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 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษารูปแบบการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑ

อาหารแชแข็งที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค เคร่ืองมือในงานวิจัย ไดแก  

 1. แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญในดานการจําแนกหมวดหมูของการนําเสนอภาพอาหาร

บนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็ง 

 2. แบบสอบถามผูบริโภค ในดานรูปแบบการนําเสนอทางภาพอาหารบนบรรจุภัณฑ

อาหารแชแข็ง กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุมคนในวัยทํางานอายุ 21-30 ป จาก 4 เขต ที่มี

อัตราสวนสูงสุดในดานพาณิชยกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง 

(Purposive Sample) จํานวน 40 คน   

 ผลวิจัยพบวา ผูบริโภคมีความเห็นตอ ภาพถายบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งที่มีการ

นําเสนอรูปแบบบนโตะอาหาร มีผลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับมาก, และมีความเห็นตอ  การ

นําเสนอตัวสินคาเปนพระเอก การนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงาน  การนําเสนอภาพของ

วัตถุดิบในการผลิต และ การนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคา ผลตอการตัดสินใจซื้อ

ในระดับปานกลาง 
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 This research studies on how the photo presentation on frozen food packaging 

affect the consumer's decision.  The tool in this research are as follow; 

 1. The questionnaire for professional group of people who are the specialist in 

categories and dividing photo on frozen food packaging. 

 2. The questionnaire for consumer in term of presenting by photo on frozen food 

package. 

 The sample in this research are ones who employed, age between 21-30 years 

old. They are from top 4 business districts in Bangkok. Using 40 people as the Purposive 

Sample.  The result shows that the consumer thinks that photo on frozen food packaging 

which mention about the decoration on dinning table is the most affect to the consumer's 

decision. Then to focus on product, to use the product, to present raw material of product, and 

detail of ingredients are in fair level. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดีจากความอนุเคราะหชี้แจงและใหคําปรึกษา

จาก คณาจารยในภาควิชาออกแบบนิเทศศิลปทุกทาน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้ง 2 

ทาน ไดแก อาจารยธนาทร  เจียรกุล และ อาจารยอนุชา  โสภาคยวิจิตร ที่ใหความกรุณาแสดง

ความคิดเห็นเสนอแนะงานวิจัยที่เกี่ยวของตลอดจนวิทยานิพนธนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดี  

 ขอขอบคุณผูเชี ่ยวชาญทุกทาน  สําหรับการประเมินผลงานดานตางๆ  ทั ้งให

คําแนะนํา และขอเสนอแนะ ที่ควรนํามาปรับปรุงแกไขในงานวิจัยในคร้ังตอไป 

 ขอขอบคุณผูใหสัมภาษณทุกทานที่ใหความกรุณาสละเวลาถายทอดความรู ความ

เขาใจ ประสบการณการทํางาน และความคิดเห็นในแงมุมตางๆ เพื่อเปนประโยชนในงานวิจัย

เปนอยางสูงสุด 

 ขอขอบคุณพี่ๆ เพื ่อนๆปริญญาโท รุ นที ่11 มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน ที่คอย

ชวยเหลือ และเปนกําลังใจในดานตางๆ  

 สุดทายขอกราบขอบพระคุณครอบครัวที่มีสวนอยางมาก ทั้งกําลังกาย กําลังใจที่มี

ใหเสมอมา ซึ่งใหโอกาสทางการศึกษาของขาพเจา ในการศึกษาในระดับปริญญาโทนี้อยางที่

ต้ังใจไว ตลอดการศึกษาในคร้ังนี้และสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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