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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ของผู้บริโภคเพศ
หญิง ใน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 21-37 ปี ที่เคยซื้อ
เสื้อผ้าผ่าน  Instagram จ านวน 400 คน โดยใช้การเก็บแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีการทดสอบสมมติฐานด้วยการาวิเคราะห์ความแตกต่าง
โดยใช้สถิติค่าที่การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลวิจัยพบว่า                   
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21-26 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาที่ระดับปริญญาตรี เป็นนิสิต/นักศึกษา มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคเพศหญิงมี อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด 
แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ของผู้บริโภคเพศหญิง ใน Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับ ม ากที่สุด 
ประกอบด้วย ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนผู้บริโภค และด้านการสื่อสาร แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ของผู้บริโภคเพศหญิง ใน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน และปัจจัยด้าน
ลักษณะธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด ประกอบด้วย ด้านคุณภาพข้อมูล ด้านความปลอดภัย และ
ด้านการบอกต่อ แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ของผู้บริโภคเพศหญิง ใน Generation Y  
ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ลักษณะธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อินสตาแกรม 
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ABSTRACT 
 

This research aims to examine the factors influencing Generation Y female consumer's decision 
on the purchase of clothes through Instagram in Bangkok metropolitan area. The sample group are 400 
female consumers aged 21-37 who have shopped on Instagram using questionnaires as a data collection 
tool.  The following statistics were used to analyze the data: percentage, mean, standard deviation.  The 
hypothesis was tested by statistical heterogeneity analysis at One-way Anova.  and multiple regression 
analysis statistics, the results showed that most of the respondents were aged 21-26 years, single status, 
educational level at bachelor's degree.  being a student have average monthly income 20,001-30,000 
baht.  The hypothesis test found that female consumers have different age, status, highest level of 
education, different influence on the factors influencing Generation Y female consumer's decision on the 
purchase of clothes through Instagram in Bangkok metropolitan area. Factors on marketing mix in overall 
consumer perspective at the highest level, consisting of consumer demand consumer cost the factors 
influencing Generation Y female consumer's decision on the purchase of clothes through Instagram in 
Bangkok metropolitan area was different. The factors of business characteristics via social media as a 
whole were at the highest level, consisting of data quality. Safety and word-of-mouth were different. The 
factors influencing Generation Y female consumer's decision on the purchase of clothes through 
Instagram in Bangkok metropolitan area was different with a statistical significance at the 0.05 level. 
 
Keywords: Marketing Mix on Customer Perspective, Charateristics of Social Commerce, Instagram  
 

บทน า 
ค่าเฉลี่ยแนวโน้มการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ในประเทศไทย โดยช่วงปี 2563 ก่อนการล็อกดาวน์จากสถานการณ์

วิกฤตโควิด 19 ค่าเฉลี่ยการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์อยู่ในระดับคงที่ จนกระทั่งประกาศล็อกดาวน์ช่วงมีนาคม – พฤษภาคม 
2564 พบว่ามีระดับการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สะท้อนให้เห็นว่าระยะเวลาช่วงล็อกดาวน์เกิด
ค าสั่งให้ปิดพื้นที่ต่างๆ ส่งผลให้ผู้คนปรับเปลี่ยนวิธีการซื้อขายสินค้าจากหน้าร้าน หรือ Offline เป็นการซื้อขายสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ โดยเป็นพื้นที่ที่ท าให้ผู้ซื้อผู้ขายยังสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทุกสถานการณ์อย่างสะดวกและรวดเร็ว               
สื่อออนไลน์จึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของผู้คนในด้านการบริโภคอย่างมากจนถึงปัจจุบัน  ในขณะ
ที่Instagram ทั่วโลกมียอดผู้ใช้งานเกิน 1 พันล้านคน ประเทศไทยติดอันดับที่  16 ของโลกและมียอดผู้ใช้งาน Instagram  
มากถึง 14 ล้านคน พบว่าจ านวนผู้ใช้งานช่วงอายุ 25 – 34 ปี หรือกลุ่ม Generation Y คิดเป็นเพศชายร้อยละ 17.2 และเพศ
หญิงร้อยละ 16.6 ซึ่งเป็นสัดส่วนของช่วงอายุที่มีการใช้งาน Instagram มากที่สุด สถิติข้อมูลจาก SHOPLINE Thailand 
แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของประชากรไทยผ่าน Social Commerce โดยแบ่งสัดส่วนตามเพศ พบว่า
เพศหญิงนิยมซื้อเสื้อผ้า ร้อยละ 62 และผลิตภัณฑ์ความงาม ร้อยละ 59 ในขณะที่เพศชายนิยมซื้อ Gadget ร้อยละ 25 และ
ของตกแต่งบ้าน ร้อยละ 21 ข้อมูลข้างต้นจึงแสดงให้เห็นว่าเพศหญิงมีความสนใจเลือกซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
มากกว่าเพศชาย ในขณะเดียวกันคนช่วงวัย Generation Y เป็นกลุ่มที่เติบโตมาพร้อมกับยุคของเทคโนโลยีทั้งอุปกรณ์ IT และ
อินเทอร์เน็ต การเข้าถึงและการรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ที่สะดวกและรวดเร็วจึงเป็นช่องทางที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การใช้สื่อของช่วงวัยดังกล่าวเป็นพิเศษ การตลาดออนไลน์จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันของคนไทย
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ท าให้เกิดพื้นที่ค้าขายสินค้าหลากหลายแบรนด์ที่มีความสนใจในการเจาะตลาดกลุ่มผู้ใช้สื่อออนไลน์เป็นอย่างม าก ข้อมูล
ดังกล่าวจึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคมีส่วนส าคัญต่อความส าเร็จทางธุรกิจ 
เนื่องจากผู้บริโภคมักมีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กระบวนการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคจึงยึดหลัก
คุณค่าที่ผู้บริโภคจะได้รับ (Customer Value) ต้นทุน (Cost to Customer) ความสะดวก (Convenience) และการ
ติดต่อสื่อสาร (Communication) ซึ่งเห็นได้จากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในช่วงล็อกดาวน์และความ
นิยมซื้อเสื้อผ้าของเพศหญิง จึงอธิบายได้ว่า เมื่อเกิดการปิดพื้นที่ท้ังร้านค้าและห้างสรรพสินค้าต่างๆ แต่ความต้องการซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคยังคงอยู่ การซื้อขายออนไลน์จึงเป็นช่องทางที่ตอบโจทย์ทั้งสะดวกและเอื้ออ านวยต่อการซื้อสินค้าผ่านสื่อ
ออนไลน์ของผู้บริโภคในช่วงเวลานั้น ดังนั้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการผู้ประกอบการจึงมีหน้าที่ในการศึกษา
และท าความเข้าใจผู้บริโภคตามยุคสมัย 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ประกอบด้วย ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุน

ผู้บริโภค ด้านความสะดวก และด้านการสื่อสาร ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ของผู้บริโภคเพศหญิงใน 
Generation Y  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาลักษณะธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย ด้านช่ือเสียง ด้านคุณภาพของข้อมู ล ด้านความ
ปลอดภัย และด้านการบอกต่อ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ของผู้บริโภคเพศหญิงใน Generation Y  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่ าง

กันมีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ของผู้บริโภคเพศหญิง Generation Y  ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภคประกอบด้วย ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนผู้บริโภค 

ด้านความสะดวก และด้านการสื่อสาร มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อเสือ้ผ้าผา่น Instagram ของผู้บริโภคเพศหญิง Generation 
Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. ลักษณะธุรกิจออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประกอบด้วย ด้านช่ือเสียง ด้านคุณภาพข้อมูล ด้านความปลอดภัย 
และด้านการบอกต่อ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ของผู้บริโภคเพศหญิง Generation Y  ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์  จากการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ หรือ  Demography เป็นการพรรณนาหรือบรรยายเกี่ยวกับประชากรมนุษย์ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2550) 
กล่าวถึง ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ในมุมทางด้านการตลาดว่าประกอบด้วย อายุ เพศ และสถานภาพ การศึกษา และ
รายได้ เกณฑ์ดังกล่าวนิยมเหมาะส าหรับการแบ่งส่วนการตลาด เพราะสามารถก าหนดตลาดเป้าหมายอย่างตรงประเด็น
มากกว่าตัวแปรอื่น ดังนี้  

1. อายุ (Age) เป็นตัวแปรส าคัญของส่วนตลาด ช่วงอายุที่แตกต่างกันความคิดต่อการบริโภคและการด ารงชีวิตจึง
ต่างกัน ส่งผลให้สินค้าและบริการสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกับประชากรที่มีอายุแตกต่างกัน  

2. เพศ (Sex) ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการบริโภคมากข้ึน ความแตกต่างทางเพศส่งผลต่อพฤติกรรม
การติดต่อและรับข้อมูลข่าวสารแตกต่างกัน  
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3. สถานภาพ (Marital status) เป็นเป้าหมายที่ส าคัญทางการตลาด และมีความส าคัญกับผู้บริโภค แบ่ งเป็น โสด 
สมรส หม้าย หย่าร้าง สถานภาพของแต่ละบุคคลจะบ่งบอกถึงความอิสระในการตัดสินใจและมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิด
วิเคราะห์ข้อมูล  

4. การศึกษา (Education) เป็นตัวแปรที่แสดงให้เห็นถึงความคิด ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรม ของประชากรที่
แตกต่างกัน ผู้มีการศึกษาสูงจะมีการรับรู้สารทีด่ี เพราะสามารถเข้าใจสารในรูปแบบต่างๆ ได้ดีกว่าผู้ทีม่ีการศึกษาต่ ากว่า  

5. รายได้ (Income) รายได้เป็นตัวช้ีความสามารถในการจ่ายสินค้าของผู้บริโภค แต่ขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินค้า
อาจเป็นเกณฑ์รูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม อาชีพ และการศึกษา ฯลฯ แม้ว่ารายได้เป็นตัวแปรที่นิยมใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง
ส่วนตลาด แต่นักการตลาดส่วนใหญ่จะเช่ือมโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรประชากรศาสตร์อื่นๆ เพื่อก าหนดตลาดเป้าหมาย
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองผู้บริโภค ไม่ใช่แค่เพียงค านึงถึงการตลาดในมุมมองผู้ประกอบการอย่างเดียวแต่ต้องพิจารณาถึงส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองผู้บริโภคด้วย  เพื่อสร้างความประทับใจต่อธุรกิจและส่งผลให้ลูกค้ามีความจงรักภักดี ดังนั้นธุรกิจต้อง
จัดการด้านการตลาดให้ประสบความส าเร็จ โดยพิจารณาส่วนประสมการตลาดในมุมมองผู้บริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์  และ
คณะ, 2560) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 

1. คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ (Customer Value) เมื่อลูกค้าจะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการจ าเป็นจะต้องพิจารณาถึง
คุณค่าหรือประโยชน์ของสินค้าและบริการนั้นๆ โดยน าสินค้าหรือบริการมาเปรียบเทียบกับต้นทุนที่เสียไป ดังนั้นธุรกิจจะต้อง
ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ต้นทุน (Cost to Customer) โดยต้นทุนที่เสียไปของผู้บริโภคเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการนั้นๆ จะต้องสอดคล้อง
กับความคุ้มค่าในสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับ หากผู้บริโภคเสียต้นทุนไปมากความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าหรือบริการนั้นๆ ก็
จะมากเช่นเดียวกัน ผู้ประกอบการจึงต้องศึกษาหาราคาขายที่เหมาะสมกับความคาดหวังของผู้บริโภคเพื่อที่จะเสนอราคาขาย
ที่ผู้บริโภคพึงพอใจและสามารถยอมรับได้  

3. ความสะดวก (Convenience) ผู้ประกอบการจะต้องสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคที่จะเลือกซื้อสินค้า
และบริการได้ เช่น การเข้าถึงรายละเอียดข้อมูลสินค้าและบริการ ความสะดวกของช่องทางในการซื้อสินค้าและบริการ ทั้งนี้
ผู้ประกอบการจะต้องอ านวยความสะดวกต่อการตัดสินใจซื้อสินและบริการของผู้บริโภคให้เหมาะสมมากท่ีสุด  

4. การติดต่อสื่อสาร (Communication) ผู้บริโภคต้องการที่จะรับรู้ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมทั้ง
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากภาคธุรกิจ โดยภาคธุรกิจจะต้องจัดหาและสร้างสรรค์สื่อให้เหมาะสมกับความต้องการซื้อสินค้าและ
บริการต่อกลุ่มผู้บริโภค รวมถึงหากผู้บริโภคมีความต้องการที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้ประกอบการเพื่อเสนอแนะหรือแจ้งปัญหา
ของสินค้าและบริการนั้นๆ การติดต่อสื่อสารจะต้องสะดวก ง่าย และรวดเร็ว การสื่อสารจึงส าคัญต่อภาคธุรกิจและผู้บริโภค
เป็นอย่างมาก 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์  ธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social 
Commerce เป็นรูปแบบการค้าออนไลน์ประเภทหนึ่งที่มีกลไกตามบริบทหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่อยู่ในสังคม มีความ
ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและต้องการความร่วมมือกันภายในกลุ่ม สามารถอธิบายได้ว่าเป็นธุรกิจออนไลน์รูปแบบหนึ่ง ที่
ผสมผสานระหว่างการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เข้ากับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยผู้วิจัยมี
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Characteristics of Social Commerce) ผ่านสื่อ
ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. ด้านชื่อเสียง (Reputation) หมายถึง ร้านค้าที่ได้รับความนิยมเป็นที่รู้จักกันดีอย่างแพร่หลาย มียอดผู้ติดตามเป็น
จ านวนมาก รวมถึงไม่มีประวัติการทุจริตในขณะการด าเนินธุรกิจ  
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2. ด้านการสื่อสาร (Communication) หมายถึง การสนทนาหรือตอบโต้ระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบการ จาก
งานวิจัยของ (วิภาวี จันทร์แก้ว, 2557) กล่าวว่า การสื่อสาร หรือ สนทนา เป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการตลาด การพูดคุยทาง
ออนไลน์ผู้ประกอบการหรือร้านค้าสามารถเข้าไปสร้างการสนทนากับผู้บริโภค ท าให้ผู้ประกอบการหรือร้านค้าทราบว่าควร
ปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ตอบสนองต่อผู้บริโภคอย่างไร  

3. ด้านคุณภาพของข้อมูล (Information Quality) หมายถึง ผู้ประกอบการหรือร้านค้าที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อมูลสินค้าอย่างครบถ้วน ทั้งด้านราคาสินค้า เวลาในการจัดส่งสินค้า ความตรงต่อเวลา และการยอมรับข้อร้องเรียนของ
ผู้บริโภคและปรับปรุงแก้ไขเพื่อปรับปรุงและพัฒนาร้านค้า เนื่องจากเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีผู้บริโภคควรรับรู้ก่อนการซื้อสินค้า  

4. ด้านความปลอดภัย (Safety) หมายถึง ผู้ประกอบการหรือร้านค้ามีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคเป็น
ความลับไม่เผยแพร่สู่สาธารณะ รวมถึงการตรวจสอบตัวตนของผู้ประกอบการหรือร้านค้าเพื่อสร้างความมั่นใจและน่าเชื่อถือ
ให้แก่ผู้บริโภค และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยต่อการซื้อสินค้าของผู้บริโภคทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของทั้งสองฝ่าย  

5. ด้านการบอกต่อ (Word of Mouth Referrals) หมายถึง ค าบอกเล่าหรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผู้ประกอบการ ร้านค้า หรือการบริโภคสินค้าผ่านมุมมองของบุคคลหนึ่งทั้งจากกลุ่มคนสนิทหรือบุคคลอื่น การตลาดปากต่อ
ปาก (Word of Mouth) จึงเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่นักการตลาดใช้มายาวนาน เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของ การตลาดแบบปากต่อปาก  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 
พบว่า (Schiffman & Kanuk, 2552) อธิบาย การตัดสินใจเลือกซื้อ หมายถึง พฤติกรรมผู้บริโภคจะพิจารณาในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจทางด้านจิตใจและพฤติกรรมทางกายภาพ ซึ่งกระบวนการซื้อเป็นกิจกรรมด้านจิตใจและ
กายภาพที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง 
จากงานของ (ศิรินทร ซึ้งสุนทร, 2542) อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อว่า มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ ดังน้ี 

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ( Input) คือ ปัจจัยภายนอก (External Influences) หมายถึง 
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรม ปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซึ่งมีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคของแต่ละบุคคล  

1.1 ปัจจัยทางการตลาด (Marketing Input) อิทธิพลจากสินค้าและบริการ ซึ่งคือกิจกรรมที่ เกิดส่วนประสมทาง
การตลาดที่ผู้ประกอบการต้องการสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคและชักจูงให้ผู้บริโภคซื้อและให้สินค้า โดยกลยุทธ์จากส่วน
ประสมทางการตลาด  

1.2 ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural Input) เป็นอิทธิพลที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า เช่น การบอกต่อ
จากเพื่อน บทความในหนังสือพิมพ์ อิทธิพลจากครอบครัวในการใช้เครื่องอุปโภคหรือบริการ หรือ บทความ รายงานเกี่ยวกับ
ผู้บริโภค และการได้รับอิทธิพลจากชนช้ันทางสังคม วัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมย่อย  

2. กระบวนการตัดสินใจของผู้บิโภค (Process) คือ ขั้นตอนในการตัดสินใจของผู้บริโภค (Consumer Decision 
Making) ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทัศนคติ ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการ
และการรับรู้ว่ามีสินค้าให้เลือกหลากหลาย รวมไปถึงกิจกรรมที่ผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่มีอยู่หรือข้อมู ลที่
ผู้ผลิตสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคและขั้นสุดท้ายคือการประเมินค่าทางเลือกนั้นๆ 

3. กระบวนการตัดสินใจ (The Act of Making Decision) จากงาน (จาตุรงคกุล, 2543) มีการแบ่งกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี ้

3.1 การตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการซื้อ ซึ่งตระหนักถึงปัญหา
หรือความต้องการในสินค้าและการบริการ ซึ่งความต้องการหรือปัญหานั้นเกิดขึ้นมาจากความจ าเป็น (Needs) ซึ่งมาจาก สิ่ง
กระตุ้นภายใน (Internal Stimuli) และสิ่งกระตุ้นภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุ้นของส่วนประสม
ทางการตลาด  
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3.2 การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผู้บริโภคทราบถึงความต้องการในตัวสินค้าและบริการต่างๆ ขั้น
ต่อไปผู้บริโภคก็จะท าการแสวงหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจโดยแหล่งข้อมูลของผู้บริโภค  

3.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) หลังจากรับรู้ข้อมูล ผู้บริโภคจะท าการประเมินทางเลือก
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยการประเมินทางเลือกนั้นๆ ผู้บริโภคต้องก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน  

3.4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หลังจากท าการประเมินทางเลือก ผู้บริโภคจะเข้าสู่ขั้นของการตัดสินใจ
ซื้อ ซึ่งต้องมีการตัดสินใจในด้านต่างๆ  

3.5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) หลังจากผู้บริโภคท าการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
ต่างๆ นักการตลาดจะท าการสอบถามความพึงพอใจหลังการซื้อ ถ้าคุณภาพสินค้าและบริการที่ได้รับตรงกับความคาดหวังหรือ
สูงกว่าสิ่งที่คาดหวัง ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการนั้นๆ จนเกิดการซื้อซ้ าและบอกต่อ แต่หากคุณค่าที่ได้รับ
ต่ ากว่าสิ่งที่คาดหวัง ผู้บริโภคจะผิดหวังและเกิดการบอกในทางที่ไม่ดี 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Instagram อินสตาแกรมเป็นแอพพลิเคชันที่ให้บริการผ่านมือถือ สมาร์ทโฟน แท็บแล็ต หรือ
คอมพิวเตอร์ เป็นอีกหนึ่งสื่อสังคมออนไลน์ท่ีได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย เป็นแอพพลิเคช่ันท่ีสามารถน าภาพถ่าย
ในคลังภาพหรือวิดีโอมาตกแต่งให้สวยงามตามความต้องการด้วยฟิลเตอร์ (Filter) เพื่อโพสต์ภาพถ่ายลงบนบัญชี (Account) 
ของตนเอง โดยภาพถ่ายที่แบ่งปันสามารถระบุต าแหน่ง (Location) รวมถึงค าอธิบายใต้ภาพ (Caption) เพื่อการบรรยายภาพ
หรือความรู้สึกช่วงเวลานั้น และแฮชแท็ก (Hashtag) เป็นประโยคหรือค าที่เกี่ยวข้องกับภาพที่แบ่งปัน นอกจากนี้ยังมีระบบ
การติดตามผู้อื่น (Followers) และผู้อื่นติดตาม (Following) ให้ผู้ใช้เลือกติดตามชมภาพถ่ายของผู้ใช้งานท่านอื่น หากถูกใจ
ชอบรูปภาพสามารถกดช่ืนชอบ (Like) รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็น (Comment) ภาพนั้นได้ อีกทั้งยังสามารถแบ่งปัน 
(Share) ภาพถ่ายสู่แอพพลิเคช่ันอื่นๆ เช่น Twitter, Facebook, Foursquare หรือ Tumblr และการโพสต์ภาพถ่ายหรือ
วิดีโอระยะเวลา 24 ชม. หรือ IG Story เป็นการแบ่งปันเรื่องราวในช่วงเวลาสั้นลงบนบัญชีของตนเอง จุดเด่นที่ท าให้อินสตาแก
รมได้รับความนิยมอย่างสูงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือ การใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว มีผู้ใช้จ านวนมาก มีความสนุก อีกทั้ง
การได้รับความนิยมจากคนดังส่งผลให้กระแสของอินสตาแกรมเติบโตขึ้นเช่นกัน (วรรณพร ภุชชงค์, 2556) 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ ผู้บริโภคเพศหญิงใน Generation Y ช่วงอายุ 21 – 37 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่เคยซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิชยบัญัชา, 2561) ผู้วิจัย
จึงใช้สูตรการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และก าหนดค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ไม่เกินร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้จ านวน 384 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการส ารองเผื่อความ
คลาดเคลื่อนหรือไม่สมบูรณ์อีก 16 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจึงเท่ากับ  400 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ลักษณะ
แบบสอบถามสร้างขึ้นจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้ในการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนประกอบด้วย 

การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้นของ
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ การหาค่าความถี่และร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean and 
Standard Deviation: S.D.) และการวิ เคราะห์ โดยใช้สถิติ เชิ งอนุ มาน ( Inferential Statistic) ประกอบด้วย สถิติ 
Independent t-test และ One-way Analysis of Variance และสถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Regression 
Analysis) 
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ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21-26 ปี มีจ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 สถานภาพ มีสถานภาพโสด มี
จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อย 62.5 ระดับการศึกษาสูงสุด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 
อาชีพ นิสิต/นักศึกษา จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 
20,001 - 30,000 บาท จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค โดยรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค โดยรวมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านความต้องการของผุ้บริโภค ด้าน
ความสะดวก และด้านการสื่อสาร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 4.24 และ 4.31 ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ
กับในระดับมาก ได้แก่ ต้นทุนผู้บริโภค โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับลักษณะ
ธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์   โดยรวมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการบอกต่อ ด้านช่ือเสียง และด้านคว ามปลอดภัย ค่าเฉลี่ย             
เท่ากับ 4.34 4.30 และ 4.22  และผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านคุณภาพข้อมูล โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.18 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าผ่าน Instagram โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 
 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย            
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ของผู้บริโภคเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 1.1 ผู้บริโภคเพศหญิงที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ของผู้บริโภค              
เพศหญิงใน  Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 สมมติฐานที่ 1.2 ผู้บริโภคเพศหญิงที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ของผู้บริโภค
เพศหญิงใน  Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริโภคเพศหญิงที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram 
ของผู้บริโภคเพศหญิงใน  Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ 1.4 ผู้บริโภคเพศหญิงที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ของผู้บริโภค            
เพศหญิงใน  Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานท่ี 1.5 ผู้บริโภคเพศหญิงท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ของ
ผู้บริโภคเพศหญิงใน  Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดมุมมองผู้บริโภค ประกอบด้วย ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุน
ผู้บริโภค ด้านความสะดวก และด้านการสื่อสารแตกต่างกัน ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4C) 

ประกอบด้วย ด้านความต้องการของผุ้บริโภค( ) ด้านต้นทุนผู้บริโภค( ) และด้านการสื่อสาร( )  อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากสมมติฐานที่ตั้งไว้จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานรอง(  ) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (  ) ทั้งนี้
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เนื่องจากมีตัวแปรมากกว่า 1 ตัว ท่ีสามารถพยากรณ์ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ของผู้บริโภคเพศหญิง Generation Y 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 3 ด้าน มีอิทธิพลในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 30.5 
 สมมติฐานที่ 3 ลักษณะธุรกิจออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประกอบด้วย ด้านช่ือเสียง ด้านคุณภาพข้อมูล ด้าน
ความปลอดภัย และด้านการบอกต่อ แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ของผู้บริโภคเพศหญิง 
Generation Y  ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ลักษณะธุรกิจออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย ด้านคุณภาพ

ข้อมูล( ) ด้านความปลอดภัย( ) และด้านการบอกต่อ( )  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว้จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานรอง(  ) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก(  ) ทั้งนี้เนื่องจากมีตัวแปรมากกว่า 1 ตัว ท่ีสามารถ
พยากรณ์ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ของผู้บริโภคเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 3 ด้าน มีอิทธิพล
ในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 38.3  
 

สรุปและอภิปรายผล 
 ด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ของผู้บริโภคเพศหญิง Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กัน ผลวิจัยพบว่า อายุ พบว่า ผู้บริโภคเพศหญิงที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ทแตกต่างกัน 
สอดคล้องกับ โยษิตา นันทิภาคย์ (2563) เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้ามัลติแบรนด์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ประเภท Instagram ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย ช่วงอายุ 19 – 39 ปี อายุที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผ้าในร้านค้ามัลติแบรนด์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน คนที่มีอายุน้อยกว่าจะมีกระบวนการทางความคิดในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าที่ง่ายกว่ากลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า สถานภาพ พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าผ่านInstagram แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) สถานภาพของแต่ละบุคคลเป็นตัวแปรที่มอีิทธิพล
มาจากบุคคลรอบข้างเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการรับรู้ข่าวสารและการตัดสินใจที่แตกต่างกัน  ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า 
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram แตกต่างกัน สอดคล้องกับ สุณิสา             
ตรงจิตร์ (2559) เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์             
(E-Marketplace) พบว่าระดับการศึกษาเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) พบว่าผู้มีระดับการศึกษาสูงสามารถเข้าใจสารในรูปแบบต่างๆ ได้ดีกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษา
ต่ ากว่า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ที่แตกต่างกัน อาชีพ พบว่า ผู้บริโภคเพศหญิงที่มีอาชีพ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ภัทรานิษฐ์ ฉายสุวรรคีรี (2559) เกี่ยวกับ 
ปัจจัยที่มีอิทธิต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม พบว่า อาชีพส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าจากร้านค้าในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรมไม่แตกต่างกัน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้บริโภคเพศหญิงที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ โยษิตา นันทิภาคย์ (2563) 
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้ามัลติแบรนด์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภท Instagram ของผู้บริโภค
เจนเนอเรช่ันวาย ช่วงอายุ 19 – 39 ปี โดยพบว่ารายได้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าบนสื่อออนไลน์                 
ไม่แตกต่างกัน  
 ส่วนประสมทางการตลาดมุมมองผู้บริโภค ประกอบด้วย ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนผู้บ ริโภค ด้าน
ความสะดวก และด้านการสื่อสาร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ของผู้บริโภคเพศหญิง Generation Y 
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านความต้องการของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ของ
ผู้บริโภคเพศหญิง Generation Y ผู้บริโภคให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน                  
ยิ่งมีระดับความคิดเห็นดีมากยิ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าใน Instagram มาก ซึ่งผู้บริโภคเพศหญิง Generation Y 
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สอดคล้องกบั ศิริเพ็ญ เล่าลือเกียรติ์ (2562) พบว่า ด้านความต้องการของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการใช้ประโยชน์จากโลกดิจิตอลเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคและ
สร้างผลิตภัณฑ์โดยประเมินจากพฤติกรรมของผู้บริโภคจึงเกิดเป็นการพัฒนาสินค้าเพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของ
ผู้บริโภค โดยออกแบบสินค้าที่มีการออกแบบที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ ด้านต้นทุนผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
ผ่าน Instagram ของผู้บริโภคเพศหญิง Generation Y จากผลการศึกษาผู้บริโภคให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ยิ่งมีระดับความคิดเห็นดีมากยิ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าใน Instagram มาก ซึ่ง
ผู้บริโภคเพศหญิง Generation Y ให้ความส าคัญกับร้านค้าที่มีการระบุราคาเสื้อผ้าไว้อย่างชัดเจน มากที่สุด รองลงมาคือ 
ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาเสื้อผ้าระหว่าง Instagram กับช่องทางอื่นได้อย่างสะดวก ราคามีความเหมาะสมกับ
คุณภาพเสื้อผ้า และมีราคาที่ถูกกว่าการซื้อผ่านช่องทางอื่น ตามล าดับ สอดคล้องกับ วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556) กล่าว
ว่า ปัจจัยความไว้วางใจของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) คือ ผู้บริโภคมีความ
ไว้วางใจกับผู้ประกอบการที่ขายสินค้าที่มีคุณภาพตามที่ลงประกาศและมีราคาถูกกว่าช่องทางอื่นๆ เช่นเดียวกับงานของผู้วิจัย 
เนื่องจากต้นทุนที่เสียไปของผู้บริโภคเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจะต้องสอดคล้องกับความคุ้มค่าในสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับ ด้านความ
สะดวก ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ของผู้บริโภคเพศหญิง Generation Y จากผลการศึกษาพบว่า 
ร้านค้าออนไลน์ใน Instagram ที่มีการจ าแนกหมวดหมู่สินค้าเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อของผู้บริโภค มีช่องทางการช าระ
เงินหลายช่องทาง มีการจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ของผู้บริโภคเพศหญิง 
Generation Y และด้านการสื่อสาร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผา้ผ่าน Instagram ของผู้บริโภคเพศหญิง Generation Y 
จากผลการศึกษาผู้บริโภคให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ยิ่งมีระดับความคิดเห็นดี
มากยิ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าใน Instagram มาก ซึ่งผู้บริโภคเพศหญิง Generation Y สอดคล้องกับ ภัทรานิษฐ์             
ฉายสุวรรคีรี (2559) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าอย่างครบถ้วนและชัดเจน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม ซึ่งพบว่าผู้บริโภคมักให้ความส าคัญกับข้อมูลและ
รายละเอียดของสินค้ามากกว่าการเสนอส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ  ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องออกแบบข้อความเพื่อ
สื่อสารใหเ้หมาะสมกับความต้องการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค  
 ลักษณะธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย ด้านช่ือเสียง ด้านคุณภาพข้อมูล ด้านความปลอดภัย และด้าน
การบอกต่อ มี อิทธิพลต่อการตั ดสิน ใจซื้ อ เสื้ อผ้ าผ่ าน  Instagram ของผู้บริ โภค เพศหญิ ง Generation Y ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่า ด้านช่ือเสียง ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ของผู้บริโภคเพศหญิง 
Generation Y ด้านคุณภาพข้อมูล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ของผู้บริโภคเพศหญิง Generation Y 
จากผลการศึกษาผู้บริโภคให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ยิ่งมีระดับความคิดเห็นดี
มากยิ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าใน Instagram มาก สอดคล้องกับ ของ Yang Ying (2560) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค (Facebook) ของผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพข้อมูล ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับข้อมูลที่ได้จากร้านเสื้อผ้าแฟช่ันออนไลน์มีความถูกต้อง โดยการ
แจ้งราคาสินค้าและก าหนดเวลาในการจัดส่งชัดเจน มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เฟสบุ๊ค ด้านความปลอดภัย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ของผู้บริโภคเพศหญิง Generation Y จากผล
การศึกษาผู้บริโภคให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ยิ่งมีระดับความคิดเห็นดีมากยิ่งส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าใน Instagram มาก ผู้บริโภคเพศหญิง Generation Y สอดคล้องกับ กฤตินา จันทร์หวร (2559) 
ด้านความปลอดภัยของข้อมูลเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากิ๊ฟช็อปผ่านแอพพลิเคช่ันอินสตาแกรม ผู้บริโภค
ให้ความส าคัญกับการเก็บความลับข้อมูลด้านธุรกรรมทางการเงินของลูกค้า สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ประกอบการ การ
ป้องกันข้อมูลส่วนตัวเป็นความลับ และมาตรการรักษาความปลอดภัยต่อการซื้อสินค้า และด้านการบอกต่อ มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ของผู้บริโภคเพศหญิง Generation Y จากผลการศึกษาผู้บริโภคให้ความส าคัญอยู่ในระดับ
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ดีมาก โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ยิ่งมีระดับความคิดเห็นดีมากยิ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าใน Instagram 
มาก สอดคล้องกับ กฤตินา จันทร์หวร (2559) ด้านการบอกต่อเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากิ๊ฟช็อปผ่าน
แอพพลิเคชั่นอินสตาแกรม ผู้บริโภคให้ความส าคัญ การบอกต่อจากลูกค้าที่เคยสั่งซื้อสินค้าและการทราบข้อมูลความนิยมของ
ร้านค้าจากผู้อื่น หากผู้บอกต่อมีความสนิทสนมกับผู้บริโภคมากจะส่งผลให้ตัวสินค้าหรือบริการมีความน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการขายเสื้อผ้าผ่านช่องทาง Instagram สามารถน าข้อมูล

ดังกล่าวไปวางแผนและก าหนดกลยุทธ์เพื่อด าเนินการทางการตลาดต่อไป  
2. ส่วนประสมทางการตลาดมุมมองผู้บริโภค ควรให้ความส าคัญกับเสื้อผ้าตามเทรนหรือเข้ากับยุคสมัย รวมทั้ง

ความส าคัญกับการก าหนดราคาสินคา้ที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า และการสื่อสาร ทีเ่น้นการให้ข้อมูลด้านสินค้า 
3. ลักษณะธุรกิจออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ความน่าเช่ือถือของข้อมูลเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ ข้อมูลที่

ผู้ประกอบการสื่อสารให้แก่ผู้บริโภคจึงจ าเป็นต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพเหมาะสม ช่องทางการช าระเงินไม่จ าเป็นต้องมีหลาย
รูปแบบ แต่ควรมีคุณภาพและมีความปลอดภัยตรวจสอบได้ เพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค และการ
รีวิวจากกลุ่มคนใกล้ชิดเป็นการส่งเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายในการโปรโมท และยังเป็นการสร้าง
การรับรู้ให้กับเป้าหมายได้อย่างดี  

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังถัดไป 
1. เพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีการเก็บข้อมูลเชิงลึก เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การใช้ค าถามปลายเปิด ควบคู่ไปกับ

การเก็บแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดต่อการศึกษามากขึ้น 
2. ศึกษาผู้บริโภคที่อยู่ใน Generation ที่แตกต่างกันเพิ่มเติม เพื่อทราบข้อมูลที่อาจมีความแตกต่าง และสามารถ

น ามาเปรียบเทียบกันระหว่าง Generation ได้และน าข้อมูลมาท าการตลาดได้อย่างตรงกลุ่มมากขึ้น  
3. ศึกษาประชากรศาสตร์ในเขตพื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้ใ ช้งาน Instagram นั้นมี            

ทั่วประเทศ เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการและประสิทธิภาพที่แท้จริง ที่ได้จากการท าการตลาดผ่านช่องทาง Instagram 
4. เพิ่มการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ท่ีอาจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เช่น ปัจจัยด้ายความไว้วางใจ หรือปัจจัยด้านทัศนคติ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ของผู้บริโภคเพศหญิง ใน Generation 
Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี จากความช่วยเหลือและความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก อาจารย์ ดร.วัลภา 
หัตถกิจพาณิชกุล อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีได้สละเวลาอันมีค่านับตั้งแต่ เริ่มต้นจนเล่มสารนิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ โดยให้
ค าปรึกษา ดูแล ช่วยเหลือ และตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ในสารนิพนธ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ 
โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน และ รองศาสตราจารย์              
ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน ท่ีให้ความอนุเคราะห์ มาเป็นกรรมการในการสอบและคอยช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าในการปรับปรุง 
แก้ไขข้อบกพร่องของสารนิพนธ์ฉบับนี้ ตลอดจนคณาจารย์ในภาควิชาบริหารธุรกิจท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ เจ้าหน้าท่ีใน
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ  
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