เผยว่าในปัจจุบันมีผู้ใช้อินสตาแก
รมทั่วโลกมากกว่า 150 ล้านคนและรูปที่ถูกแชร์ออกไปเป็นจ านวน 16 พันล้านรูป ปัจจุบันประเทศไทยมี
อัตราการใช้อินสตาแกรมเพ่ิมมากขึ้นจากที่เคยมีจ านวนผู้ใช้เพียง 240,000 ราย เพ่ิมขึ้นเป็น 1,551,649 
ราย ซึ่งอินสตาแกรมก าลังเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้งเหล่าดาราและผู้มีชื่อเสียง
นิยมเล่นเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในคอมเมนต์ (Comment) 
บนอินสตาแกรมของดาราขึ้น การฝากร้านในอินสตาแกรมนี้เกิดจากการที่ผู้ที่ขายสินค้าผ่านทางอินสตาแก
รมเห็นว่าช่องคอมเมนต์ใต้ภาพของดาราเป็นพื้นที่ท่ีถูกมองเห็นมากเช่นเดียวกับรูปภาพ จึงเป็นช่องทางหนึ่ง
ที่ผู้ขายสินค้าจะท าการฝากร้านเพ่ือที่จะโฆษณาร้านของตัวเอง จะเห็นได้จากข้อความ เช่น ฝากร้าน ขอ
อนุญาตฝากร้านนะคะ เป็นต้น และจะมีการติดแฮชแท็ก# เช่น #เสื้อผ้าเกรด A #กระเป๋างานแท้ เป็นต้น 

ผลการส ารวจจากโซเชียลอิงค์ (2557) พบว่า ในครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2556 มีจ านวนร้านค้า
เกิดข้ึนในอินสตาแกรมไม่น้อยกว่า 35,414 ร้าน และครึ่งปีหลังของปี พ.ศ. 2556 มีจ านวนร้านค้าเกิดขึ้นไม่
น้อยกว่า 66,559 ร้าน มีอัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ88 และในครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2557 มีจ านวน
ร้านค้าเกิดข้ึนไม่น้อยกว่า 163,271 ร้าน ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 145 นอกจากนี้การส ารวจพบว่า
การตลาดแบบฝากร้านเติบโตมากถึงร้อยละ 470 โดยครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2556 มีร้านค้าฝากร้านจ านวน 
207,609 ร้าน และเพ่ิมขึ้นเป็น 975,141 ร้าน ในช่วงครึ่งปีแรกของปีพ.ศ. 2557 โดยความถี่ในการโพสรูป
ภาพบนอินสตาแกรมของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง มีผลต่อการเพ่ิมจ านวนคอมเมนต์ (Comment) ฝาก
ร้าน จากข้อมูลของโซเชียลแรงค์ (2557) พบว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 มีดาราโพสภาพบนอินสตาแก
รมจ านวน 25,451 ครั้ง มีคอมเมนต์ (Comment) เกิดขึ้นทั้งหมด 3,817,650 ครั้ง โดยคอมเมนต์ 
(Comment) ที่เป็นการฝากร้านของร้านค้ามากถึง 975,141 ครั้ง หรือเท่ากับ 26% และโซเชียลอิงค์ 
(2557) ได้ท าการส ารวจประเภทสินค้าที่ผู้บริโภคเคยซื้อผ่านช่องทางฝากร้านบนอินสตาแกรมของดารา 
โดยส ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง 502 คน  ที่ใช้อินสตาแกรมและเคยซื้อสินค้าผ่านร้านค้าที่ฝากร้านบนอินสตา
แกรมของดารา ส ารวจในระหว่าง วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า สินค้าที่
ผู้บริโภคซื้อมากที่สุดคือ สินค้าแฟชั่น/เสื้อผ้า รองลงมา ได้แก่ อุปกรณ์ไอที และอาหารเสริม/ครีมบ ารุงผิว  

จากจ านวนการคอมเมนต์ (Comment) ฝากร้านในอินสตาแกรมดาราที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว 
เป็นเพราะพ้ืนที่นี้เป็นพ้ืนที่โฆษณาที่ง่ายและคุ้มค่า จึงเกิดเป็นกระแสในสังคมขึ้นมา สร้างความร าคาญใจ
ให้กับเจ้าของอินสตาแกรมอย่างมาก ซึ่งก็มีดาราบางส่วนที่ไม่พอใจเพราะเห็นแต่คอมเมนต์ฝากร้านที่ไม่ได้
เกี่ยวกับรูปภาพหรือบางคนก็อยากอ่านคอมเมนต์แฟนคลับแต่กลับเห็นแต่ข้อความฝากร้าน ท าให้ดาราและ
ผู้มีชื่อเสียงรู้สึกว่าเป็นการไม่เคารพความเป็นส่วนตัว จึงประกาศงดฝากร้านในอินสตาแกรม เช่น ข่าวจาก
ไทยรัฐออนไลน์ (2557) น าเสนอเรื่องดาราเรียกร้องพ้ืนที่ส่วนตัวในอินสตาแกรม โดยการประกาศงดฝาก
ร้าน ซึ่งได้สัมภาษณ์ความคิดเห็นของดาราที่ได้รับผลกระทบจากการฝากร้าน ตัวอย่างเช่น พลอย เฌอ
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มาลย์ ดารานักแสดง กล่าวว่าต้องการสร้างพ้ืนที่ไว้ให้เพ่ือนหรือแฟนคลับ การฝากร้านท าให้ไม่เห็นคอม
เมนต์ของแฟนคลับ เพราะมีการฝากร้านค่อนข้างเยอะ จึงต้องมีการประกาศงดฝากร้านขึ้นมา  

จากจากตัวอย่างผลการส ารวจและสถิติที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับการท าการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านบนอินสตาแกรมดารา เพราะเป็นแนวทางที่แปลกใหม่
และไม่ใช่การสื่อสารการตลาดแบบเก่า และจะเห็นได้ว่าการที่มีจ านวนร้านค้าบนอินสตาแกรมเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วนั้นมองได้ว่าปัจจุบันคนนิยมซื้อขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์กันมากขึ้น ซึ่งการฝากร้านเปรียบเสมือน
ช่องทางการโฆษณาสินค้าผ่านคอมเมนต์บนอินสตาแกรมของดารา ท าให้ผู้ขายสินค้ามีแนวทางในการเพ่ิม
ยอดขายของตัวเอง การฝากร้านจึงเป็นช่องทางใหม่อีกช่องทางหนึ่งในการท าการสื่อสารการตลาดที่
น่าสนใจ  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา และทัศคติ
และพฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้าแฟชั่น โดยมีวัตถุประสงค์งานวิจัย ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผู้มีชื่อเสียง 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่ออินสตาแกรมของผู้บริโภคสินค้าแฟชั่น 

3. เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคสินค้าแฟชั่นที่มีต่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตา
แกรมดาราและผู้มีชื่อเสียง  

4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคสินค้าแฟชั่นจากร้านค้าที่ท าการสื่อสารการตลาด
แบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผู้มีชื่อเสียง 

ส าหรับการศึกษามีการตั้งสมมติฐานวิจัยดังนี้ 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันส่งผลให้มีพฤติกรรมการใช้อินสตาแก
รมของผู้บริโภคสินค้าแฟชั่นแตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 พฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้บริโภค
สินค้าแฟชั่นที่มีต่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผู้มีชื่อเสียง 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ทัศนคติของผู้บริโภคสินค้าแฟชั่นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าของผู้บริโภคสินค้าแฟชั่นจากร้านค้าที่ท าการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและ
ผู้มีชื่อเสียง 

ส าหรับระเบียบวิธีการวิจัย จะเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ค าถามปลายปิด (Close-ended 
Questionnaire) โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ซึ่งเป็นผู้ใช้แอพพลิเคชั่นอินสตาแกรม
และมีการติดตาม (Follow) ดาราและผู้มีชื่อเสียงในอินสตาแกรม ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 2558 จากนั้นน าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ไปทดสอบความ
เชื่อมั่นซึ่งสามารถวิเคราะห์ค่าความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามได้เท่ากับ 0.91 

ทั้งนี้แบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านใน
อินสตาแกรมดาราและผู้มีชื่อเสียง 

ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านค้าที่ท าการสื่อสาร
การตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผู้มีชื่อเสียง 

เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงน าไปประมวลผลข้อมูล
หาค่าทางสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ผลสรุปการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

จากผลการศึกษา พบว่า ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรม
และมีการติดตาม (Follow) ดาราและผู้มีชื่อเสียงในอินสตาแกรม จ าแนกตามเพศพบว่าเป็นผู้หญิงคิดเป็น
ร้อยละ 79 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 21 จ าแนกตามอายุพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุระหว่าง 26 – 33 
ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาคือ ช่วงอายุน้อยกว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 และช่วงอายุ 34 ปี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 27 ตามล าดับ  จ าแนกตามระดับการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76 รองลงมาคือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 17 
และต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 7 ตามล าดับ จ าแนกตามอาชีพพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาเป็น เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 27 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 16 นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 11 และอาชีพ
อิสระ คิดเป็นร้อยละ 6 จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 
– 20,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 28 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 40,001 คิดเป็น 11 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็น 6 ตามล าดับ จะเห็นได้
ว่าความแตกต่างของลักษณะทางประชากรค่อนข้างจะแตกต่างกัน 

ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมที่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทางด้านประชากรศาสตร์ของ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2543) ที่เชื่อใน
ความคิดว่าคนที่มีคุณสมบัติทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย โดยเมื่อ
สรุปผลการอภิปรายจากการทดสอบสมมติฐานทีละตัวแปร ดังต่อไปนี้ 
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

เพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ภาสกร จิตรใคร่ครวญ (2553) มีผลงานวิจัย พบว่า เพศหญิงมีการใช้งานสังคมออนไลน์ ( Social 
Network) มากกว่าเพศชาย โดยอาจเป็นเพราะผ้หูญิง เป็นเพศที่ชอบพูด ชอบคุย ชอบติดต่อกับเพ่ือนๆ ใน
แต่ละวันมากกว่าเพศชาย ซึ่งส่งผลให้เพศหญิงเข้า มาใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ติดต่อกับเพ่ือนๆใน
เครือข่าย (Network) มากกว่าเพศชาย 

อาย ุพบว่า ช่วงอายุที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมท่ีแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลวิจัยของ 
กนกวรรณ สมรักษ์ (2556) พบว่า อายุเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องความคิดและ
พฤติกรรม โดยทั่วไปแล้วคนที่มีอายุน้อยมักมีความคิดเสรีนิยมมากกว่า และคนที่มีอายุมากกว่ามักจะมี
ความคิดอนุรักษณ์นิยม นอกจากนี้อายุยังเป็นสิ่งก าหนดความแตกต่างในเรื่องความยากง่าย ในเรื่องการชัก
จูงใจด้วย สรุปได้ว่ากลุ่มคนที่มีอายุต่างกันลักษณะของการใช้สื่อก็แตกต่างกัน 

ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมที่แตกต่างกั น 
สอดคล้องกับ แนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ว่าการศึกษาเป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความคิดทัศนคติ
และพฤติกรรมแตกต่างกัน คนที่มีการศึกษาสูงจะมีการใช้สื่อที่หลากหลายกว่า และมีระยะเวลาการใช้สื่อที่
มากกว่า 

อาชีพ และ รายได้ พบว่า อาชีพและจ านวนรายได้ที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัย ของ ชนิตว์ปิยา แสงเย็นพันธุ์ (2554) พบว่าข้อมูลด้านอาชีพ และ
รายได้ที่แตกต่างกัน มีการใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่แตกต่างกัน 

จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการเข้าใช้อินสตาแก
รมจ านวน 1 – 4 ครั้งต่อวัน มากที่สุด และส่วนใหญ่ใช้อินสตาแกรมโดยเฉลี่ยต่อวันเป็นระยะเวลา 1 -4 
ชั่วโมง นอกจากนั้นยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมเพ่ือติดตาม (Follow) ดาราและผู้
มีชื่อเสียงที่ตนเองชื่นชอบ และพบว่ามีการติดตาม (Follow) ดาราและผู้มีชื่อเสียงที่ถูกฝากร้าน คิดเป็นร้อย
ละ 80 

การศึกษาพบว่า “พฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อ
การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผู้มีชื่อเสียง” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
วิโรจน์ อรุณมานะกุล (2543) ว่าหากมีการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตที่มากและหลากหลาย ส่งผลต่อทัศนคติในแง่ดี 
คือมองในแง่ของประโยชน์ที่จะได้มากกว่า 

จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ฝากร้านในอินสตาแกรมดารา พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีการติดตาม (Follow) ร้านค้าที่ฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผู้มีชื่อเสียงจ านวน 1 – 40 ร้าน 
มากที่สุด และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเข้าชมร้านค้าที่ฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผู้มีชื่อเสียงจ านวน 
1 – 4 ร้านต่อวัน มากที่สุด นอกจากนั้นยังพบว่าพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ฝากร้านใน
อินสตาแกรมดาราและผู้มีชื่อเสียงเป็นจ านวนเงิน 1 – 500 บาทต่อครั้งมากที่สุด 
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ผลการศึกษาพบว่า “ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแก
รมดาราและผู้มีชื่อเสียงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคสินค้าแฟชั่นจาก
ร้านค้าที่ท าการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผู้มีชื่อเสียง” สอดคล้องกับ Assael 
(1995) กล่าวว่า หากสามารถโฆษณาให้ผู้บริโภคสร้างความเชื่อที่เป็นบวกให้กับตราสินค้าได้แล้ว ผู้บริโภค
จะมีแนวโน้มในการประเมินตราสินค้าในแง่บวกและท าการซื้อสินค้าหรือใช้บริการในที่สุด ซึ่งหากผู้บริโภค
เกิดความพึงพอใจก็จะสร้างทัศนคติในแง่บวก และมีแนวโน้มที่จะเกิดความตั้งใจซื้อขึ้น ซึ่งความตั้งใจซื้อ
สามารถใช้ท านายพฤติกรรมของผู้บริโภคในอนาคตได้ เช่น แนวโน้มการซื้อสินค้าหรือใช้บริการซ้ าเพ่ิมขึ้น 
เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะด้านการตลาด 

1. จากผลการศึกษาพบว่า การฝากร้านในอินสตาแกรมส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าต่อผู้บริโภค ดังนั้น 
ร้านค้าในอินสตาแกรมควรหากลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์ในการฝากร้าน เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเกิดความสนใจและ
เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าโดยไม่ก่อให้เกิดความร าคาญ 

ข้อเสนอแนะด้านการวิจัย 

1. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในด้านทัศนคติของดาราหรือผู้มีชื่อเสียงต่อการฝากร้านของร้านค้าในอินสตาแกรม
ดาราและผู้มีชื่อเสียง 

2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเรื่องกลยุทธ์การฝากร้านในอินสตาแกรมดารา เช่น รูปแบบของข้อความ และอ่ืนๆ ที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในอินสตาแกรม 

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จากการช่วยเหลือและการสนันสนุนของบุคคลหลาย
ฝ่าย ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณทุกท่านที่เก่ียวข้องไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ช่วยให้
ค าปรึกษา ดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือให้ผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆ ตลอดการท าวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี และ
ชี้แนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด รวมทั้งขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ ดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาสละเวลาช่วยให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงวิทยานิพนธ์เล่มนี้ให้ดีและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้มาตลอดช่วงระยะเวลาของการศึกษา 

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่กรุณาสละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
และร้านค้าออนไลน์ที่ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นอย่างดี รวมทั้งขอบคุณเพ่ือนๆทุกคน ทั้งเพ่ือน
ปริญญาโทในคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการและเพ่ือนต่างคณะ ที่คอยช่วยเหลือในการเก็บ
ข้อมูลและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ และช่วยเหลือในทุกๆเรื่องด้วยความเต็มใจและขอขอบพระคุณครอบครัว 



 
5-8 

         

       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

คุณพ่อ คุณแม่ น้องสาว และญาติพ่ีน้องทุกคนที่คอยเป็นก าลังใจ คอยรับฟังปัญหา เป็นที่ปรึกษา และ
สนับสนุนให้ต่อสู้ในยามท่ีท้อแท้ ท าให้ผู้วิจัยผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆมาได้ 

 สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของงานวิชาการที่สามารถ
น าไปต่อยอดในการศึกษาเพ่ิมเติมและใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 
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