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บทคัดยอ 

 

การเติบโตอยางกาวกระโดดของธุรกิจออนไลน และพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคาของ
ผูบริโภคที่เปล่ียนไป ทําใหเกิดการขายสินคาบนส่ือสังคมออนไลนตาง ๆ เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ
การขายสินคาประเภทแฟช่ันและเครื่องแตงกายที่นิยมขายผานอินสตาแกรม ซ่ึงภาพโฆษณาสินคา
เปนปจจัยสําคัญอยางมากตอการจูงใจใหผูบริโภคหรือลูกคาซ้ือสินคา การวิจัยจึงน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาวา  ลักษณะของภาพถายโฆษณาสินคาแฟช่ันบนอินสตาแกรมแบบใดที่จะทําใหลูกคาหรือ
ผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอภาพ ๆ  น้ัน โดยกรอบการวิจัยพัฒนาจากแนวคิดการจําแนกรูปแบบภาพถาย
โฆษณาบนนิตยสาร และแนวคิดปจจัยขององคประกอบของภาพถาย เชน มุมมองภาพ ความลึกของ
ภาพ สีของภาพพ้ืนหลัง และแสง

สําหรับกระบวนการวิจัยไดนําภาพถายโฆษณาสินคาประเภทกระเปาแฟช่ันของผูหญิงที่
มีการโพสตภาพถายโฆษณาที่มีกระเปาอยูในภาพน้ัน ๆ  บนอินสตาแกรม ในชวงระยะเวลา 2 สัปดาห 
ของเพจที่มียอดผูติดตามจํานวนเกินกวา 40 ,000 ราย มาเปนกลุมตัวแทนภาพโฆษณาที่นํามา
วิเคราะหและจําแนกรูปแบบ เพื่อสรางแบบสอบถามที่ใชเปนเครื่องมือในการสํารวจความคิดเห็น
ทัศนคติที่ผูตอบแบบสอบถามมีตอภาพถายเหลาน้ัน กับกลุมตัวอยางที่เปนผูหญิงที่เคยซ้ือสินคาแฟช่ัน
บนส่ือออนไลน จํานวน 404 กลุมตัวอยาง ดวยวิธีการแจกแบบสอบถามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
และนําขอมูลที่ไดมาจัดอันดับดวยคาเฉล่ียของทัศนคติที่ผูตอบแบบสอบถามมีตอภาพถายสูงสุด  
5 อันดับแรก โดยวิเคราะหทั้งแบบไมจําแนก และจําแนกตามชวงอายุ และรายไดภายใตกรอบการ
การวิจัย รวมทั้งใหผูเช่ียวชาญวิเคราะหถึงลักษณะรวมเพ่ิมเติมของผลการจัดอันดบัทีไ่ด 
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การเติบโตอยางงกาวกระโดดขของธุรกิจออนไลน และพฤติกรรมในนกการรเลือก
โภคที่เปล่ียนไป ทาําใหเกกิิดการรขายสินนคาบบนนส่ือสังคมออนไลนตตาง ๆๆ เปนจํานวนมา
ขายสินคคาประะเภทแฟช่ันและเครรื่องแตงกายยที่นิยมขายผานอินสตาาแกรม ซ่ึงภภาพโ
ปจจัยยสําคัญอยางมากกตอกาารจจูงงใใจใหผูบริโโภภคหรือลูกคาซ้ืือสสินคา การวิจัยจึงน้ีมมีีวัตถ
ษาวา ลัักษษณะของภาพถายโฆษณณาาสินคาแฟช่ันบนอินสตาแกรมมแบบบใใดดททีี่จะทํา
โภคมีทัศนคตติทีี่ดดีตอภาพ ๆๆ น้ัน โโดยกรอบการวิจัยยพัฒนาจากกแนนวคิดดกการรจําแนกรูป
ณาบนนิตยสสาาร และแนวคคิดปจจัยขององงคคปประกอบขของภาาพถาย เชนน มมุมมองภาพ 
สีของภาพพ้ืนหลัง และแสง

สําหรับกระบวนการววิจัยไดนําภาพถายโฆษณณาสินคาประเภทกระเปาแฟช่ั
รโพสตภาพถายโฆษณาที่มีกระเปาอยในภาพน้ัน ๆ บนอินสตาแกรม ในชวงระยะเว
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ผลการวิจัยตามกรอบการวิจัยพบวา ลักษณะภาพถายโฆษณาที่ทาํใหลูกคาหรอืผูบริโภค
มีทัศนคติที่ดีตอภาพน้ัน ๆ  ไดแก ภาพที่แสดงการสาธิตการทํางานของสินคาหรือการใชงานสินคา  ซ่ึง
เปนภาพกระเปาที่ถูกใชงานโดยนางแบบหรือนายแบบในภาพ หรือภาพกระเปาที่บรรจุส่ิงของอยู
ภายใน โดยมีลักษณะภาพเปนมุมระดับสายตา ความลึกของภาพเปนภาพชัดลึก สีของภาพพ้ืนหลัง
เปนสีกลางและสีออน ลักษณะของแสงในภาพเปนไฮคียหรือคอนไปทางไฮคีย โดยเมื่อจําแนกตามอายุ 
และรายไดน้ันพบวา ลักษณะของภาพถายโฆษณาที่สงผลทําใหลูกคาหรือผูบริโภคมีทัศนคติที่ดี มี
ลักษณะแตกตางกันเล็กนอยในแตละชวงอายุและรายได 

ผลของงานวิจัยน้ีนอกจากจะเปนประโยชนในทางทฤษฎีที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะของ
ภาพถายโฆษณาบนอินสตาแกรม สนับสนุนแนวคิดรูปแบบภาพถายโฆษณาบนนิตยสารและปจจัยของ
องคประกอบของภาพถายแลว ยังใหประโยชนในทางปฏิบัติกับผูที่ตองการขายสินคาสินคาแฟช่ันบน
อินสตาแกรม โดยสามารถนําไปเปนแนวทางในการถายภาพโฆษณาสําหรับการขายสินคาบนอินสตาแกรม 
ใหตรงตามชวงอายุ และระดับรายไดของกลุมเปาหมายได 

อยางไรก็ตาม จากขอมูลการวิเคราะหของผูเช่ียวชาญที่ไดในงานวิจัยน้ีพบวานาจะยังมี
ปจจัยอ่ืนอีกที่มีผลตอการส่ืออารมณของภาพ แตอยูนอกกรอบการวิจัย เชน ลักษณะนายแบบหรือ
นางแบบ ลักษณะการจัดวางทาทาง รวมถึงการแตงกายของนายแบบหรือนางแบบ ดังน้ันปจจัย
เหลาน้ีจงึเปนเรื่องที่นาศึกษาเพ่ิมเติมตอไป 
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ผลของงานวิจัยน้ีนอกจากจะเปนปรระโยชนในทางทฤษฎีที่แสดงใหเห็นถึง

ถายโฆษณาบนอินสตาแกกรม สนับสนุนนแนววคคิดรูปแบบภาพถถาายโฆษณาบนนิตยสารแ
ประกอบของภาพถายแลว ยังใหปประโโยชนในทางปฏิบบัติกับผูที่ตองงกการขายสินคาสิน
ตาแกรม โโดดยสามารถนําไปเปนแนวทางในการรถายภาพโฆษณาสําหรับการขขายสินคาบน
รงตามชวงอายุ และระดับบรรายไดของกลุมเปปาหมายได

อยางไรกก็ตาม จากขอมูลการวเิคราะหของผูเช่ียยวชาญที่ไดในงานนวิจัยน้ีพบ
ัยอ่ืนนออีกที่มีผลตอการส่ืออารมณของภาพ แตอยูนอกกรอบการวิจัย เชน ลลักษษณะน
แบบ ลักษณะกการจจัดวาางทาทางง รวมถึงกการแตงกายของนายยแแบบบหรือนาางแบบ
าน้ีจึงเปนเรื่องงที่นาศึกษาาเพิ่มเติมมตอไป

าํคญั:: ปปจจัยขององคประกอบของภาาพถาย, ลัักษณณะของภาพถายโฆฆษณาา
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ABSTRACT 

 

Nowadays the growth of online business and the change of consumer 

behaviors cause a lot of selling on social media.  For fashion clothes and accessories, 

advertising photography is the main factor to persuade customer to buy those 

products.  So the aims of this research is to study the features of fashion advertising 
photography that make customers or consumers have a positive attitude. This research 

framework is developed from a presentation of advertisement on magazines and the 

composition of photography containing with viewpoint, depth of field, color of the 

background and light.  For the process of this research, collecting of woman's fashion 

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 

study are little different, according to age and income.  
The benefit of this research introduces who want to sell fashion products 

on Instagram can apply this research to be a guideline for photography to reach the 

target group. 
However, the expert comment that there are other factors which are 

beyond the framework of this research that affect to the mood  of photo such as 

appearance, pose or dressing of presenter, so these factors should be studied for future 

research. 
 

Keywords: Elements of Composition, feature of advertising photograph 
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