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บทคัดยอ
ของธุรกิจออนไลน และพฤติกรรมในการเลื
รรมในนการรเลือกกซื้อสินคาของ
การเติบโตอยางงกกาวกระโดดข
วกระโดดของธุ
การรขายสินคาบนสื
บนสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ เปนจํา นวนมาก
นวนมา โดยเฉพาะ
ผูบริโภคที
โภคที่เปลี่ยนไป ทํา ใหเกกิดิ การขายสิ
ขายสินคคาประ
ะเภทแฟชั่นและเครื
และเครรื่องแตง กาย
ย ที่นิยมขายผานอิ นสตา
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ภคหรือลูกคาซืื้อสสิินคา การวิจัยจึงนี้มีวัตถุถประสงคเพื่อ
เปนปจจัยสําคัญอยางมาก
งมากต
การจู
ศึ กษาว า ลัั กษษณะของภาพถ
ยโฆษณาสิ
ณะของภาพถา ยโฆษณ
ณ าสิ นคาแฟชั่ นบนอิ นสตาแกรมแบบใดที
สตาแกรมม แบบบ ใดท่จี ะทําใหลูกคาหรือ
ผูบริโภคมี
โภคมีทัศนคต
นคติติที่ดีตอภาพ ๆ นั้น โโดยกรอบการวิ
ดยกรอบการวิจัยพัฒนาจากแนวคิ
นาจากกแนนวคิด การจํ
การรจําแนกรูปแบบภาพถาย
โฆษณาบนนิ
ยสาร
และแนวคิคิดปจจัยขององ
ขององค
ระกอบของภาพถ
ณาบนนิตยส
สาร และแนวค
งคประกอบข
ของภาาพถาย เชน มมุุมมองภาพ ความลึกของ
ภาพ สีของภาพพื้นหลัง และแสง
สําหรับกระบวนการวิ
กระบวนการววิจัยไดน ําภาพถายโฆษณาสิ
ยโฆษณ
ณาสินคาประเภทกระเปาแฟชั่นของผูหญิงที่
มีการโพสต
รโพสตภาพถายโฆษณาที่มีกระเปาอยู
อยในภาพนั้น ๆ บนอินสตาแกรม ในชวงระยะเวลา
งระยะเว 2 สัปดาห
ของเพจที่ มี ย อดผู ติ ด ตามจํ านวนเกิ นกว า 40 ,000 ราย มาเป นกลุ ม ตั ว แทนภาพโฆษณาที่นํามา
วิ เคราะหและจําแนกรูปแบบ เพื่ อสร างแบบสอบถามที่ใช เปนเครื่องมือในการสํารวจความคิดเห็น
ทัศนคติที่ผูตอบแบบสอบถามมีตอ ภาพถายเหลานั้น กับกลุมตัวอยางที่เปนผูหญิงที่เคยซื้อสินคาแฟชัน่
บนสื่อออนไลน จํานวน 404 กลุมตัวอยาง ดวยวิธีการแจกแบบสอบถามในรูปแบบอิ เล็ กทรอนิ ก ส
และนํ า ข อมู ลที่ไ ดมาจั ดอั น ดับดว ยคาเฉลี่ ยของทัศ นคติที่ผูตอบแบบสอบถามมีตอภาพถ ายสูงสุด
5 อันดับแรก โดยวิเคราะหทั้งแบบไมจําแนก และจําแนกตามชวงอายุ และรายไดภายใตกรอบการ
การวิจัย รวมทั้งใหผูเชี่ยวชาญวิเคราะหถึงลักษณะรวมเพิ่มเติมของผลการจัดอันดับทีไ่ ด
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ผลการวิจัยตามกรอบการวิจัยพบวา ลักษณะภาพถายโฆษณาที่ทาํ ใหลูกคาหรือผูบริโภค
มีทัศนคติที่ดีตอภาพนั้น ๆ ไดแก ภาพที่แสดงการสาธิตการทํางานของสินคาหรือการใชงานสินคา ซึ่ง
เป นภาพกระเปาที่ถูกใช งานโดยนางแบบหรือนายแบบในภาพ หรื อภาพกระเปาที่บรรจุสิ่งของอยู
ภายใน โดยมีลักษณะภาพเปนมุมระดับสายตา ความลึกของภาพเปนภาพชัดลึก สีของภาพพื้นหลั ง
เปนสีกลางและสีออน ลักษณะของแสงในภาพเปนไฮคียหรือคอนไปทางไฮคีย โดยเมื่อจําแนกตามอายุ
และรายไดนั้นพบวา ลั กษณะของภาพถ ายโฆษณาที่สงผลทําใหลูกคาหรือผูบริโภคมีทัศนคติที่ดี มี
ลักษณะแตกตางกันเล็กนอยในแตละชวงอายุแุ ละรายได
ผลของงานวิจัยนี้นอกจากจะเปนประโยชน
ปรระโยชนในทางทฤษฎีที่แสดงใหเห็นถึง ลั กษณะของ
ภาพถถายโฆษณาบนอินสตาแกรม
สตาแกกรม สนับสนุนแนวคิ
แนววคดิ รูปแบบภาพถ
แบบภาพถถา ยโฆษณาบนนิตยสารและป
ยสารแ จจัยของ
ระโโยชนในทางปฏิบัติกับ ผูที่ตองงการขายสิ
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เปปาหมายได
งไรก็ก็ตาม จากขอมูลการวิเคราะหของผูเชี่ยวชาญที่ไดในงาน
นงานวิ
อยางไรก
นวิจัยนี้พบว
บ านาจะยัง มี
ปจจัยั อืน่ อีอีกที่มีผลตอการสื่ ออารมณของภาพ แตอยูนอกกรอบการวิจัย เชน ลลัักษษณะนายแบบหรื
อ
ณะน
นางแบบ
ษณะการจั
วางท
แบบ ลั กษณะก
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างท าทางง รวมถึ ง กการแต
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กายของนายย แบบหรื อนางแบบ
นาางแบบ ดั ง นั้ นปจจัย
เหลานี
านี้จึงเปนเรื่องงทีที่นาศึกษาเพิ
ษาาเพิ่มเติมตอไป
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ABSTRACT
Nowadays
growth
Now
wadays the grow
wth of online
onnline business
busiiness and the
the change of consumer
behaviors
avioors cause a lot of
of selling
seelliing on social
sociaal media. For ffashion
ashion clothes and accessories,
a
advertising
photography
customer
ertising photograp
phy is the main
main factor to persuade custo
omer to buy those
products.
the
features
ducts. So th
he aims of tthis
his rresearch
esearchh is to sstudy
tudy the featur
res of
of fashion advertising
photography
tography tthat
hat make customers
cuustomers or consumers
consum
merss havee a positive
positive attitude. TThis research
framework
mework is developed
develloped from a presentation
presentaation of advertisement
addverrtisem
ment on magazines
magazin and the
composition
viewpoint,
mposition of photography
photograpphy containing with vie
ewppoint, depth of field, color
c of the
background
woman's fashion
kground and light.
light For the process of this research,
research collecting of wom
bag advertising photographs on the Instagram accounts which are more than 40,000
followers during 2 weeks is used as the representative of advertising photographs to
analyse and classify, to create a questionnaire used as survey tool. The study was
collected from 404 female participants, who had purchased fashion product on online
media. Data was gathered by online questionnaires and the ratings have been ranked.
Analyze the top 5 highest rated photographs and analyze the top 5 highest rated
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photographs classified by age and income according to the research framework. Also,
let experts analyze the additional features.
According to the results, the features of advertising photography that make
customers or consumers had a positive attitude are the photographs showing the
product demonstration or use the product with Eye- level view, Deep Depth of field,
muddy color and soft tone background and and and high-key lighting. Results of the
studyy are little different,, accordingg to age
g and income.
The benefit of this rese
research
earch introduces
inntroduces who want to sell fashion
fashio products
on Instagram
this
nstagram can apply th
his researchh too bbee a guidelinee for photography to reach the
target
et group.
However, the expert comment that there are oth
other
her factors which are
beyond
framework
ond the fra
amework of
of this researchh that affect to thee mood
mood of
of photo
pho such as
appearance,
factors
studied for future
earannce, pose or
or dressing of presenter, so these fa
actors should bbee studie
research.
earcch.
Keywords:
Elements
feature
words: Elem
ments of Composition,
Compoosition, fe
eature of advertising
addvertising pphotograph
hottograph
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