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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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บทที ่1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 เมื่อนวัตกรรมลํ้าหนาจนสามารถตอบสนองความตองการของคนยุคนี้บวกกับชีวิตที่

ตองเรงรีบแขงขันกับเวลา ความรวดเร็วและการคลองตัวถือเปนปจจัยหนึ่งของวิถีชีวิตปจจุบัน จึง

ไมนาแปลกใจถาคนยุคใหมจะหันมาบริโภคอาหารพรอมรับประทานกันมากข้ึนตัวอยางเชนการ

เลือกรับประทานอาหารแชแข็งที่สามารถเก็บไวไดนานกวา เม่ือหิวก็เพียงนําใสไมโครเวฟ ไมกี่อึด

ใจก็สามารถรับประทานไดไมยาก อีกทั้งยังเปนอาหารที่ผานกระบวนการผลิตและการควบคุม

คุณภาพ จึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกใหกับคนผูบริโภคที่ใสใจในดานคุณสุขภาพ 

 แตเดิมนั้นจุดเดนในการขยายตัวของอาหารสําเร็จรูปแชแข็งคือความสะดวกสบายและ

ประหยัดเวลาในการเตรียมการประกอบอาหารแตผูบริโภคมีแนวโนมที่จะพิจารณาปจจัยสําคัญ

เพิ่มเติมในการเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งโดยเฉพาะคุณภาพและสุขอนามัย ทําใหบรรดา

ผูประกอบการหันมาพิถีพิถันและเขมงวดในข้ันตอนการผลิตมากข้ึน และยังใชเปนจุดขายเพื่อให

ผูบริโภคหันมาซ้ือสินคาอีกดวยโดยแนวโนมของอาหารสําเร็จรูปแชแข็งจะหันมาใสใจกับแหลงทีม่า

ของวัตถุดิบที่สดใหมและปลอดภัยจากสารตกคาง ซึ่งกระแสความใสใจของใสใจของผูบริโภคเกิด

ตลาดใหมที่กําลังเปนที่นิยมเปนอยางมาก (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2549) 

 ซึ่งผูบริโภคที่เปนกลุมหลักที่รับประทานอาหารสําเร็จรูปแชแข็งนั้น อายุอยูในชวง

ระหวาง 21-30 ป และปจจัยหลักที่ผูบริโภคใหความสําคัญในการเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง 

คือ ปจจัยดานคุณภาพ (ธนัญภรณ ร่ืนเริง, 2552: 120) และความคาดหวังที่ผูบริโภคคาดหวังตอ

อาหารสําเร็จรูปแชแข็งนั้น ไดแก ความสะอาด ถูกสุขอนามัย รสชาติที่อรอย และเมนูที่หลากหลาย

ตามลําดับ (เอแบคโพล, 2554) 

 ซึ่งภาพบนตัวบรรจุภัณฑนั้นเปนสวนหนึ่งที่สําคัญซึ่งมีผลตอการตัดสินใจซื้อของ

ผูบริโภค และนํามาใชในการสื่อสารการตลาด ดังนั้นผูวิจัยเองจึงไดตองการที่จะศึกษาการ

ภาพถายอาหารบนบรรจุภัณฑแชแข็ง เพื่อเปนแนวทางในการทํางานสําหรับผูที่สนใจในตอไป 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
 เพื่อศึกษารูปแบบการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

 
สมมุติฐานของการศึกษา 
 รูปแบบการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งเปนสวนสําคัญที่สามารถ

สงผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคได 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 องคความรูในดานรูปแบบการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งเพื่อ

เปนแนวทางใหกับผูสนใจและนักการตลาดในดานการวางแผนในตอไป 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. การศึกษาในคร้ังนี้จะศึกษาเพียงรูปแบบการนําเสนอทางภาพถายบนบรรจุภัณฑ

เทานั้น  

 2. การศึกษาคร้ังนี้จะศึกษาเพียงอาหารแชแข็งปรุงเสร็จที่เปนอาหารหลักเทานั้น 

 3. การศึกษคร้ังนี้จะศึกษารูปแบบการนําเสนอทางภาพถายบนบรรจุภัณฑที่เปนสากล

เทานั้น 

 
ขั้นตอนการศึกษา 
 งานวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคท่ีมีตอภาพถายบนบรรจุภัณฑ

อาหารแชแข็ง เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีวิจัยแบงออกได ดังนี้ 
 1. ศึกษารวบรวมขอมูล 
  1.1 ขอมูลเอกสาร  

   1.1.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

   1.1.2 การจัดองคประกอบทางภาพถาย 

   1.1.3 การใชภาพในการนําเสนอทางโฆษณา  

   1.1.4 ความรูทั่วไปเก่ียวกับอาหารแชแข็ง 

   1.1.5 รวบรวมภาพอาหารหลักบนบรรจุภัณฑแชแข็งที่เปนมาตรฐานสากล 

จํานวน 300 ภาพ 
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  1.2 ขอมูลบุคคล 

   1.2.1 ผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของในแตละดาน อาทิ ดานการตลาด ดานการจัด

แตงอาหาร ดานคหกรรม ดานการถายภาพ และ ดานการโฆษณา  
 2. การวิเคราะหขอมูล 
  2.1 นําภาพอาหารที่ไดมาแยกหมวดหมูดานรูปแบบในการนําเสนอภาพอาหาร 

  2.2 นําภาพอาหารที่แยกตามหมวดหมูแลวปรึกษากับผูเชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน 

  2.3 นําผลที่ไดมาสรางเคร่ืองมือเพื่อทดสอบกับกลุมเปาหมาย ในดานปจจัยที่มีผล

ตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคที่มีตอภาพถายบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็ง 

  2.4 นําเคร่ืองมือที่สรางข้ึนเก็บขอมูลจากผูบริโภคโดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง 

(Purposive Sample) จํานวน 40 คน จาก 4 เขต ที่มีอัตราสวนสูงสุดในดานพาณิชยกรรม ไดแก 

เขตวัฒนา เขตบางซื่อ เขตดินแดง และเขตสาทร (สํานักผังเมือง, 2542) เพื่อนํามาวิเคราะห ดาน

รูปแบบการนําเสนอภาพอาหาร 

  2.5 นําผลจากการวิเคราะหขอมูล แจงผลที่ไดในแตละหัวขอ 

 3. สรุปผลการศึกษา 

  3.1 สรุปผลการศึกษาทั้งหมด 

  3.2 นําเสนอขอมูลผลการสรุป โดยแยกประเด็นตาง ๆ เพื่อความชัดเจนและงาย

ตอความเขาใจ 

 4. สรุปผลการศึกษาและผลการเสนอแนะ 

 5. เสนอผลงานในรูปแบบเอกสาร 

 
วิธีการศึกษา 
 1. รวบรวมขอมูลดานเอกสาร 

  1.1 รวบรวมภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารจากอินเตอรเนต, นิตยสาร 

  1.2 ศึกษาคนควาจากหนังสือทฤษฎีการโฆษณา 

  1.3 ศึกษาคนควาจากหนังสือเกี่ยวกับการตลาด 

  1.4 ศึกษาคนควาจากหนังสือเกี่ยวกับการนําเสนอดานภาพและการประชาสัมพันธ 

 2. วิเคราะหและศึกษารูปแบบการนําเสนอจากภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแช

แข็งพรอมทั้งจัดหมวดหมู 

 3. นํารูปแบบการนําเสนอจากภาพอาหารที่ไดเปนหมวดหมูนําเสนอผูเชี่ยวชาญในเชิงลึก 

 4. นําขอมูลในการสรางแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลกับผูบริโภค 

   ส
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 5. นําแบบสอบถาม สอบถามกับกลุมผูบริโภค 

 6. สรุปผลการศึกษา 

 7. อภิปรายผลการศึกษา 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 เพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมของผูบริโภคในดานความรูสึกที่มี

ตอรูปแบบการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งที่สามารถสงผลตอการตัดสินใจซื้อ

ของผูบริโภคได 

 
นิยามศัพท 
 1. อาหารแชแข็ง หมายถึง อาหารพรอมรับประทานที่อยูในรูปแชแข็ง ละลายน้ําแข็ง

แลวอุนใหรอนเสิรฟไดทันที มี 3 ประเภท คือ อาหารมื้อหลัก ขนมหวาน และอาหารวาง  

 2. ผูบริโภค หมายถึง ผูที่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง 

 3. ภาพถายบนบรรจุภัณฑ หมายถึง ภาพถายอาหารที่อยูบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็ง

สําเร็จรูป 

 4. การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค หมายถึง ผูบริโภคที่มีอิธิพลในการตัดสินใจซื้อสินคา

ประเภทอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง 
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บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 
 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาอิทธิพลของภาพถายบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งที่มี

ผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ผูศึกษาวิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยได

นําเสนอตามหัวขอตอไปนี้  

 1. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

 2. การจัดองคประกอบภาพถาย 

 3. ประเภทและวิธีการนําเสนอภาพโฆษณา 

 4. ความรูทัวไปเก่ียวกับอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง  

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

 ผูบริโภคแตละคนมีความแตกตางกันในดานตาง ๆ ซึ่งมีผลมาจากความแตกตางกัน 

ของลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอมของแตละบุคคล ทําใหการตัดสินใจซ้ือของแตละ 

บุคคลมีความแตกตางกัน โดยปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอการพฤติกรรมการ 

ซื้อของผูบริโภค ประกอบดวย 4 ปจจัย ดังนี้ 

 1. ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural Factor) วัฒนธรรมเปนวิธีการดําเนินชีวิตที่ สังคม

เชื่อถือวาเปนส่ิงดีงามและยอมรับมาปฏิบัติ เพื่อใหสังคมดําเนินและมีการพัฒนาไปได ดวยดี 

บุคคลในสังคมเดียวกันจึงตองยึดถือและปฏิบัติตามวัฒนธรรมเพื่อการอยูเปนสวนหนึ่ง ของสังคม 

วัฒนธรรมเปนเคร่ืองผูกพันบุคคลในกลุมไวดวยกัน วัฒนธรรมเปนส่ิงที่กําหนดความ ตองการ

พื้นฐานและพฤติกรรมของบุคคลโดยบุคคลจะเรียนรูเร่ืองคานิยม ทัศนคติ ความชอบ การรับรู และ

มีพฤติกรรมอยางไรนั้น จะตองผานกระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวของกับครอบครัว และสถาบัน

ตาง ๆ ในสังคม คนที่อยูในวัฒนธรรมตางกันยอมมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน การกําหนดกล

ยุทธจึงตองแตกตางกันไปสําหรับตลาดที่มีวัฒนธรรมแตกตางกันโดยวัฒนธรรม สามารถแบงออก

ไดเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

   ส
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  1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) หมายถึง ส่ิงที่เปนรูปแบบหรือวิธีทางในการ 

ดําเนินชีวิตที่สามารถเรียนรูและถายทอด สืบตอกันมาโดยผานขบวนการอบรมและขัดเกลาทาง 

สังคม วัฒนธรรมจึงเปนส่ิงพื้นฐานในการกําหนดความตองการซื้อและพฤติกรรมของบุคคล 

  1.2 วัฒนธรรมยอย (Subculture) หมายถึง วัฒนธรรมกลุมยอย ๆ ในแตละ 

วัฒนธรรม ซึ่งมีรากฐานมาจากเช้ือชาติ ศาสนา สีผิว และภูมิภาคที่แตกตางกัน บุคคลที่อยูใน

วัฒนธรรมกลุมยอยจะมีขอปฏิบัติทางวัฒนธรรมและสังคมที่แตกตางกันไปจากกลุมอ่ืน ทําใหมี 

ผลตอชีวิตความเปนอยู ความตองการ แบบแผนการบริโภค พฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน และใน

กลุมเดียวกันจะมีพฤติกรรมที่คลายคลึงกัน โดยวัฒนธรรมกลุมยอย ประกอบดวย 

   1.2.1 กลุมเชื้อชาติ (Nationality groups) เชื้อชาติตาง ๆ ไดแก ไทย จีน 

อเมริกัน อังกฤษ ฝร่ังเศส เปนตน แตละเชื้อชาติมีการบริโภคสินคาที่แตกตางกัน 

   1.2.2 กลุมศาสนา (Religious groups) กลุมศาสนาตาง ๆ ไดแก พุทธ คริสต 

อิสลามและกลุมศาสนามีประเพณีและขอหามที่แตกตางกัน จึงสงผลตอพฤติกรรมการบริโภค 

   1.2.3 กลุมสีผิว (Recial groups) กลุมสีผิวตาง ๆ ไดแก ผิวดํา ผิวขาว ผิว 

เหลือง แตละกลุมจะมีคานิยมในวัฒนธรรมที่แตกตางกัน จึงทําใหเกิดทัศนคติที่แตกตางกัน 

   1.2.4 พื้นที่ทางภูมิศาสตร (Geographical areas) หรือทองถิ่น (Region) 

พื้นที่ทางภูมิศาสตรทําใหเกิดลักษณะการดํารงชีวิตที่แตกตางกันและทําใหมีอิทธิพลตอการ 

บริโภคที่แตกตางกันดวย 

   1.2.5 กลุมอาชีพ (Occupational) เชน กลุมเกษตรกร กลุมผูใชแรงงาน กลุม

พนักงาน นักธุรกิจและเจาของกิจการ กลุมวิชาชีพ เชน แพทย ครู นักกฎหมาย ผูสูงอายุ 

   1.2.6 กลุมยอยดานอายุ (Age) เชน ทารก เด็ก วัยรุน ผูใหญ วัยทํางานและ 

   1.2.7 กลุมยอยดานเพศ (Sex) ไดแก เพศชายและเพศหญิง 

  1.3 ชั้นทางสังคม (Social class) เปนการจัดลําดับบุคคลในสังคมจากระดับสูง ไป

ระดับตํ่า โดยใชลักษณะที่คลายคลึงกัน ไดแก อาชีพ ฐานะ รายได ตระกูลหรือชาติกําเนิด 

ตําแหนงหนาที่ของบุคคลเพื่อจะเปนแนวทางในการแบงสวนตลาด การกําหนดตลาดเปาหมาย 

ตําแหนงของผลิตภัณฑและการจัดสวนประสมทางการตลาด ชั้นทางสังคมแบงเปน 3 ระดับ 6 

กลุมยอย โดยชั้นทางสังคมของบุคคลสามารถเล่ือนข้ันไดทั้งข้ึนและลง เนื่องจากมีการ 

เปล่ียนแปลงทางรายได อาชีพ ตําแหนงหนาที่การงาน เชน เมื่อบุคคลมีรายไดเพิ่มข้ึน ยอม 

แสวงหาการบริโภคที่ดีข้ึน 
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   1.3.1 ชนชั้นสูง (Upper class) แบงเปน 2 กลุมยอย  

    1.3.1.1 ระดับสูงอยางสูง (Upper-upper class) ไดแก ผูดีเกาที่ไดรับ

มรดกจํานวนมาก กลุมนี้มีกําลังซ้ือเพียงพอ สินคาที่เปนที่ตองการของกลุมเปาหมาย ไดแก สินคา

ฟุมเฟอย เชน เพชร บานและรถยนตราคาแพง 

    1.3.1.2 ระดับสูงอยางตํ่า (Lower-upper class) ไดแก กลุมผูบริหาร 

ระดับสูงหรือ กลุมเศรษฐี สินคาเปาหมายของกลุมนี้จะคลายคลึงกับระดับสูงอยางสูง แตกลุมนี้จะ

มีความตองการดานการยกยองมากกวา 

   1.3.2 ชนชั้นกลาง (Middle class) แบงเปน 2 กลุมยอย 

    1.3.2.1 ชนชั้นกลางอยางสูง (Upper-middle class) ไดแก ผูที่ไดรับ

ความสําเร็จทางอาชีพ สินคาที่เปนกลุมเปาหมายไดแก บาน เส้ือผา รถยนต เฟอรนเิจอรและของใช

ในครัวเรือน 

    1.3.2.2 ชนช้ันกลางอยางตํ่า (Lower- middle class) ไดแก พนักงาน 

ระดับปฏิบัติงานและขาราชการ สินคาที่เปนกลุมเปาหมาย ไดแก สินคาราคาปานกลาง เชน สินคา

ที่ใชในชีวิตประจําวัน 

   1.3.3 ชนชั้นลาง (Lower class) แบงเปน 2 กลุมยอย 

    1.3.3.1 ชนชั้นลางอยางสูง (Upper-lower class) ไดแกกลุมผูใช 

แรงงานและมีทักษะพอสมควร สินคาที่เปนกลุมเปาหมายไดแก สินคาที่จําเปนตอการครองชีพ 

และราคาประหยัด 

    1.3.3.2 ชนช้ันลางอยางตํ่า (Lower-lower class) ไดแก กรรมกรที่มี 

รายไดตํ่าสินคาที่เปนกลุมเปาหมาย ไดแก สินคาราคาประหยัดทุกชนิด 

 2. ปจจัยดานสังคม (Social Factor) เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันและมี 

อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมจะประกอบดวย 

  2.1 กลุมอางอิง (Reference Group) เปนกลุมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวย กลุมนี้

จะมีอิทธิพลตอทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง กลุมอางอิงจะ มี

อิทธิพลตอบุคคลในกลุมทางดานพฤติกรรมและการดําเนินชีวิต รวมทั้งทัศนคติและ แนวความคิด

ของบุคคล เนื่องจากบุคคลตองการใหเปนที่ยอมรับของกลุม จึงตองปฏิบัติตาม และยอมรับความ

คิดเห็นจากกลุมอางอิง กลุมอางอิง สามารถแบงไดเปน 2 ระดับ คือ 

   2.1.1 กลุมปฐมภูมิ (Primary Group) ไดแก บุคคลภายในครอบครัว กลุม 

เพื่อนสนิท บุคคลใกลชิด 
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   2.1.2 กลุมทุติยภูมิ (Secondary Group) ไดแก กลุมบุคคลช้ันนําในสังคม 

เพื่อนรวมอาชีพ รวมสถาบัน บุคคลตาง ๆ ในสังคม 

  2.2 ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลอยางมากตอ ทัศนคติ 

ความคิดและคานิยมของบุคคล ซึ่งส่ิงเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของ ครอบครัว การ

เสนอขายสินคาจึงตองคํานึงถึงลักษณะการบริโภค และการดําเนินชีวิตของ ครอบครัวดวย 

  2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลจะเกี่ยวของกับหลายกลุม 

เชน ครอบครัว กลุมอางอิง องคกรและสถาบันตาง ๆ บุคคลจะมีสถานะท่ีแตกตางกันในแต ละ

กลุม ฉะนั้นในการตัดสินใจซื้อ ผูบริโภคมักจะมีบทบาทหลายบทบาทที่เกี่ยวของกับ การ ตัดสินใจ

ซื้อสินคาของตนเอง และผูอ่ืนดวย ดังพิจารณาไดจากรายละเอียด ตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงบทบาทและสถานะของบุคคลในการตัดสินใจซื้อ  

ที่มา: Philip Kotler,  Marketing Management (New Jersey: Prentice-Hall, 1994), 161. 

 

   ผูบริโภคแตละคนมีบทบาทหนาที่ ดังตอไปนี้  

   2.3.1 ผูริเร่ิม (Initiator) คือ บุคคลผูริเร่ิมการคิดถึงสินคาอยางใดอยางหนึ่ง 

   2.3.2 ผูที่มีอิทธิพล (Influence) คือ บุคคลผูที่มีความคดิ เห็นอนั มีอิทธิพลตอ 

   2.3.3 ผูตัดสินใจซ้ือ (Decider) คือ บุคคลผูมีอํานาจและหนาที่ในการตัดสินใจ

ซื้อวาจะซ้ือสินคาอะไร ซื้อที่ไหนและซื้อยางไร 

   2.3.4 ผูซื้อ (Buyer) คือ บุคคลผูทําหนาที่ซื้อสินคา 

   2.3.5 ผูใช (User) คือ บุคคลที่ทําหนาที่บริโภคสินคา 

Initiator 

User 
Buying 

Decision 
Influence 

Buyer Decider 
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 3. ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factor) การตัดสินใจซื้อที่ไดรับอิทธิพลจาก

ลักษณะสวนบุคคลของคนในดานตาง ๆ ดังนี้ 

  3.1 อายุ (Age) อายุที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑที่ตางกันเชน 

กลุมวันรุนที่ชอบทดลองแปลกใหม และรายการพักผอนหยอนใจ 

  3.2 วงจรชีวิตครอบครัว (Family life Cycle Stage) เปนขั้นตอนการดํารงชีวิต

ของบคุคลในลักษณะของการมีครอบครัวการดํารงชีวิตในแตละขั้นตอนเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอ

ความตองการทัศนคติและคานิยมของบุคคลทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑ และ 

พฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน  (Kotler, 2003: 260) ไดกลาวไววาวงจรชีวิตครอบครัว

ประกอบดวยขั้นตอนแตละขั้นตอนจะมลีกัษณะการบริโภคและพฤตกิรรมการซื้อที่แตกตางกัน 

ดังนี้ 

   ข้ันที่ 1 เปนโสดและอยูในวัยหนุมสาว ไมพักอาศัยที่บาน (Bachelor stage 

: young, single people not living at home) มีภาระทางดานการเงินนอย เปนผูนําแฟชั่น ชอบ 

สันทนาการและมักจะซื้อสินคาอุปโภคบริโภคสวนตัว เคร่ืองใชในครัว เฟอรนิเจอร สนใจดาน การ

พักผอน บันเทิง เส้ือผา ความงาม 

   ข้ันที่ 2 คูสมรสใหม วัยหนุมสาวและยังไมมีบุตร (Newly married couple : 

young not have children) มีสถานะดานการเงินดีกวา มีอัตราการซ้ือสูงสุดและมักจะซื้อสินคาที่ 

มีความถาวรคงทน เชน รถยนต ตูเย็น เตาไฟฟาและเฟอรนิเจอรที่มีความคงทนและสวยงาม 

   ข้ันที่ 3 ครอบครัวเต็มรูปแบบขั้นที่ 1 : บุตรคนเล็กตํ่ากวา 6 ขวบ (Full nest 

1 : youngest child under six) มีเงินสดนอยกวาขั้นที่ 2 มักจะซื้อสินคาจําเปนที่ใชในบาน เชน 

รถยนตสําหรับครอบครัว เครื่องซักผา เครื่องดูดฝุน และยังซื้อผลิตภัณฑสําหรับเด็ก เชน อาหาร 

เส้ือผา ยา วิตามินและของเด็กเลน รวมทั้งสนใจในผลิตภัณฑใหมเปนพิเศษ 

   ข้ันที่ 4 ครอบครัวเต็มรูปแบบขั้นที่ 2 : บุตรคนเล็กอายุเทากับ 6 ขวบหรือ 

มากกวา 6 ขวบ (Full nest 2 : youngest child six or over) มีฐานะทางการเงินดีขึ้น ภรรยา 

อาจทํางานดวย เพราะบุตรเขาโรงเรียนแลว กลุมนี้ไมคอยไดรับอิทธิพลจากการโฆษณา สินคา ที่

ซื้อมักมีขนาดใหญหรือซื้อเปนจํานวนมาก เชน อาหารจํานวนมาก จักรยานภูเขา รถยนตคันที่ 2 

และใหบุตรเรียนดนตรี เรียนเปยโน 

   ข้ันที่ 5 ครอบครัวเต็มรูปแบบขั้นที่ 3 : คูแตงงานสูงวัยและมีบุตรที่โตแลว 

อาศัยอยูดวย (Full nest 3 : older married couples with dependent children) มีฐานะ

การเงิน ดีสามารถซื้อสินคาถาวรและเฟอรนิเจอรมาแทนของเกา ผลิตภัณฑที่บริโภคอาจจะเปน

บริการ ของทันตแพทย การพักผอนและการทองเที่ยวหรูหรา บานขนาดใหญกวาเดิม 
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   ข้ันที่ 6 ครอบครัวที่มีบุตรแยกครอบครัวข้ันที่ 1 : บิดามารดามีอายุมาก มี 

บุตรที่แยกครอบครัวและหัวหนาครอบครัวยังทํางานอยู (Empty nest 1 : older married couples 

,no children living with them ,head of household in labor force) มีฐานะการเงินดี ชอบการ

เดินทางเพื่อพักผอน บริจาคทรัพยสินบํารุงศาสนาและชวยเหลือสังคม 

   ข้ันที่ 7 ครอบครัวที่มีบุตรแยกครอบครัวข้ันที่ 2 : ครอบครัวที่บิดามารดา อายุ

มาก บุตรแยกครอบครัวและหัวหนาครอบครัวเกษียณแลว (Empty nest 2 : older married, no 

children living at home , head of household retired) กลุมนี้จะมีรายไดลดลง คาใชจาย สวน

ใหญเปนคารักษาพยาบาลและผลิตภัณฑสําหรับผูสูงอายุ 

   ข้ันที่ 8 คนที่อยูคนเดียว เนื่องจากอีกฝายหนึ่งตายหรือหยาขาดจากกันและ 

ยังทํางานอยู (Solitary survivors, in labor force) กลุมนี้รายไดยังคงมีอยู และพอใจในการ 

ทองเที่ยว 

   ข้ันที่ 9 คนที่อยูคนเดียว เนื่องจากอีกฝายหนึ่งตายหรือหยาขาดจากกันและ 

ออกจากงานแลว (Solitary survivors, retired) กลุมนี้รายไดนอยและคาใชจายสวนใหญเปนคา 

รักษาพยาบาล 

  3.3 อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและ 

ความตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน 

  3.4 รายได (Income) หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstance) โอกาส

ทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ โอกาสเหลานี้ 

ประกอบดวย รายได การออมสินทรัพย อํานาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน ส่ิง เหลานี้

มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาทั้งส้ิน 

  3.5 การศึกษา (Education) ผูที่มีระดับการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภค ผลิตภัณฑ

ที่มีคุณภาพดีมากกวาผูที่มีการศึกษาตํ่าา 

  3.6 คานิยมหรือคุณคา (Value) และรูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) คานิยม หรือ

คุณคา (Value) หมายถึง ความนิยมในส่ิงของหรือบุคคล หรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือ

หมายถึงอัตราผลประโยชนที่รับรูตอตราสินคา รูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) หมายถึง รูปแบบ

ของการดําเนินชีวิตในโลกมนุษย โดยแสดงออกในรูป กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) 

ความคิดเห็น (Opinions) (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2541: 130-135) 

 4. ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological factor) หรือปจจัยภายใน การเลือกซ้ือ ของ

บุคคลไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่งถือวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคที่มี อิทธิพลตอ

พฤติกรรมการซื้อและการใชสินคาปจจัยภายใน ประกอบดวย 
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  4.1 การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลังส่ิงกระตุน (Drive) ที่อยูภายในตัวบุคคล 

ซึ่งกระตุนใหบุคคลปฏิบัติ การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แตอาจถูกกระทบจากปจจัย ภายนอกได 

พฤติกรรมของมนุษยเกิดข้ึนตองมีแรงจูงใจ (Motive) ซึ่งหมายถึง ความตองการที่ ไดรับการกระตุน

จากภายในตัวบุคคลที่ตองการแสวงหาความพอใจดวยพฤติกรรมที่มีเปาหมาย แรงจูงใจที่เกิดข้ึน

ภายในตัวมนุษย ถือวาเปนความตองการของมนุษย อันประกอบดวย ความ ตองการทางดาน

รางกาย และความตองการทางดานจิตวิทยาตาง ๆ ความตองการเหลานี้ ทําให เกิดแรงจูงใจที่จะ

หาสินคามาบําบัดความตองการของตน ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว มีขอ สมมุติฐานเกี่ยวกับ

ความตองการ ดังนี้ 

   4.1.1 บุคคลมีความตองการหลายประการ และไมมีที่ส้ินสุด 

   4.1.2 ความตองการจะมีความสําคัญแตกตางกัน และสามารถจัดลําดับได  

   4.1.3 บุคคลจะตอบสนองความตองการที่สําคัญที่สุดกอน 

   4.1.4 ความตองการใดไดรับการบําบัดแลวจะไมเปนส่ิงจูงใจอีกตอไป 

   4.1.5 เมื่อบุคคลไดรับการบําบัดความตองการขั้นหนึ่งแลว จะเร่ิมสนใจใน

ความตองการขั้นอ่ืนตอไป  

   ทฤษฎีของมาสโลว (Maslow, 1994: 164, อางถึงใน อดุลย จาตุรงคกุล, 2543 

: 150) ไดจัดลําดับข้ันของความตองการออกเปน 5 ระดับ ดังตอไปนี้ 

   1. ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความ

ตองการ พื้นฐานของรางกายเพื่อการอยูรอด เชน ความตองการปจจัยส่ี ความตองการการพักผอน 

และ ความตองการทางเพศ สินคาที่ตอบสนองความตองการทางดานรางกายของผูบริโภค ไดแก 

อาหาร น้ํา เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค สินคาที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทั้งหมด 

   2. ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) เปนความตองการที่

เหนือกวา ความตองการเพื่อการอยูรอดซึ่งมนุษยตองการเพิ่มความตองการในระดับที่สูงข้ึน เชน 

ตองการ ความมั่นคงในหนาที่การงาน ความตองการที่จะไดรับการปกปองคุมครองจากอันตราย

ตาง ๆ สินคาที่ตอบสนองความตองการในดานนี้ ไดแก สินคาที่สรางความมั่นใจ การประกันชีวิต 

เคร่ืองชวยตัดไฟ เปนตน 

   3. ความตองการดานสังคม (Social Needs) หรือความตองการความรักและ

การ ยอมรับ (Love and belongingness Needs) เชน ความตองการทั้งในแงของการใหและการ

ไดรับซ่ึงความรัก ความตองการเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ ความตองการใหไดรับการยอมรับ สินคา

ที่สามารถตอบสนองความตองการในดานนี้ ไดแก ของขวัญ ส.ค.ส เคร่ืองแบบ เปนตน 
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   4. ความตองการการยกยอง (Esteem Needs) อาจเปนความตองการการยก

ยอง สวนตัว (Self-esteem) ความนับถือ (Recognition) และสถานะ (Status) จากสังคม 

ตลอดจน เปนความพยายามที่จะใหมีความสัมพันธระดับสูงกับบุคคลอ่ืน เชน ความตองการไดรับ

ความ เคารพนับถือ ความสําเร็จ ความรู ศักด์ิศรี ความสามารถ สถานะที่ดีในสังคมและมีชื่อเสียง

ใน สังคม สินคาที่สนองความตองการในดานนี้ ไดแก บานหรูหรา รถยนตราคาแพง แหวนเพชร 

เฟอรนิเจอรราคาแพง 

   5. ความตองการประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-actualization 

Needs) เปน ความตองการขั้นสูงสุดของแตละบุคคล ที่ตองการไดรับการยกยองเปนพิเศษ เชน 

ความ ตองการเปนนายกรัฐมนตรี เปนนักกีฬาที่มีความสามารถ นักรอง นักแสดงที่มีชื่อเสียง เปน

ตน 

  4.2 การรับรู (Perception) เปนกระบวนการรับรูของแตละบุคคลซ่ึงข้ึนอยูปจจัย 

ภายใน เชน ความเชื่อ ประสบการณ ความตองการและอารมณ และยังมีปจจัยภายนอกคือ ส่ิง 

กระตุน การรับรูจะแสดงถึงความรูสึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 การเห็น ไดยิน ไดกล่ิน รส กาย การ

สัมผัส ซึ่งแตละคนมีการรับรูแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับ 

   4.2.1 ลักษณะทางกายภาพที่ตอบสนองตอส่ิงกระตุนส่ิงเราตาง ๆ  

   4.2.2 ความสัมพันธของส่ิงกระตุนเรากับส่ิงแวดลอมในขณะนั้น 

   4.2.3 เงื่อนไขของแตละบุคคลที่มีความตองการ ทัศนคติ คานิยมแตกตางกัน 

  4.3 การเรียนรู (Learning) เปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซ่ึงเปนผลจาก 

ประสบการณของบุคคล การเรียนรูของบุคคลจะเกิดข้ึน เมื่อบุคคลไดรับส่ิงกระตุนและเกิดการ 

ตอบสนองตอส่ิงกระตุนนั้น 

  4.4 ความเชื่อ (Beliefs) เปนความคิดซ่ึงบุคคลยึดถือเกี่ยวกับส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเปน 

ผลมาจากประสบการณในอดีต 

  4.5 ทัศนคติ (Attitudes) เปนการประเมินความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจของบุคคล 

ความรูสึกดานอารมณและแนวโนมการปฏิบัติที่มีผลตอความคิดหรือส่ิงใดสิ่งหนึ่ง (Kotler, 2003: 

270) หรือ หมายถึงความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งสวนประกอบของทัศนคติ จะ

ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

   4.5.1 สวนของความเขาใจ (Cognitive Component) ประกอบดวย ความรู

และ ความเชื่อเก่ียวกับตราสินคาหรือผลิตภัณฑของผูบริโภคของผูบริโภค 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   4.5.2 สวนของความรูสึก (Affective Component) หมายถึง ส่ิงที่เกี่ยวกับ 

อารมณความรูสึกที่มีตอผลิตภัณฑและตราสินคา ความรูสึกอาจจะเปนความพอใจและไมพอใจ 

เชน การเกิดความรูสึกชอบหรือไมชอบตอผลิตภัณฑ 

   4.5.3 สวนของพฤติกรรม (Behavior Component) หมายถึง แนวโนมของ

การ กระทําที่เกิดจากทัศนคติ หรือเปนการกําหนดพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึงที่มีตอผลิตภัณฑ

หรือ ตราสินคา 

  4.6 บุคลิกภาพ (Personality) เปนรูปแบบลักษณะของบุคคลที่จะเปนตัวกําหนด 

พฤติกรรมการตอบสนอง หรืออาจหมายถึงลักษณะดานจิตวิทยาที่มีลักษณะแตกตางของบุคคล  

ซึ่งนําไปสูการตอบสนองที่สม่ําเสมอและมีปฎิกริยาตอส่ิงกระตุน 

  4.7 แนวคิดของตนเอง (Self-concept) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอ 

ตนเองหรือความคิดที่บุคคลคิดวาบุคคลอ่ืนมีความคิดเห็นตอตนอยางไร องคประกอบของ แนวคิด

เกี่ยวกับตนเองแบงออกไดเปน 4 แบบ คือ 

   4.7.1 แนวคิดของตนเองที่แทจริง 

   4.7.2 แนวคิดของตนเองในอุดมคติ  

   4.7.3 แนวคิดของตนเองที่คิดวาบุคคลอ่ืนมองตนเองที่แทจริง 

   4.7.4 แนวคิดของตนเองที่ตองการใหผูอ่ืนคิดเกี่ยวกับตนเอง 

 
การจัดองคประกอบภาพถาย 
 มนุษยทุกคนยอมรูจักองคประกอบมูลฐานที่ใชเปนสวนประกอบสําคัญในงาน

ออกแบบซึ่งไดแก จุด เสน สี แสงเงา รูปราง รูปทรง และลักษณะพื้นผิวเปนอยางดี แตจะมีบางคน 

เทานั้นที่สามารถจัดองคประกอบเหลานั้นใหเกิดคุณคาทางความงาม และบางคนไมสามารถจัด

องคประกอบใหเกิดความงดงามลงตัวได ผูออกแบบจึงจําเปนตองศึกษาถึงหลักการในการนํา

องคประกอบมูลฐานมารวมอยูดวยกันอยางมีระบบ ประดุจการที่กวีนําคําตาง ๆ อันเสมือนเปน

องคประกอบมูลฐานมารอยกรองโดยมีฉันทลักษณเปนเคร่ืองกําหนด ซึ่งเปรียบไดกับหลักในการ

ออกแบบนั่นเอง หลักการจัดวางสวนประกอบในการออกแบบมีดังนี้ 

 1. ปทาโกรัส : Pythagoras ปทาโกรัส เปนที่รูจักกันดีในฐานะของนักคณิตศาสตรผู

คิดคนสูตรคูณ หรือตารางปทาโกเรียน (Pythagorean Table)และทฤษฎีบทในเรขาคณิตที่วา “ใน

รูปสามเหล่ียมมุมฉากใด ๆ กําลังสองของความยาวของดานตรงขามมุมฉาก เทากับผลบวกของ

กําลังสองของความยาวของดานประกอบมุมฉาก” และนัก คณิตศาสตรชาวกรีกไดประยุกตเอา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทฤษฎีของปทาโกรัสมาประยุกตใชทางดาน สถาปตยกรรมและทางดานศิลปะ เปนสูตรสําเร็จแหง

ความสวยงามและลงตัวในทฤษฎีที่เรียกวา  Golden mean ซึ่งทฤษฎีเหลานี้เปนที่ยอมรับ และใช

กันมาจนปจจุบันนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 2 ปทาโกรัส 

 

 2. THE GOLDEN MEAN คือ การจัดองคประกอบ การจัดองคประกอบแบบ golden 

mean คือสัดสวน (ratio) 1:1.6180339..  ซึ่งดูเหมือนกับอัตราสวนของระบบฟลม 35 มม. 

(24×36มม. = 5:7.5) สูตรเรขาคณิตนี้ ถูกคิดใหสอดคลองกับ golden mean  โดยเปนหลัก

แนวทางสําหรับศิลปนมากมาย และเปนแนวทางสําหรับชางภาพสมัยใหมไดเปนอยางดี 

 

 
 

ภาพที่ 3 สัดสวน ratio 
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  2.1 การจะองคประกอบแบบ Golden Spiral   แบงภาพทีละ 1:1.618  ของดาน

ยาว แลวลากจุดตัด เปนเสนโคง 

 

 
 

ภาพที่ 4 Golden Spiral 

  

  2.2 การจะองคประกอบแบบ Golden Triangle แบงเปนสามเหล่ียม 3 อัน (แบง

โดยใชอัตราสวน 1:1.618) 

 

 
 

ภาพที่ 5 Golden Triangle 
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 3. RULE OF THE THIRDS  (กฏสามสวน) การถายภาพโดยวาง วัตถุอยูตรงก่ึงกลาง

ภาพจะทําใหภาพดูนาเบ่ือดังนั้นจึงนําแนวคิดของกฏสามสวนมาใชจัดวางองคประกอบภาพ  เพื่อ

ทําใหภาพถายดูนาสนใจมากข้ึน  ซึ่งกฏสามสวน ก็ถูกนําเอามาจาก golden mean ซึ่งเปนทฤษฎี

พื้นฐานดังที่ไดกลาวไปขางตน กฎสามสวนเปนการจัดภาพที่นิยมมากที่สุด ภาพดูมีชีวิตชีวา ไมจืด

ชืด การจัดภาพโดยใชเสนตรง 4 เสนตัดกันในแนวต้ังและแนวนอน จะเกิดจุดตัด 4 จุด หรือ

แบงเปน 3 สวน ทั้งแนวต้ังและแนวนอน การวางจุดสนใจของภาพจะเลือกวางใกล ๆ หรือ ตรงจุด 

4 จุดนี้ จุดใดจุด หนึ่ง โดยหันหนาของวัตถุไปในทิศทางที่มีพื้นที่วางมากกวา ทําใหภาพดูเดน ไม

อึดอัด ไมแนน หรือหลวมจนเกินไป นักถายภาพท้ังมืออาชีพ และมือสมัครเลนนิยมจัดภาพแบบนี้

มาก การวางตําแหนงของจุดเดนหลักตามกฎสามสวน (rule of thirds) กฎสามสวนกลาวไววา 

หากเราลากเสนนอน 2 เสนและเสนต้ัง 2 เสนเพื่อจะแบงภาพออกเปนสามสวน ทั้งตามแนวต้ังและ

แนวนอน ไมวาจะเปนภาพที่อยูในแนวต้ังหรือแนวนอนก็ตาม จะเกิดจุดตัดกันข้ึนทั้งหมด 4 จุด ซึ่ง

จุดตัดของเสนทั้งส่ีนี้จะเปนตําแหนงที่เหมาะสมสําหรับการจัดวางวัตถุที่ตองการเนนใหเปนจุดเดน

หลัก สวนรายละเอียดอ่ืน ๆ นั้นจะเปนสวนสําคัญที่รองลงมา การจัดวางตําแหนงจุดเดนหลักไม

จําเปนจะตองจํากัดมากนักอาจถือเอาบริเวณใกลเคียงทั้งส่ีจุดนอกจากนี้เรายังสามารถใชแนวเสน

แบง 3 เสนนี้ เปนแนวในการจัดสัดสวนภาพก็ไดอยางการจัดวางเสนขอบฟาใหอยูในแนวเสนแบง 

โดยใหสวนพื้นดินและทองฟ าอยูในอัตราสวน 3:1 หรือ 1:3 แตไมควรแบง 1: 1  

 

 
 

ภาพที่ 6 กฎสามสวน 

 

 ตัวอยางการใชกฎสามสวนแบงสัดสวนพื้นที่สัดสวนพื้นที่ 1:3 และ 2:3 ของภาพ 
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ภาพที่ 7 ภาพตัวอยางกฎสามสวน 

 

 นอกจากนี้ยังสามารถใชแนวเสนแบง  3 เสนนี้ เปนแนวในการจัดสัดสวนภาพใน

อัตราสวน 3:1 หรือ 1:3 

 

 
 

ภาพที่ 8 ภาพตัวอยางกฎสามสวน 

 

 ในการจัดองคประกอบของภาพถายนั้นในสวนที่สําคัญของเนื้อหาในขางตนนั้นจะ

เนนหนักไปในทางการหาจุดที่นาสนใจของภาพถาย สามารถเนนเร่ืองรายละเอียดตาง ๆ และใน

จุดนาสนใจของภาพถายที่ชางภาพ หรือผูออกแบบเลือกที่จะส่ือสารกับผูบริโภคได ในสวนนี้

สามารถเปนแนวทางเพื่อปรับใชในงานวิจัยของผูวิจัยเองในสวนของหลักการเนนจุดสนใจของ

ภาพถายบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งในตอไป 
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ประเภทและวิธีการนําเสนอภาพโฆษณา 

 การสรางภาพเพื่อนําเสนอเปนการรวบรวมความคิดสรางสรรคเขากับแรงจูงใจในดาน

ตาง ๆ ที่ปรากฏในสินคา แลวนําเสนอในประเด็นที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของสินคา ซึ่งไดมีการ

แบงระเภทและวิธีการนําเสนอภาพโฆษณาในรูปแบบตาง ๆ กัน ดังนี้  (ณัฐพงษ หอมแยม, 2549) 

 1. ภาพโฆษณาที่แสดงช่ือ ยี่หอ ตรา เคร่ืองหมายการคา และบรรจุภัณฑของสินคา 

(Description) 

 2. ภาพโฆษณาที่แสดงรายละเอียดของสินคา เชน รูปรางลักษณะ หรือสวนประกอบ

ตาง ๆ ของสินคา (Description) 

 3. ภาพโฆษณาที่เปรียบเทียบกอนและหลังการใช หรือปรียบความแตกตางกับสินคา

คูแขง (Comparison)  

 4. ภาพโฆษณาที่สาธิตวิธีการใชสินคา (Demonstration) หรือภาพสินคาขณะใชงาน 

(Product in use) 

 5. ภาพโฆษณาที่โยงความสัมพันธระหวางตัวสินคากับวิถีชีวิตความเปนอยูหรือ

สถานการณบางสถานการณ (Association) 

 6. ภาพโฆษณาที่โยงความสัมพันธระหวางสินคากบบุคคลที่มีชื่อเสียง เชน ดารา 

นักกีฬา ฯลฯ (Association Using a Celebrity) 

 7. ภาพโฆษณาที่ใชการเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปมัย (Metaphor) เชน หิมะ แสดง

ความเย็น  

 8. ภาพโฆษณที่ใชการเลาเร่ือง (Storytelling) เชน สรางเปฯละครส้ัน ๆ แสดงเร่ืองราว 

ที่เกี่ยวของกับสินคา 

 9. ภาพโฆษณาที่เนนความงามของศิลปะ (Aesthetics) เชน ใชภาพศิป หรือรูปทรง

แบบนามธรรม (Abstract Design) ในการสื่อความหมายเกี่ยวกับสินคา  

 สําหรับการใชภาพประกอบในการโฆษณาน้ันมีมากมายหลายแบบจะใชแบบใดนั้น

ข้ึนอยูกับปจจัยและตัวแปรตาง ๆ ของจุดหมายในการโฆษณา การใชภาพประกอบมีการจําแนก

ออกไดปนหมวดหมูหนึ่ง ดังนี้  

 1. ภาพของสินคาทําหนาที่ดึงดูดความสนใจคน (Product Shot) เปนการแสดงภาพ

สินคาหรือบริการเพียงอยางเดียวซ่ึงภาพแบบนี้จะไดผลก็ตอเมื่อสินคาที่มีรูปลักษณที่จูงใจ เชน 

รถยนต เฟอรนิเจอร ทรศัพทมือถือ เปนตน   
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  ซึ่งการใชภาพในลักษณะนี้จะใชในกรณีที่เปนการนําเสนอในลักษณะที่เนนใหตัว

ผลิตภัณฑเปนพระเอก (Product as a Hero) นั่นเอง หรืออาจการแสดงภาพสินคา โดยการใชรูป

ประกอบอ่ืนรวมอยูดวย (Illustration the product Setting) เพื่อสรางบรรยากาศของภาพใหผูอาน

เกิดความประทับใจหรือเรงเราใหเกิดความตองการสินคามากข้ึน แตขอควรระวัง คือตองใหภาพ

สินคาที่เราตองการโฆษณานี้เดนกวาภาพประกอบอ่ืน ๆ ที่อยูในภาพโฆษณา  

  

 
 

ภาพที่ 9 แสดงใหเห็นถึงภาพของสินคาทําหนาที่ดึงดูดความสนใจคน 

 

 2. ภาพสินคาที่กําลังถูกใชงาน (Product in Use) เปนการแสดงภาพท่ีนําจิตวิทยาที่

เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษยมาใชซึ่งจะเนนใหเห็นถึงการไดประโยชนจากสินคาหรือบริการเนื่องจาก

สินคาบางชนิดผูบริโภคคํานึงถึงประโยชนทางดานการใชเพื่อชวยพิจารณษในการตัดสินใจซื้อ  
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ภาพที่ 10 แสดงใหเห็นถึงภาพสินคาที่กําลังถูกใชงาน 
 

 3. ภาพสินคาที่กําลังถูกทดลองหรือทดสอบ (Product in Test) เปนการแสดงภาพการ

ทดสอบประสิทธิภาพของสินคานั้น ๆ เพื่อใหผูบริโภคไดเห็นถึงผลที่จะไดรับหรือประโยชนจากใช

เพื่อชวยใหเกิดความนาเช่ือถือและกระตุนใหเกิดการตัดสินใจซื้อ  

 

 
 

ภาพที่ 11 แสดงใหเห็นถึงภาพที่กําลังถูกทดลองหรือทดสอบ 



 21 

 4. ภาพสถานที่มาของสินคา (Place of Origin) แสดงแหลงที่มาของสินคานั้น ๆ ซึ่ง

ตองเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับวาเปนผูเชี่ยวชาญในดานนั้น ๆ  

 

 
 

ภาพที่ 12 แสดงใหเห็นถึงภาพสถานที่มาของสินคา 

  

 5. ภาพของวัตถุดิบในการผลิต (Ingredient) เปนการแสดงภาพของบรรดาสวนผสมที่

สําคัญ หรือสวนผสมที่แตกตางจากคูแข็งในตลาด  

 

 
 

ภาพที่ 13 แสดงใหเห็นถึงภาพของวัตถุดิบในการผลิต 
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 6. ภาพขบวนการผลิต (Production Process)  เปนการแสดงภาพโรงงาน ข้ันตอนการ

ผลิตตาง ๆ ที่จะชวยสรางความนาเชื่อถือใหกับสินคา 

 

 
 

ภาพที่ 14 แสดงใหเห็นถึงภาพขบวนการผลิต 

 

 7. ภาพแสดงจุดเดนบางสวนของสินคา (Product Feature) แสดงใหเห็นถึงจุดที่

แตกตางของสินคาที่ตองการโฆษณากับสินคาหรือบริการประเภทเดียวกัน หรือรายละเอียดที่

เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนของสินคา  

 

 
 

ภาพที่ 15 แสดงใหเห็นถึงภาพแสดงจุดเดนบางสวนของสินคา 
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 8. ภาพองคประกอบของสินคาที่โดดเดน (Product Comparison) เปนภาพที่แสดงให

เห็นองคประกอบที่สําคัญของสินคาที่โดดเดนกวาในดานตาง ๆ สดกวา ใหมกวา สะอาดกวา 

 

 
 

ภาพที่ 16 แสดงใหเห็นถึงภาพองคประกอบของสินคาที่โดดเดน 

 

 9. ภาพของปญหา (Problem) เปนการแสดงภาพปญหานั้น ๆ ของผูบริโภค เชน ภาพ

ศรีษะที่มองเห็นรังแค ภาพเกี่ยวกับปญหาสุขภาพเปนตน  

 

 
 

ภาพที่ 17 แสดงใหเห็นถึงภาพของปญหา 
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 10. ภาพแกปญหา (Solution) ซึ่งอาจเปนภาพบุคคลที่เกี่ยวของกับสินคาหรือบริการ

โดยตรง หรือบุคคลในมโนภาพ นอกจากนี้ยังสามารถใชสัญลักษณที่สามารถเปนตัวแทนหรือ

เคร่ืองหมายการคาของธุรกิจหรือบริการเองก็ได เพื่อชวยใหงายตอการจดจําของกลุมเปาหมาย 

 

 
 

ภาพที่ 18 แสดงใหเห็นถึงภาพแกปญหา 

 

 11. ภาพผลของการใชแลว (End result) เปนภาพแสดงผลของการไดใชสินคาหรือ

บริการนั้น ๆ แลว ซึ่งก็เปนการแสดงผลท่ีดีตอผูที่ไดใช หรือสงผลอยางใดอยางหนึ่งหลังการไดใช

ผลิตภัณฑ 

 

 
 

ภาพที่ 19 แสดงใหเห็นถึงภาพผลของการใชแลว 



 25 

 12. ภาพกอนใช - หลังใช (Before - After) เปนภาพที่เนนใหเห็นถึงปญหาของ

ผูบริโภค แลวตามดวยภาพของการแกปญหา อยางไดผลเมื่อไดใชสินคานั้น ๆ ไดจนทําใหผูที่ใช

แลวรูสึกพอใจ 

 

 
 

ภาพที่ 20 แสดงใหเห็นถึงภาพกอนใช - หลังใช 

 

 13. ภาพแสดงการเปรียบเทียบ (Comparision) แสดงใหผูบริโภคสามารถเห็นการ

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางสินคา หรือบริการกับคูแขงไดอยางชัดเจน ในตางประเทศ

สามารถทําได แตในเมืองไทยมีขอหามในการนําภาพสินคาที่มีคูแขงมาเปรียบเทียบกัน หามไมให

เห็นชื่อ ตราโลโกของคูแขง หรือหีบหอที่มีรูปลักษณเหมือนหรือคลายกับคูแขงเด็ดขาด และในการ

วิจัยนี้ไดนําการใชภาพเปรียบเทียบสินคากับส่ิงอ่ืน ๆ เชน การแสดงภาพสินคาเปรียบเทียบกับ

ผูบริโภค เปนตน 

 

 
 

ภาพที่ 21 แสดงใหเห็นถึงภาพแสดงการเปรียบเทียบ 
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 14. ภาพของลูกคาที่มีความสุข (Happy Customer) ภาพของผูบริโภคที่เมื่อได

ทดลองใชสินคาแลวไดผลเปนที่นาพอใจ ทําใหเกิดความรูสึกดีจึงทําใหดูมีความสุข เพื่อใหผูดูรูสึก

มีอารมณรวมตามอยางในงานโฆษณา  

 

 
 

ภาพที่ 22 แสดงใหเห็นถึงภาพของลูกคาที่มีความสุข 

 

 15. ภาพกลุมเปาหมายหรือบุคคลิกภาพของลูกคา (Target grope or Customer) 

แสดงถึงลักษณะบุคคลิกภาพ และการดํารงชีวิตของกลุมเปาหมาย ที่เปนการสะทอนถึงบุคคลิก 

ลักษณะของตราสินคานั้น ๆ ไดดวย 
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ภาพที่ 23 แสดงใหเห็นถึงภาพกลุมเปาหมายหรือบุคคลิกภาพของลูกคา 

 

 16. ภาพจํานวนลูกคาที่มากมาย (Number of Customer) แสดงถึงผูใชสินคาจํานวน

มาก เพื่อใหเกิดความรูสึกวาสินคานั้นเปนที่นิยมดวยจํานวนผูใชที่มาก ทําใหเกิดความนาเช่ือถือ 

และสําหรับงานวิจัยนี้ภาพจํานวนยังรวมถึงภาพจํานวนของสาขาที่มีมากมายอีกดวย 
 

  
ภาพที่ 24 แสดงใหเห็นถึงภาพจํานวนลูกคาที่มากมาย 
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 17. ภาพของการอุปมาอุปมัย (Analogy) เปนการเปรียบเทียบคุณสมบัติของสินคา

กับส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่ชวยสรางความจดจําไดงายยิ่งข้ึน Charles Forceville ไดทําการแบงภาพอุปมา

อุปมัยออกเปน 5 ประเภท คือ ภาพอุปมาอุปมัยแบบภาพเด่ียวส่ือความหมาย (MPIs), ภาพอุปมา

อุปมัยแบบ 2 ภาพส่ือความหมาย (MP2s), ภาพเปรียเทียบ (Ps), วัจะภาพอุปมาอุปมัย (VPMs) 

และภาพอุปมาอุปมัยแบบผสมผสาน (MPCs) ภาพอุปมาอุปมัยประกอบดวยความหมาย 2 ระดับ

คือ ความหมายโดยตรง และความหมายโดยประวัติ ซึ่งถูกสงผานตัวกลาง ไดแก Primary และ 

Secondary Subject ซึ่งส่ือความหมายถึงอรรถประโยชนหรือคุณลักษณะของสินคาหรือบริการ 

เชน ใชภาพของเสือชีตาร มาแสดงแทนความเร็วของเปนตน  

 

 
 

ภาพที่ 25 แสดงใหเห็นถึงภาพของการอุปมาอุปมัย 

 

 18. ภาพสัญลักษณ (Symbolic) ซึ่งสําหรับการวิจัยนี้จะหมายถึง ทั้งการใชภาพที่เปน

สัญลักษณแทนตัวสินคาและรวมถึงการใชภาพที่เปนการแทนความหมายอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่ง

ความหมายนั้นตองเปนส่ิงที่คนทั่วไปสามารถเขาใจไดโดยงาย 
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ภาพที่ 26 แสดงใหเห็นถึงภาพสัญลักษณ 

 

 19. ภาพผูนําเสนอ (Presenter) มีทั้งการใชบุคคลผูมีชื่อเสียง ดารา นักรอง หรืออาจ

เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานซ่ึงมีความนาเชื่อถือ โดยอาจเปนที่รูจักหรือไมก็ได แตสําหรับใน

เมืองไทยนั้นนิยมใชบุคคลผูมีชื่อเสียงโดยเฉพาะดารานักรองหรือนางแบบนอกจากนี้ยังมีการ

นําเสนอที่เปนผูใชสินคามาเปนผูรับรอง (Celebrity Testimonial)หรือใชตัวการตูนหรืออาจใชภาพ

ที่สรางข้ึนใหม เพื่อเปนตัวแทนช่ือตราสินคานั้น ๆ โดยเฉพาะเพื่อชวยสรางความจดจําตราสินคาได

ดียิ่งข้ึน หรือเปนสัญลักษณบางอยางที่สรางข้ึนเฉพาะมาใชในการนําเสนอสินคาอีกดวย 

 

 
 

ภาพที่ 27 แสดงใหเห็นถึงภาพภาพผูนําเสนอ 
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 20. ภาพการตูน (Cartoon) การใชภาพโฆษณาแบบน้ีตองระมัดระวังในเร่ืองของ

ความนาเชื่อถือของตัวสินคาหรือบริการสําหรับสินคาบางชนิด สวนใหญจะใชกับงานโฆษณาที่มี

กลุมเปาหมายเปนเด็กหรือวัยรุน 

 

  
 

ภาพที่ 28 แสดงใหเห็นถึงภาพการตูน 

 

 21. ภาพหลุดโลกหรือแหวกแนว (Of Beat) เปนการนําเทคนิคทางดานการสรางหรือ

ประกอบภาพดวยคอมพิวเตอรมาชวยใหภาพที่ดูแหวกแนวนั้นดูสมจริงมากข้ึน  

 

 
 

ภาพที่ 29 แสดงใหเห็นถึงภาพหลุดโลกหรือแหวกแนว 
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 22. ภาพกราฟฟก (Graphic) ภาพประเภทน้ีชวยสรางความลํ้าสมัย และโดดเดน

ใหกับงานโฆษณาไดมากเปนพิเศษ 
 

 
 

ภาพที่ 30 แสดงใหเห็นถึงภาพกราฟฟก 

 

 23. ภาพแสดงเส้ียวหนึ่งของชีวิต (Slice of life) เปนภาพที่เกี่ยวของกับชีวิตจริงมา

ชวยสรางความรูสึกรวมไดดีเพราะเปนส่ิงที่เกิดข้ึนจริงกับบางชวงของชีวิตคนเรา เชน รับปริญญา 

การแตงงาน เปนตน  
 

 
 

ภาพที่ 31 แสดงใหเห็นถึงภาพแสดงเส้ียวหนึ่งของชีวิต 
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 24. ภาพประกอบดวยแผนภูมิหรือทางสถิติ (Chart and Diagram) ภาพแบบนี้จะ

ชวยใหกลุมเปาหมายเกิดความเขาใจไดงายและสามารถสรางความนาเชื่อถือได หากหลักฐานที่

นํามาอางอิงนั้นมีความนาเช่ือถือ แตก็มีขอควรระวังในการใชภาพประเภทน้ี คือ อาจไมคอยดึงดูด

ใจ และดูนาเบ่ือหนายจนทําใหผูอานเปดผานเลยไป โดยไมสนใจดูรายละเอียดตาง ๆ   

 

 
 

ภาพที่ 32 แสดงใหเห็นถึงภาพประกอบดวยแผนภูมิหรือทางสถิต 

 

 25. ภาพขอมูลหรือผลจากการวิจัย (Research Analysis) เปนการนําขอมูล

ผลการวิจัยของสถาบันที่ไดรับการยอมรับและเช่ือถืออยางกวางขวางมานําเสนอเพื่อชวยในการ

สรางความนาเชื่อถือ เชน ใชกับสถาบันการเงิน เปนตน แตภาพลักษณะนี้อาจทําใหขาดความ

นาสนใจและอาจดูนาเบ่ือหนายได  

 

 
 

ภาพที่ 33 แสดงใหเห็นถึงภาพขอมูลหรือผลจากการวิจัย 
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 26. ภาพที่นําเสนอทางดานเพศ (Sex Appeals) เปนการนําเสนอที่ใชภาพซ่ึงเปนการ

ดึงดูดเพศตรงขามซ่ึงสมัยกอนใชกับสินคาที่เกี่ยวกับทางดานเพศ หรือมีกลุมเปาหมายเปนวัย

ผูใหญ เชน ถุงยางอนามัย แตในปจจุบันมีการนําภาพประกอบมาใชกันอยางแพรหลายแมใน

สินคาที่ไมเกี่ยวของ  

 

 
 

ภาพที่ 34 แสดงใหเห็นถึงภาพที่นําเสนอทางดานเพศ 

 

 27. ภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคา (Detail) ใชกับการอธิบายรายละเอียดสวนที่

พิเศษหรือเปนสาระสําคัญของสินคาที่กลุมเปาหมายไมสามารถมองเห็นรายละเอียดสวนนี้ไดจาก

ภายนอกของตัวสินคา จึงตองทําการตัด หั่นใหเห็นถึงเนื้อใน 

 

 
 

ภาพที่ 35 แสดงใหเห็นถึงภาพจําลองใหเห็นรายละเอียดสวนประกอบสินคา 
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 28. การแสดงภาพที่ดูแลวส่ือความหมายใหม  เปนการเลือกนําภาพมาจัดมองใหมให

มองดูเปนภาพใหมโดยเฉพาะอยางยิ่งใหเปนภาพที่เหมือนกับภาพที่อยูภายในความคิดของคน 

 

 
 

ภาพที่ 36 แสดงใหเห็นถึงการแสดงภาพที่ดูแลวส่ือความหมายใหม 

 

 29. การแสดงภาพอ่ืน ๆ ที่ชวยเรียกรองความสนใจ (Abstract Design,Decoration 

and Ornament) ซึ่งการแสดงภาพแบบนี้เนนที่การดึงดูดความสนใจโดยตรง ซึ่งภาพที่นาํมาใชอาจ

เกี่ยวหรือไมเกี่ยวของกับสินคาเลยก็ไดหรือเปนการตกแตงภาพโดยใชคอมพิวเตอรเขามาประกอบ

ภาพทําใหเกิดภาพใหมที่ดูแลวไมสามารถเปนจริงไดที่เรียกวา สถานการณเกินจริงนั่นเอง 

 

 
 

ภาพที่ 37 แสดงใหเห็นถึงการแสดงภาพอ่ืน ๆ ที่ชวยเรียกรองความสนใจ 
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 การใชภาพโฆษณาทั้งหมดนี้ เปนหลักการทั่วไป ๆ ที่นักโฆษณายึดถือเปนแนวทาง

ปฎิบัติ ซึ่งการจะเลือกใช ก็ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของสถานการณ ลักษณะเฉพาะของสินคา

หรือบริการนั้น ๆ รวมทั้งสภาพการตลาดในขณะน้ันดวย อยางไรก็ดีกอนที่จะผลิตภาพโฆษณา     

ใด ๆ ออกมา นักสรางสรรคงานโฆษณาตองตรวจสอบภาพโฆษณากอนวา  

 1. ภาพที่แสดงนี้กระทบความรูสึกของผูบริโภคหรือยัง 

 2. ภาพที่แสดงนี้มีความเหมาะสมกับความสนใจมากนอยเพียงใด  

 3. ภาพที่แสดงนี้ชัดเจนและดีเพียงพอที่จะถายทอดสาระสําคัญตามความตองการ 

ของนักสรางสรรคงานโฆษณาที่จะถายทอดไปกลุมเปาหมายหรือยัง 

 ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมาในขางตนนั้นคือประเภทและวิธีการนําเสนอภาพโฆษณาซ่ึง

ตัวอยางที่ยกมานั้นเปนวิธีการทางดานการโฆษณาซ่ึงสามารถนํามาปรับใชในการนําเสนอภาพบน

บรรจุภัณฑไดในบางหัวขอซึ่งสามารถใชเพื่อเปนแนวทางใหผูวิจัยนํามาปรับใชกับหัวขอของผูวิจัย

เอง เพื่อศึกษาในวิธีการนําเสนอภาพของอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งและในสราง

แบบสอบถามในลําดับตอไป 

 
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง  
 อาหารสําเร็จรูปแชแข็งเกิดข้ึนเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายในการรับประทาน

อาหารโดยยังคงรสชาติเดิมของอาหารไวไมเสียคุณคาทางโภชนาการ และไมมีสารกันบูด ซึ่งมี

กรรมวิธีในการผลิตโดยใชวิธีการแชแข็งในระยะเวลาอันรวดเร็ว กลาวคือ ยิ่งใชเวลานอยเทาใดยิ่ง

รักษาคุณคาทางอาหารไวไดมากเทานั้น อุณหภูมิที่ใชในการผลิต คือ -40 องศาเซลเซียส และ

ข้ันตอนในการจัดจําหนายตองรักษาไวในตูแชอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส ถึง -20 องศาเซลเซียส 

เม่ือจะรับประทานตองนําเขาอุนในเตาไมโครเวฟประมาณ 3-5 นาที ซึ่งทําใหสามารถรักษาความ

สดใหม และรสชาติอาหารไวไดอยางดี ผูบริโภคในปจจุบันหันมานิยมบริโภคอาหารสําเร็จรูปแช

แข็งเพิ่มมากข้ึนปจจัยสนับสนุนสําคัญ คือ ผูประกอบการมีการประชาสัมพันธสรางความเขาใจท่ี

ถูกตองในผลิตภัณฑกับผูบริโภคและประกอบกับการเปล่ียนแปลงการดํารงชีวิตในลักษณะสังคม

เมืองมากข้ึน ทําใหเกิดความตองการอาหารสําเร็จรูปที่พรอมรับประทานทั้งเพื่อลดระยะเวลาใน

การเตรียมอาหารและการปรุงอาหารและความหลากหลายของผลิตภัณฑอาหารที่มีใหเลือกมาก

ข้ึนนอกจากนี้การมีอุปกรณอํานวยความสะดวกในแตละครัวเรือนเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะตูเย็นและเตา

ไมโครเวฟ ซึ่งนับวาเปนปจจัยที่เอ้ือตอตลาดอาหารสําเร็จรูปแชแข็งทางหนึ่งดวย (ศูนยวิจัยกสิกร

ไทย, 2539) 
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 ประเภทของอาหารสําเร็จรูปแชแข็งแบงออกไดเปนดังนี้ 
 1. อาหารหลักสําเร็จรูปแชแข็ง 
  คนไทยรูจักและยอมรับอาหารประเภทนี้มากข้ึน ดวยคุณสมบัติที่เพียบพรอม ทั้ง

สะอาด สะดวก อรอย ราคาโดยเฉล่ียประมาณ 30-40 บาทตอกลอง ซึ่งใกลเคียงกับราคา

ขาวราดแกงท่ัวไป ทําใหสามารถขยายฐานจับลูกคาผูมีรายไดปานกลางข้ึน ไป จากเดิมลูกคา

กลุมเปาหมายคือ กลุมผูมีรายไดสูง อีกทั้งยังเอ้ืออํานวยความสะดวกใหกับผูบริโภค รวมทั้งมีเมนู

ใหเลือกมากมายนอกจากนี้ผูประกอบการยังผลักดันใหมีการจําหนายอาหารกลองแชแข็งใน

ชองทางโมเดิรนเทรด รวมทั้งรานอาหารและภัตตาคารบางแหง ตลอดจนรานเบเกอรีและธุรกิจการ

จัดเล้ียงนอกสถานที่ นอกจากอาหารไทยแลว การขยายตลาดอาหารกลองแชแข็งในประเทศยังมี

การเพิ่มเมนูอาหารนานาชาติ โดยเฉพาะอาหารที่เปนที่นิยมของคนไทย คือ อาหารจีน อาหารญ่ีปุน

และอาหารฝรัง รวมทั้งการจําหนายอาหารกลองแชแข็งในลักษณะทีเปนกับขาว ทั้งนี้เนื่องจาก

การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคพบวาสวนใหญมักจะรับประทานอาหารเย็นรวมกัน ดังนั้น การ

พัฒนาเมนูอาหารสําเร็จรูปแชแข็งเปนกับขาวสามารถตอบสนองความตองการในสวนนี้ได รวมทั้ง

ยังมีการพัฒนาเมนูทั้งประเภท 1 เมนูตอหนึ่งกลอง และประเภท 2 เมนูตอหนึ่งกลอง ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม

ทางเลือกใหกับผูบริโภคอีกดวย 

  สวนตลาดในตางประเทศผูสงออกอาหารสําเร็จรูปแชแข็งของไทยยังแทรกตัวเขาไป

ในตลาดไดดวยการอาศัยอาหารรสชาติไทย ๆ ทีเปนที่รูจักและยอมรับในดานคุณคาโภชนาการ

และรสชาติจากชาวตางประเทศ ปจจัยสําคัญในการเจาะขยายตลาดคือ คุณภาพของอาหาร

จะตองถูกสุขอนามัย เนื่องจากตองผานการตรวจสอบที่เขมงวดของตลาดตางประเทศ ลูกคา

เปาหมายเบ้ืองตน คือ ชาวตางชาติที่เคยล้ิมลองอาหารไทย ตลอดจนคนเอเชียทีเขาไปต้ังรกราก 

เขาไปทําธุรกิจหรือไปเรียนหนังสือในตางประเทศ ลูกคาอันดับตอไปทีจะขยายวงกวางข้ึนคือ 

ลูกคาชาวตางประเทศที่จะไดมีโอกาสลิ้มลองจากการแนะนําของผูทีเปนลูกคาอยูแลวซ่ึงลูทางการ

จําหนายที่สําคัญคือภัตตาคารและรานอาหารไทยในตางประเทศและการแทรกตัวเขาไปในกลุม

อาหารสําเร็จรูปแชแข็งที่วางจําหนายในธุรกิจคาปลีก 
 2. อาหารทะเลสําเร็จรูปแชแข็ง 
  ผูสงออกอาหารทะเลแชแข็งหันมาสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาโดยหันมาผลิต

อาหารทะเลสําเร็จรูปแชแข็ง เชน ติมซําทะเลแชแข็ง ปอเปยะกุง ขาวปนหนาทะเล ลูกช้ินกุง ลูกช้ิน

ปลาหมึก ไสกรอกปลา เปนตน ซึ่งจะสามารถขยายตลาดไดทั้งในประเทศและตางประเทศ อัตรา

การขยายตัวของอาหารทะเลสําเร็จรูปแชแข็งในแตละปสูงถึงรอยละ 30 เนื่องจากผูสงออกอาหาร

ทะเลแชแข็งรายใหญหันมาพัฒนาสินคาใหมีความหลากหลายมากข้ึนรวมทั้งการพัฒนาชอง
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ทางการจัดจําหนายดวย โดยมีการจัดจําหนายทั้ง ในชองทางโมเดิรนเทรด รานสะดวกซ้ือรวมทั้ง

การขายสงใหกับรานสุกี้ รานอาหาร และภัตตาคารโรงแรมตลอดจนรานฟาสตฟูดสตาง ๆ  

  สวนในดานตลาดสงออกผูสงออกอาหารทะเลสําเร็จรูปแชแข็งจะเจาะขยายตลาด

โดยการเขารวมโครงการลงทุนกับประเทศผูรับซ้ือปจจุบันตลาดรับซ้ือสําคัญถึงประมาณรอยละ 65 

คือตลาดญี่ปุนสินคาอาหารทะเลสําเร็จรูปแชแข็งที่สงออกในปจจุบันมีมากกวา 20 ชนิด สินคา

ยอดนิยมคือ กุงเทมปุระ และขาวปนหนาอาหารทะเลตาง ๆ  
 3. เบเกอรี่และขนมหวานแชแข็ง 
  สินคาเบเกอรีนั้นมีการจําหนายในลักษณะอาหารแชแข็งมาเปนเวลานานแลว โดย

สินคายอดนิยมคือ เค็กแชแข็ง สวนขนมหวานแชแข็งนั้นมีโอกาสอยางมากในการสงออก ซึ่งมีการ

ผลิตในลักษณะเดียวกับอาหารกลองแชแข็งทั้งนี้เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในที่

ปจจุบันหันมานิยมรับประทานขนมหวานแบบไทย ๆ มากข้ึน 
 4. ฟาสตฟูดสแชแข็ง 
  คนไทยนิยมรับประทานอาหารฟาสตฟูดสทําใหการผลิตอาหารฟาสตฟูดสแชแข็ง

เปนชองทางหนึ่งในการขยายตลาดอาหารประเภทฟาสตฟูดสอยางไรก็ตามผูประกอบการที่ผลิต

อาหารฟาสตฟูดสแชแข็งนั้นสวนใหญจะเปนผูประกอบการเดียวกับที่ผลิตสินคาเบเกอร่ีและขนม

หวานแชแข็ง โดยชองทางการจําหนายหลักในปจจุบันคือ รานสะดวกซื้อและซุปเปอรมารเก็ตใน

หางสรรพสินคา ซึ่งสินคายอดนิยมคือ พิซซาแชแข็ง ตลาดอาหารประเภทฟาสตฟูดสแชแข็งนี้ยัง

สามารถพัฒนาความหลากหลายของเมนูไดอีกมาก  

 ซึ่งในขอมูลของอาหารสําเร็จรูปแชแข็งนั้นสามารถสรุปไดอยางชัดเจนถึงประเภทตางๆ 

ของอาหารแชแข็งเอง ซึ่งสามารถนํามาเปนขอมูลในการเลือกประเภทของอาหารแชแข็ง ซึ่ง

ประเภทของอาหารแชแข็งที่อยูในตลาดของไทยนั่นผูบริโภคมักจะเลือกซื้ออาหารแชแข็งประเภท

อาหารจานเดียว และประเภทฟาสตฟูดส ซึ่งเปนอาหารหลักและเปนการประหยัดเวลาในการ

ประกอบอาหารอีกดวย  

 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ธนัญภรณ ร่ืนเริง (2552) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการรับประทาน

อาหารสําเร็จรูปแชแข็งประเภทขาวกลอง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร จากกลุมตัวอยาง 385 

คน พบวาลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคที่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารสําเร็จรูป

แชแข็งประเภทขาวกลองพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 21-30 ป มีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน มีรายได 20,001-30,000 บาทตอเดือน สถานภาพโสด มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว
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ประมาณ 4 คน ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูหญิง ยังคงมีบทบาทในการจัดหาอาหารสําหรับตนเอง และ

สมาชิกครอบครัว แมวาผูบริโภคสวนใหญ จะมีสถานะภาพโสดแตก็มีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4 

คน แสดงวาผูบริโภคสวนใหญยังคงอาศัยอยูกับบิดา มารดา หรือญาติ ทั้งนี้ผูบริโภคสวนใหญยัง

เปนผูที่ทํางานนอกบานและมีรายไดปานกลางที่สามารถซ้ือหาอาหารสําเร็จรูปที่มีราคาพอประมาณ

ในการบริโภคได 

 ธารา  ธาดาณีนพัฒน (2545) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอ

อาหารแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจตออาหารสําเร็จรูปแชแข็งใน

ดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเฉพาะเร่ือง ความสะดวก ความรวดเร็ว และ

ประหยัดเวลา ในการประกอบอาหาร สะอาด ถูกหลักอนามัย ภาชนะที่ปดผนึกแนน สามารถ

ปองกันความช้ืน ซึมผาน ชวยใหเก็บรักษาไดนาน บรรจุภัณฑสามารถนําเขาไมโครเวฟได ทําให

สะดวกในการอุนอาหาร มีฉลากชัดเจนแสดงขอมูลอาหาร ปริมาณแคลอร่ีที่ไดรับ และวันหมดอายุ 

ความพึงพอใจในดานชองทางการจัดจําหนาย ผูบริโภคมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก 

ยกเวนการจัดจําหนายในบูทสาธิตอาหารสําเร็จรูป ที่ทําใหสะดวกในการหาซ้ือ ความพึงพอใจใน

ดานการสงเสริมการตลาด ยังไมสามารถเขาถึงความตองการของผูบริโภคได และไมสามารถ

สามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคได 

 จากงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวมาแลวในขางตนทําใหผูวิจัยสามารถนํามาใชกําหนด

กรอบของการในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคที่มีตอภาพถายบนบรรจุ

ภัณฑอาหารแชแข็ง ในดานลักษณะทางประชากรศาสตรและพฤติกรรมของผูบริโภค เพื่อปรับใช

ในข้ันตอไป 
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บทที ่3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ศึกษาและคนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัย  
 แหลงขอมูลในการวิจัยมีดังนี้ 
 1. การเก็บรวบรวมขอมูลประเภทเอกสาร  
  1.1 ขอมูลเกี่ยวกับอาหารสําเร็จรูปแชแข็งเพื่อศึกษารวบรวมขอมูลของอาหาร

สําเร็จรูปแชแข็งในดานลักษณะอาหารแตละประเภทและขอมูลบรรจุภัณฑที่มีอยูในทองตลาด 

  1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของ

ผูบริโภค 

  1.3 ขอมูลเกี่ยวกับการใชภาพในการนําเสนอทางโฆษณา 

  1.4 ขอมูลเกี่ยวกับการจัดองคประกอบทางภาพถาย 

 2. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 

  2.1 รวบรวมโฆษณาจากแหลงที่มาตาง ๆ จากอินเตอรเนท นิตยสารที่เกี่ยวของกบั

อาหารและโดยถายภาพจากสินคาจริงที่มีขายในทองตลาดที่เปนสากลโดยผูวิจัยคัดเลือกภาพ

ฉลากอาหารแชแข็งจํานวน 300 ชิ้น ซึ่งแตละผลงานมีจุดเดนในการนําเสนอที่แตกตางกันแลวทํา

การรวบรวมไว ซึ่งนํามาจากตัวแทนจําหนายดังตอไปนี้ 

   2.1.1 Sainsbury’s 

   2.1.2 ASDA   

   2.1.3 Ocado 

   2.1.4 Tesco    

   2.1.5 Waitrose 

 เมื่อรวบรวบภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็งแลวผูวิจัยจะทําการ

วิเคราะหและพิจารณา  อิทธิพลของการนําเสนอภาพถายบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็ง โดยมีปจจัย

ดังนี้ 

 1. การใชภาพในการนําเสนอทางโฆษณา 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 
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 3. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

 ซึ่งในการศึกษาจําเปนตองหาองคประกอบที่ไดกลาวมาเพื่อเปนสวนหนึ่งของขอมูล 

เพื่อการแยกหมวดหมูของวิธีการนําเสนอ ภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งเปนหมวดหมู 
 
การตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ 
 เมื่อแยกหมวดหมูของวิธีการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งเปน

หมวดหมูเพื่อการตรวจสอบกับผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ 

 1. ผูเชี่ยวชาญดานการตลาด 

  คุณทินกร รัฐขจร Executive Marketing บริษัท Humanracing จํากัด 

 2. ผูเชี่ยวชาญทางการคหกรรมศาสตร 

  2.1 อาจารยฤทัย เรืองธรรมสิงห อาจารยประจําภาควิชาคหกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  2.2 อาจารยเสาวนีย ลาดนอย อาจารยประจําภาควิชาคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 3. ผูเชี่ยวชาญดานการภาพถาย 

  อาจารยกิตติธัช ศรีฟา อาจารยประจําภาควิชาโฆษณา คณะนิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัยสยาม ชางถายภาพอาชีพ 

 4. ผูเชี่ยวชาญทางดานโฆษณา 

  4.1 อาจารยณัฐวุฒิ สิงหหนองสรวง อาจารยประจําภาควิชาโฆษณา คณะนิเทศ

ศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 

  4.2 อาจารยประกิจ อาษา หัวหนาภาควิชาหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ คณะนิเทศ

ศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 

 5. ผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดแตงอาหารเพื่อการถายภาพ  

  คุณจิรัฏฐ ฉายะจินดาวงศ อาจารยประจําโรงเรียนสอนเบเกอร่ี The Baking Story, 

Food Stylist และชางภาพอิสระ Amarin Training Institute  

 
การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจะทําการแบงเคร่ืองมือออกเปน 2 สวนดังนี้ คือ 

 สวนที่ 1 แบบสอบถามผูเช่ียวชาญในดานรูปแบบการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุ

ภัณฑอาหารแชแข็ง 
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  จากภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งทั้งหมดจํานวน 300 ชิ้น ผูวิจัย ไดทําการ

คัดเลือกภาพโฆษณาที่มีรูปแบบการนําเสนอทางภาพโดยอางอิงจากหลักการใชภาพในการนําเสนอ

ทางโฆษณาโดยผูวิจัยไดทําการจัดหมวดหมูของรูปแบบการนําเสนอของภาพอาหาร โดยผูวิจัยทํา

การวิเคราะหภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งเพื่อสรางแบบสอบถามกับผูเช่ียวชาญในเชิง

ลึกในเร่ืองการจัดหมวดหมูของรูปแบบการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งไดดังนี้ 

 1. การนําเสนอภาพสินคาโดยเนนผลิตภัณฑใหเปนจุดเดน 

 2. การนําเสนอภาพสินคาในบรรยากาศบนโตะอาหาร 

 3. การนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงาน 

 4. การนําเสนอภาพข้ันตอนการผลิต 

 5. การนําเสนอภาพสินคาในบรรยากาศแหลงที่มาของวัตถุดิบ 

 6. การนําเสนอภาพวัตถุดิบ 

 7. การนําเสนอโดยแสดงใหเห็นรายละเอียดของสินคา 

 แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญเปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับรูปแบบการนําเสนอที่

ผูเชี่ยวชาญเห็นวาเหมาะสม 

 สวนที่ 2 แบบสอบถามกลุมผูบริโภค 

 สําหรับแบบสอบถามกลุมผูบริโภค เปนแบบสอบถามในดานรูปแบบการนําเสนอ

ภาพถายบนบรรจภัณฑ โดยมีภาพตัวอยางใหผูบริโภคเสนอความเห็นในมาตราสวนประมาณคา

โดยจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ ของไลเคิรท (Likert’s Rating Scale) โดยกําหนด คาคะแนนของ

ชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับ ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

 ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑ

อาหารแชแข็ง ในระดับมากที่สุด  

 ระดับ 4 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑ

อาหารแชแข็ง ในระดับมาก  

 ระดับ 3 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑ

อาหารแชแข็ง ในระดับปานกลาง  

 ระดับ 2 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑ

อาหารแชแข็ง ในระดับนอย 

 ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑ

อาหารแชแข็ง ในระดับนอยที่สุด  

   ส
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคืออายุในชวงวัยทํางานในชวงตนถึงชวงกลางคืออายุ ในชวง 

21-30 ป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครโดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sample) 

จํานวน 40 คน ใน เขตวัฒนา เขตบางซื่อ เขตดินแดง และเขตสาทร 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 สําหรับแบบสอบถามเปนแบบจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ ของไลเคิรท (Likert’s Rating 

Scale) โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมาย เพื่อจัดระดับคะแนนเฉล่ีย ในชวงคะแนน ดังตอไปนี้ 

 คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 แปลความวา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําเสนอภาพ

อาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็ง มีผล

มากที่สุด 

 คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 แปลความวา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําเสนอภาพ

อาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็ง มีผล

มาก 

 คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 แปลความวา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําเสนอภาพ

อาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็ง มีผล

ปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 แปลความวา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําเสนอภาพ

อาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็ง มีผล

นอย 

 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 แปลความวา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําเสนอภาพ

อาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็ง มีผล

นอยที่สุด 

 
สถิติที่ใชในงานวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ใชสถิติ คาเฉล่ีย (arithmetic mean : X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(standard  deviation : S.D.) 
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ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 38 แผนภูมิแสดงข้ันตอนดําเนินการวิจัย 

 

ปจจัยทีม่ีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

ที่มีตอภาพถายบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็ง 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การรวบรวมขอมูล 

ขอมูลเอกสาร 

1. ปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอการตัดสินใจซื้อ

ของผูบริโภค 

2. การจัดองคประกอบทางภาพถาย 

3. การใชภาพในการนาํเสนอทางโฆษณา 

ขอมูลจากผูเชีย่วชาญ 

1. ผูเชี่ยวชาญดานการตลาด 

2. ผูเชี่ยวชาญทางการคหกรรมศาสตร 

3. ผูเชี่ยวชาญดานการภาพถาย 

4. ผูเชี่ยวชาญทางดานโฆษณา 

5. ผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดแตงอาหาร

เพื่อการถายภาพ 

วิเคราะหเคร่ืองมือเพื่อสรางแบบสอบถามกับผูบริโภค 

ทดสอบกับกลุมผูบริโภคจํานวน 40 คน 

วิเคราะหและประเมินผล 

สรุป อภิปราย และเสนอแนะ 
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บทที ่4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิเคราะหขอมูลของการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยทําการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ผลวิเคราะหขอมูลโดยจําแนกหมวดหมูของรูปแบบการนําเสนอภาพอาหาร 

บนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งและขอเสนอแนะเพิ่มเติมผานผูเชี่ยวชาญ 

 ตอนที่ 2 ผลวิเคราะหการประเมินความคิดเห็นดานพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอ

รูปแบบการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็ง 

 

ตอนท่ี 1 ผลวิเคราะหขอมูลโดยจําแนกหมวดหมูของภาพโฆษณา 

 จากภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งทั้งหมดจํานวน 300 ชิ้น ไดทําการ

คัดเลือกภาพโฆษณาที่มีรูปแบบการนําเสนอทางภาพโดยอางอิงจากหลักการใชภาพในการ

นําเสนอทางโฆษณาโดยผูวิจัยไดทําการจัดหมวดหมูของรูปแบบการนําเสนอของภาพอาหาร โดย

ผูวิจัยทําการวิเคราะหภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งเพื่อสรางแบบสอบถามกับ

ผูเช่ียวชาญในเชิงลึกในเร่ืองการจัดหมวดหมูของรูปแบบการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑ

อาหารแชแข็งไดดังนี้ 

 1. การนําเสนอภาพสินคาโดยเนนผลิตภัณฑใหเปนจุดเดน 

 2. การนําเสนอภาพสินคาในบรรยากาศบนโตะอาหาร 

 3. การนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงาน 

 4. การนําเสนอภาพข้ันตอนการผลิต 

 5. การนําเสนอภาพสินคาในบรรยากาศแหลงที่มาของวัตถุดิบ 

 6. การนําเสนอภาพวัตถุดิบ 

 7. การนําเสนอโดยแสดงใหเห็นรายละเอียดของสินคา 

   ส
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 เมื่อคัดเลือกโดยผูเชี่ยวชาญแลวเหลือเพียง  256 รูป  และสามารถแบงตามรูปแบบการ

นําเสนอได 5  รูปแบบ ดังนี้ 

 1. การนําเสนอตัวสินคาเปนพระเอก 

 2. การนําเสนอรูปแบบบนโตะอาหาร  

 3. การนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงาน 

 4. การนําเสนอภาพของวัตถุดิบในการผลิต  

 5. การนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคา  

 จากหัวขอการจําแนกรูปแบบการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็ง

สามารถสรุปไดดังนี้ 

 การนําเสนอตัวสินคาเปนพระเอก มีจํานวน 102    ภาพ 

 การนําเสนอรูปแบบบนโตะอาหาร มีจํานวน 27    ภาพ 

 การนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงาน มีจํานวน 36    ภาพ 

 การนําเสนอภาพของวัตถุดิบในการผลิต มีจํานวน 23    ภาพ 

 การนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคา มีจํานวน 77    ภาพ 

 จากการสัมภาษณในเชิงลึกกับผูเช่ียวชาญสามารถจําแนกตามรูปแบบการนําเสนอ

ภาพโฆษณาพบวาการนําเสนอภาพโฆษณาแบบสินคาเปนพระเอก (Product as a hero) คิดเปน

รอยละ 38% นิยมใชมากที่สุด เนื่องจากทําใหเห็นสินคาชัดเจนเปนการบอกอยางตรงไปตรงมาวา

นําเสนอสิ่งใด และรองลงมาเปน การนาํเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคา (Detail) คิดเปน  

 30% วิธีการนําเสนอภาพแบบนี้มีขอดีตรงผูบริโภคไดเห็นถึงสวนประกอบหรือเห็นถึงลักษณะ

ภายในของตัวสินคาสวนวิธีการนําเสนอภาพแบบอ่ืนนั้นพบเปนสวนนอยหรือในหนึ่งภาพโฆษณา

อาจมีมากกวา 1 วิธีการนําเสนอ ซึ่งทําใหภาพโฆษณาขาดความนาสนใจลง  

 

ตอนท่ี 2 ผลวิเคราะหการประเมินความคิดเห็นของผูบริโภค 

 การวิเคราะหความคิดเห็นจากผูตอบแบบสอบถามของผูบริโภคอายุ 21-30 ป ในเขต

เขตวัฒนา เขตบางซ่ือ เขตดินแดง และเขตสาทร จํานวน 40 คน ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร 

โดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sample) ไดแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 40 

ฉบับ มีรายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูล ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลรูปแบบการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งในขอที่ 1 

 

รูปแบบการนาํเสนอภาพอาหารบน 

บรรจุภัณฑอาหารแชแข็ง 
Mean 

Std.  

Deviation 
คาระดับ 

1. การนําเสนอตัวสินคาเปนพระเอก 3.4214 .84791 มาก 

2. การนําเสนอรูปแบบบนโตะอาหาร 3.4250 .66417 มาก 

3. การนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงาน 3.2821 .78745 ปานกลาง 

4. การนําเสนอภาพของวัตถุดิบในการผลิต 2.9214 .86077 ปานกลาง 

5. การนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบ 

 สินคา 
3.4857 .75924 มาก 

 

 จากตารางที่ 1 พบวา รูปแบบการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งที่

มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับมาก ไดแก การนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคา  มี

คาเฉลี่ย 3.4857, การนําเสนอรูปแบบบนโตะอาหาร  มีคาเฉลี่ย 3.4250, การนําเสนอตัวสินคา

เปนพระเอก มีคาเฉลี่ย 3.4214, มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับปานกลาง ไดแก การนําเสนอ

ภาพสินคาที่กําลังถูกใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.2821, การนําเสนอภาพของวัตถุดิบในการผลิต มี

คาเฉล่ีย 2.9214  

 

ตารางที่ 2  การนําเสนอตัวสินคาเปนพระเอกบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งในขอที่ 1 

 

การนาํเสนอตวัสินคาเปนพระเอก Mean 
Std. 

Deviation 
คาระดับ 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได 3.23 .920 ปานกลาง 

2. สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ 

ใหม สด สะอาด จากผลิตภัณฑไดชัดเจน 

3.53 1.037 มาก 
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ตารางที่ 2  การนําเสนอตัวสินคาเปนพระเอกบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งในขอที่ 1 (ตอ) 

 

การนาํเสนอตวัสินคาเปนพระเอก Mean 
Std. 

Deviation 
คาระดับ 

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑได

ชัดเจน 

3.68 1.095 มาก 

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของ

ผลิตภัณฑ ไดชัดเจน 

3.30 1.159 มาก 

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น 3.53 .905 มาก 

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ 3.40 .900 มาก 

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 3.30 1.018 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.4214 .84791 มาก 

 

 จากตารางที่ 2 พบวา รูปแบบการนําเสนอตัวสินคาเปนพระเอกบนบรรจุภัณฑอาหาร

แชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับมาก ไดแก สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของ

ผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.68, สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ 

ใหม สด สะอาดจากผลิตภัณฑไดชัดเจนมีคาเฉลี่ย 3.53, สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อ

ผูบริโภคไดเห็น มีคาเฉลี่ย 3.53, สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ มี

คาเฉลี่ย 3.40,  สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของผลิตภัณฑ ไดชัดเจน มี

คาเฉลี่ย 3.30, การนําเสนอตัวสินคาเปนพระเอกบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรม

ผูบริโภคระดับปานกลาง ไดแก  มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค มีคาเฉลี่ย 3.30, สามารถ

สรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได มีคาเฉลี่ย 3.23 
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ตารางที่ 3 การนําเสนอการนําเสนอรูปแบบบนโตะอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งในขอที่ 1 

 

การนาํเสนอรปูแบบของการใชชีวิต Mean 
Std. 

Deviation 
คาระดับ 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได 3.60 .744 มาก 

2. สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ 

ใหม สด สะอาด จากผลิตภัณฑไดชัดเจน 

3.28 .784 มาก 

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑได

ชัดเจน 

3.55 .815 ปานกลาง 

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของ

ผลิตภัณฑ ไดชัดเจน 

3.35 1.001 ปานกลาง 

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น 3.43 .813 มาก 

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ 3.33 .917 มาก 

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 3.45 .986 มาก 

ภาพรวม 3.4250 .66417 มาก 

 

 จากตารางที่ 3 พบวารูปแบบการนําเสนอการนําเสนอรูปแบบบนโตะอาหาร บนบรรจุ

ภัณฑอาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับมาก ไดแก สามารถสรางความปรารถนาใน

การทดลองผลิตภัณฑได มีคาเฉลี่ย 3.60,  มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค มีคาเฉลี่ย 3.45, 

สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น มีคาเฉลี่ย 3.43, สามารถสงผลตอเนื่องให

ผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ีย 3.33, สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่

ไดรับดานความ ใหม สด สะอาด จากผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉล่ีย 3.28 การนําเสนอการนําเสนอ

รูปแบบบนโตะอาหาร บนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับปานกลาง 

ไดแก  สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของผลิตภัณฑ ไดชัดเจน มีคาเฉล่ีย 3.55, 

สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของผลิตภัณฑ ไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.35 
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ตารางที่ 4 การนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงานบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งในขอที่ 1 

 

การนาํเสนอภาพสนิคาที่กําลังถูกใชงาน Mean 
Std. 

Deviation 
คาระดับ 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได 3.35 1.001 มาก 

2. สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ 

ใหม สด สะอาด จากผลิตภัณฑไดชัดเจน 

3.30 .966 มาก 

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑได

ชัดเจน 

3.45 .986 มาก 

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของ

ผลิตภัณฑ ไดชัดเจน 

3.13 .966 ปานกลาง 

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น 3.28 .933 ปานกลาง 

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ 3.23 .862 ปานกลาง 

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 3.25 .899 มาก 

ภาพรวม 3.2821 .78745 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 4 พบวา รูปแบบการนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงานบนบรรจุภัณฑ

อาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับมาก ไดแก สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภท

ของผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉล่ีย 3.45, สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได 

มีคาเฉล่ีย 3.35, สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ ใหม สด สะอาด จาก

ผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉล่ีย 3.30, มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค มีคาเฉล่ีย 3.25  การ

นําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงานบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับ

ปานกลาง ไดแก สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น มีคาเฉลี่ย 3.28, สามารถ

สงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ีย 3.23, สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรู

ถึงสวนประกอบหลักของผลิตภัณฑ ไดชัดเจน มีคาเฉล่ีย 3.13 
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ตารางที่ 5 การนําเสนอภาพของวัตถุดิบในการผลิตบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งในขอที่ 1 

 

การนาํเสนอภาพของวัตถุดิบในการผลิต Mean 
Std. 

Deviation 
คาระดับ 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได 3.03 .974 ปานกลาง 

2. สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ 

ใหม สด สะอาด จากผลิตภัณฑไดชัดเจน 

2.88 .992 นอย 

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑได

ชัดเจน 

2.83 1.152 นอย 

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของ

ผลิตภัณฑ ไดชัดเจน 

2.85 .975 ปานกลาง 

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น 2.88 .992 ปานกลาง 

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ 2.98 .920 ปานกลาง 

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 3.03 1.000 ปานกลาง 

ภาพรวม 2.9214 .86077 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 5 พบวา  รูปแบบการนําเสนอภาพของวัตถุดิบในการผลิตบนบรรจุภัณฑ

อาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับปานกลาง ไดแก  สามารถสรางความปรารถนาใน

การทดลองผลิตภัณฑได มีคาเฉลี่ย 3.03, มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค มีคาเฉลี่ย 3.03, 

สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ีย 2.98, สามารถสราง

ทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น มีคาเฉล่ีย 2.88, สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึง

สวนประกอบหลักของผลิตภัณฑ ไดชัดเจน  มีคาเฉลี่ย 2.85 การนําเสนอภาพของวัตถุดิบในการ

ผลิตบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับนอย ไดแก  สามารถสราง

ความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ ใหม สด สะอาด จากผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 

2.88, สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 2.83 

 

   ส
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ตารางที่ 6 การนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคาบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งในขอที่ 1 

 

การนาํเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคา Mean 
Std. 

Deviation 
คาระดับ 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได 3.55 .986 มาก 

2. สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ 

ใหม สด สะอาด จากผลิตภัณฑไดชัดเจน 

3.50 .906 มาก 

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑได

ชัดเจน 

3.45 .846 มาก 

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของ

ผลิตภัณฑ ไดชัดเจน 

3.48 .816 มาก 

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น 3.40 .928 ปานกลาง 

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ 3.50 .877 มาก 

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 3.53 .933 มาก 

ภาพรวม 3.4857 .75924 มาก 

 

 จากตารางที่ 6 พบวา รูปแบบการนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคาบน

บรรจุภัณฑอาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับมาก ไดแก สามารถสรางความ

ปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได มีคาเฉลี่ย 3.55, มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค มี

คาเฉลี่ย 3.53, สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย 3.50, .

สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ ใหม สด สะอาด จากผลิตภัณฑได

ชัดเจน มีคาเฉล่ีย 3.50, .สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของผลิตภัณฑได

ชัดเจน  มีคาเฉล่ีย 3.48, สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑไดชัดเจน มี

คาเฉลี่ย 3.45 การนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคาบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งที่มีผล

ตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับปานกลาง ไดแก สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคได

เห็น มีคาเฉลี่ย 3.40 
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ตารางที่ 7 ตารางสรุปผลรูปแบบการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งในขอที่ 2 

 

รูปแบบการนาํเสนอภาพอาหารบน 

บรรจุภัณฑอาหารแชแข็ง 
Mean 

Std.  

Deviation 
คาระดับ 

1. การนําเสนอตัวสินคาเปนพระเอก 3.2929 .88238 มาก 

2. การนําเสนอรูปแบบบนโตะอาหาร 3.4000 .78393 มาก 

3. การนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงาน 3.6321 .79499 มาก 

4. การนําเสนอภาพของวัตถุดิบในการผลิต 2.9250 .71097 ปานกลาง 

5. การนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบ 

 สินคา 
3.6250 .66511 มาก 

 

 จากตารางที่ 7 พบวา รูปแบบการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งที่มี

ผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับมาก ไดแก การนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงาน  มีคาเฉลี่ย 

3.6321, การนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคา มีคาเฉลี่ย 3.6250, การนําเสนอรูปแบบ

บนโตะอาหาร  มีคาเฉลี่ย 3.4000, การนําเสนอตัวสินคาเปนพระเอก มีคาเฉลี่ย 3.2929 รูปแบบ

การนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับปานกลาง 

ไดแก การนําเสนอภาพของวัตถุดิบในการผลิต มีคาเฉลี่ย 2.9250 

 

   ส
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ตารางที่ 8 การนําเสนอตัวสินคาเปนพระเอกบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งในขอที่ 2 

 

การนาํเสนอตวัสินคาเปนพระเอก Mean 
Std. 

Deviation 
คาระดับ 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได 3.38 1.005 มาก 

2. สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ 

ใหม สด สะอาด จากผลิตภัณฑไดชัดเจน 

3.28 1.062 มาก 

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑได

ชัดเจน 

3.20 .966 มาก 

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของ

ผลิตภัณฑ ไดชัดเจน 

3.18 1.059 มาก 

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น 3.30 .883 มาก 

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ 3.30 .911 มาก 

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 3.43 .984 มาก 

ภาพรวม 3.2929 .88238 มาก 

 

 จากตารางที่ 8 พบวา รูปแบบการนําเสนอตัวสินคาเปนพระเอกบนบรรจุภัณฑอาหาร

แชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับมาก ไดแก มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค มี

คาเฉลี่ย 3.43, .สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได มีคาเฉลี่ย 3.38, สามารถ

สรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น มีคาเฉลี่ย 3.30, สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมี

ทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ีย 3.30, สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดาน

ความ ใหม สด สะอาด จากผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.28, .สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึง

ประเภทของผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.20, สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบ

หลักของผลิตภัณฑไดชัดเจน  มีคาเฉลี่ย 3.18 
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ตารางที่ 9 การนําเสนอการนําเสนอรูปแบบบนโตะอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งในขอที่ 2 

 

การนาํเสนอรปูแบบของการใชชีวิต Mean 
Std. 

Deviation 
คาระดับ 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได 3.50 .987 มาก 

2. สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ 

ใหม สด สะอาดจากผลิตภัณฑไดชัดเจน 

3.25 .954 ปานกลาง 

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑได

ชัดเจน 

3.35 1.001 มาก 

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของ

ผลิตภัณฑ ไดชัดเจน 

3.50 .906 มาก 

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น 3.33 .859 มาก 

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ 3.35 .864 มาก 

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 3.53 .933 มาก 

ภาพรวม 3.4000 .78393 มาก 

 

 จากตารางที่ 9 พบวา รูปแบบการนําเสนอการนําเสนอรูปแบบบนโตะอาหาร บนบรรจุ

ภัณฑอาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับมาก ไดแก มีผลตอการตัดสินใจซื้อของ

ผูบริโภค มีคาเฉล่ีย 3.53, สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของผลิตภัณฑได

ชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.50, สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได มีคาเฉลี่ย 3.50,

สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ีย 3.35, สงผลใหผูบริโภค

สามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.35, สามารถสรางทัศนคติที่ดีตอ

อาหารเม่ือผูบริโภคไดเห็น  มีคาเฉลี่ย 3.33 รูปแบบการนําเสนอการนําเสนอรูปแบบบนโตะอาหาร

บนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับปานกลาง ไดแก สามารถสราง

ความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ ใหม สด สะอาดจากผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 

3.25 
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ตารางที่ 10   การนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงานบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งในขอที่ 2 

 

การนาํเสนอภาพสนิคาที่กําลังถูกใชงาน Mean 
Std. 

Deviation 
คาระดับ 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได 3.88 .853 มาก 

2. สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ 

ใหม สด สะอาดจากผลิตภัณฑไดชัดเจน 

3.48 .905 มาก 

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑได

ชัดเจน 

3.63 1.055 มาก 

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของ

ผลิตภัณฑ ไดชัดเจน 

3.40 .871 ปานกลาง 

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น 3.68 .971 มาก 

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ 3.63 .838 มาก 

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 3.75 .927 มาก 

ภาพรวม 3.6321 .79499 มาก 

 

 จากตารางที่ 10 พบวารูปแบบการนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงานบนบรรจุภัณฑ 

อาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับมาก ไดแก สามารถสรางความปรารถนาในการ

ทดลองผลิตภัณฑได มีคาเฉล่ีย 3.88, มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค มีคาเฉล่ีย 3.75, 

สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น มีคาเฉลี่ย 3.68, สามารถสงผลตอเนื่องให

ผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย 3.63, สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของ

ผลิต มีคาเฉลี่ย 3.63, สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ ใหม สด สะอาด

จากผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.48 รูปแบบการนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงานบนบรรจุ

ภัณฑอาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับปานกลาง ไดแก สงผลใหผูบริโภคสามารถ

รับรูถึงสวนประกอบหลักของผลิตภัณฑ ไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.40 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 56 

ตารางที่ 11   การนําเสนอภาพของวัตถุดิบในการผลิตบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งในขอที่ 2 

 

การนาํเสนอภาพของวัตถุดิบในการผลิต Mean 
Std. 

Deviation 
คาระดับ 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได 2.93 .917 ปานกลาง 

2. สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ 

ใหม สด สะอาด จากผลิตภัณฑไดชัดเจน 

3.03 .891 ปานกลาง 

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑได

ชัดเจน 

2.83 .813 ปานกลาง 

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของ

ผลิตภัณฑ ไดชัดเจน 

2.88 .939 ปานกลาง 

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น 3.00 .816 ปานกลาง 

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ 2.95 .815 ปานกลาง 

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 2.88 .757 ปานกลาง 

ภาพรวม 2.9250 .71097 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 11 พบวา รูปแบบการนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงานบนบรรจุภัณฑ 

อาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับปานกลาง ไดแก .สามารถสรางความคาดหวังตอ

ประโยชนที่ไดรับดานความ ใหม สด สะอาด จากผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.03, สามารถ

สรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น มีคาเฉลี่ย 3.00, สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมี

ทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย 2.95, .สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑ

ได มีคาเฉลี่ย 2.93, มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค มีคาเฉล่ีย 2.88, สงผลใหผูบริโภค

สามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของผลิตภัณฑ ไดชัดเจน มีคาเฉล่ีย 2.88, สงผลใหผูบริโภค

สามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 2.83 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 12    การนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคาบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งใน      

  ขอที่ 2 

 

การนาํเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคา Mean 
Std. 

Deviation 
คาระดับ 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได 3.70 .966 ปานกลาง 

2. สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ 

ใหม สด สะอาด จากผลิตภัณฑไดชัดเจน 

3.75 .840 มาก 

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑได

ชัดเจน 

3.68 .730 มาก 

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของ

ผลิตภัณฑ ไดชัดเจน 

3.48 .905 มาก 

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น 3.55 .846 มาก 

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ 3.58 .712 มาก 

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 3.65 .700 มาก 

ภาพรวม 3.6250 .66511 มาก 

 

 จากตารางที่ 12 พบวา รูปแบบการนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคาบน

บรรจุภัณฑอาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับมาก ไดแก สามารถสรางความ

คาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ ใหม สด สะอาด จากผลิตภัณฑไดชัดเจน  มีคาเฉลี่ย 3.75, 

สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉล่ีย 3.68, มีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค มีคาเฉล่ีย 3.65, สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอ

ผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ีย 3.58, สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น  มีคาเฉลี่ย 

3.55, สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.48 

รูปแบบการนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคาบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งที่มีผลตอ

พฤติกรรมผูบริโภคระดับปานกลาง ไดแก สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได  

มีคาเฉลี่ย 3.70 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 13  รูปแบบการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งในขอที่ 3 

 

รูปแบบการนาํเสนอภาพอาหารบน 

บรรจุภัณฑอาหารแชแข็ง 
Mean 

Std.  

Deviation 
คาระดับ 

1. การนําเสนอตัวสินคาเปนพระเอก 3.5393 .67433 มาก 

2. การนําเสนอรูปแบบบนโตะอาหาร 3.2643 .83082 ปานกลาง 

3. การนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงาน 3.2679 .81083 ปานกลาง 

4. การนําเสนอภาพของวัตถุดิบในการผลิต 2.8071 .87798 ปานกลาง 

5. การนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบ 

 สินคา 
3.5786 .58675 มาก 

 

 จากตารางที่ 13 พบวา  รูปแบบการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งที่

มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับมาก ไดแก การนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคา มี

คาเฉลี่ย 3.5786, การนําเสนอตัวสินคาเปนพระเอก มีคาเฉลี่ย 3.5393 รูปแบบการนําเสนอภาพ

อาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับปานกลาง ไดแก การ

นําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงาน มีคาเฉล่ีย 3.2679, การนําเสนอรูปแบบบนโตะอาหาร มี

คาเฉลี่ย 3.2643, การนําเสนอภาพของวัตถุดิบในการผลิต มีคาเฉลี่ย 2.8071 

 

ตารางที่ 14   การนําเสนอตัวสินคาเปนพระเอกบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งในขอที่ 3 

 

การนาํเสนอตวัสินคาเปนพระเอก Mean 
Std. 

Deviation 
คาระดับ 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได 3.68 .764 มาก 

2. สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ 

ใหม สด สะอาด จากผลิตภัณฑไดชัดเจน 

3.58 .903 มาก 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 14   การนําเสนอตัวสินคาเปนพระเอกบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งในขอที่ 3 (ตอ) 

 

การนาํเสนอตวัสินคาเปนพระเอก Mean 
Std. 

Deviation 
คาระดับ 

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑได

ชัดเจน 

3.68 .764 มาก 

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของ

ผลิตภัณฑ ไดชัดเจน 

3.40 .841 มาก 

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น 3.43 .844 มาก 

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ 3.48 .816 มาก 

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 3.55 .846 มาก 

ภาพรวม 3.5393 .67433 มาก 

 

 จากตารางที่ 14 พบวา  รูปแบบการนําเสนอตัวสินคาเปนพระเอกบนบรรจุภัณฑ

อาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับมาก ไดแก สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึง

ประเภทของผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉล่ีย 3.68, สามารถสรางความปรารถนาในการทดลอง

ผลิตภัณฑได มีคาเฉลี่ย 3.68, สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ ใหม สด 

สะอาด จากผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.58, มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค มีคาเฉลี่ย 

3.55, สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ  มีคาเฉลี่ย  3.48, สามารถ

สรางทัศนคติที่ดีตออาหารเม่ือผูบริโภคไดเห็น มีคาเฉลี่ย 3.43, สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึง

สวนประกอบหลักของผลิตภัณฑ ไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.40 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 60 

ตารางที่ 15  การนําเสนอรูปแบบบนโตะอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งในขอที่ 3 

 

การนาํเสนอรปูแบบบนโตะอาหาร Mean 
Std. 

Deviation 
คาระดับ 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได 3.33 1.118 มาก 

2. สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ 

ใหม สด สะอาด จากผลิตภัณฑไดชัดเจน 

3.18 .958 ปานกลาง 

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑได

ชัดเจน 

3.28 .905 มาก 

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของ

ผลิตภัณฑ ไดชัดเจน 

3.15 1.001 ปานกลาง 

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น 3.33 .971 มาก 

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ 3.28 .905 ปานกลาง 

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 3.33 .888 มาก 

ภาพรวม 3.2643 .83082 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 15 พบวา รูปแบบการนําเสนอรูปแบบบนโตะอาหารบนบรรจุภัณฑ

อาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับมาก ไดแก มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค มี

คาเฉลี่ย 3.33, สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น  มีคาเฉลี่ย 3.33, สามารถ

สรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได มีคาเฉลี่ย 3.33, สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึง

ประเภทของผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉล่ีย 3.28 การนําเสนอรูปแบบบนโตะอาหารบนบรรจุภัณฑ

อาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับปานกลาง ไดแก  สามารถสรางความคาดหวังตอ

ประโยชนที่ไดรับดานความ ใหม สด สะอาด จากผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.18, สงผลให

ผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของผลิตภัณฑ ไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.15 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 16   การนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงานบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งในขอที่ 3 

 

การนาํเสนอภาพสนิคาที่กําลังถูกใชงาน Mean 
Std. 

Deviation 
คาระดับ 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได 3.30 .992 มาก 

2. สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ 

ใหม สด สะอาด จากผลิตภัณฑไดชัดเจน 

3.18 .931 ปานกลาง 

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑได

ชัดเจน 

3.35 .893 มาก 

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของ

ผลิตภัณฑ ไดชัดเจน 

3.15 .921 ปานกลาง 

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น 3.25 .899 ปานกลาง 

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ 3.30 .939 ปานกลาง 

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 3.35 1.001 มาก 

ภาพรวม 3.2679 .81083 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 16 พบวา  รูปแบบการนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงานบนบรรจุภัณฑ 

อาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับมาก ไดแก สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึง

ประเภทของผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.35, มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค มีคาเฉลี่ย 

3.35, สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได มีคาเฉล่ีย 3.30 รูปแบบการ

นําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงานบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภค

ระดับปานกลาง ไดแก สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ีย 

3.30, สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น มีคาเฉลี่ย 3.25, สามารถสรางความ

คาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ ใหม สด สะอาด จากผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.18, 

สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของผลิตภัณฑไดชัดเจน  มีคาเฉลี่ย 3.15 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 17   การนําเสนอภาพของวัตถุดิบในการผลิตบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งในขอที่ 3 

 

การนาํเสนอภาพของวัตถุดิบในการผลิต Mean 
Std. 

Deviation 
คาระดับ 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได 2.70 .853 ปานกลาง 

2. สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ 

ใหม สด สะอาดจากผลิตภัณฑไดชัดเจน 

2.85 .864 ปานกลาง 

3. ส งผลให ผู บ ริ โภคสามารถ รับ รู ถึ งประ เภทของผลิ ต 

ภัณฑไดชัดเจน 

2.83 1.059 ปานกลาง 

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของ

ผลิตภัณฑ ไดชัดเจน 

2.70 1.067 นอย 

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น 2.90 .955 ปานกลาง 

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ 2.80 1.043 ปานกลาง 

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 2.88 1.017 ปานกลาง 

ภาพรวม 2.8071 .87798 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่  17 พบวา  รูปแบบการนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงานบนบรรจุ

ภัณฑอาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับปานกลาง ไดแก สามารถสรางทัศนคติที่ดี

ตออาหารเม่ือผูบริโภคไดเห็น มีคาเฉลี่ย 2.90, มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค มีคาเฉลี่ย 

2.88, สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ ใหม สด สะอาด จากผลิตภัณฑ

ไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 2.85, สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑไดชัดเจน มี

คาเฉล่ีย 2.83, สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ีย 2.80, 

สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได มีคาเฉลี่ย 2.70 การนําเสนอภาพสินคาที่

กําลังถูกใชงานบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับนอย ไดแก  สงผลให

ผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของผลิตภัณฑ ไดชัดเจน  มีคาเฉลี่ย 2.70  

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 16  การนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคาบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็ง      

ในขอที่ 3 

 

การนาํเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคา Mean 
Std. 

Deviation 
คาระดับ 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได 3.65 .864 มาก 

2. สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ 

ใหม สด สะอาดจากผลิตภัณฑไดชัดเจน 

3.68 .829 มาก 

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑได

ชัดเจน 

3.75 .742 มาก 

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของ

ผลิตภัณฑ ไดชัดเจน 

3.63 .838 มาก 

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น 3.53 .751 มาก 

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ 3.35 .662 มาก 

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 3.48 .640 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.5786 .58675 มาก 

 

 จากตารางที่ 18 พบวา รูปแบบการนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคาบน

บรรจุภัณฑอาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับมาก ไดแก  สงผลใหผูบริโภคสามารถ

รับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉล่ีย 3.75,  สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่

ไดรับดานความ ใหม สด สะอาดจากผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉล่ีย 3.68, สามารถสรางความ

ปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได มีคาเฉล่ีย 3.65, สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบ

หลักของผลิตภัณฑ ไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.63, สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเม่ือผูบริโภคไดเหน็ 

มีคาเฉล่ีย 3.53, สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ีย 3.35 

รูปแบบการนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคาบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งที่มีผลตอ

พฤติกรรมผูบริโภคระดับปานกลาง ไดแก มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค มีคาเฉลี่ย 3.48 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 19  รูปแบบการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งในขอที่ 4 

 

รูปแบบการนาํเสนอภาพอาหารบน 

บรรจุภัณฑอาหารแชแข็ง 
Mean 

Std.  

Deviation 
คาระดับ 

1. การนําเสนอตัวสินคาเปนพระเอก 3.5857 .88289 มาก 

2. การนําเสนอรูปแบบบนโตะอาหาร 3.2714 .66912 ปานกลาง 

3. การนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงาน 3.4357 .77029 มาก 

4. การนําเสนอภาพของวัตถุดิบในการผลิต 2.7214 .71535 ปานกลาง 

5. การนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบ 

 สินคา 
3.1821 .85957 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 19 พบวา  รูปแบบการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งที่

มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับมาก ไดแก การนําเสนอตัวสินคาเปนพระเอก มีคาเฉลี่ย 3.5857, 

การนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงาน  มีคาเฉล่ีย 3.4357 ภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็ง

ที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับปานกลาง ไดแก  การนําเสนอรูปแบบบนโตะอาหาร มีคาเฉลี่ย 

3.2714, การนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคา มีคาเฉล่ีย 3.1821, การนําเสนอภาพของ

วัตถุดิบในการผลิต มีคาเฉลี่ย 2.7214 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 20    การนําเสนอตัวสินคาเปนพระเอกบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งในขอที่ 4 

 

การนาํเสนอตวัสินคาเปนพระเอก Mean 
Std. 

Deviation 
คาระดับ 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได 3.75 .927 มาก 

2. สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ 

ใหม สด สะอาด จากผลิตภัณฑไดชัดเจน 

3.60 1.033 มาก 

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑได

ชัดเจน 

3.58 1.035 มาก 

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของ

ผลิตภัณฑ ไดชัดเจน 

3.48 .960 ปานกลาง 

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น 3.55 .959 มาก 

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ 3.60 1.008 มาก 

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 3.55 .959 มาก 

ภาพรวม 3.5857 .88289 มาก 

 

 จากตารางที่ 20 พบวา รูปแบบการนําเสนอตัวสินคาเปนพระเอกบนบรรจภัุณฑอาหารแช

แข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับมาก ไดแก  สามารถสรางความปรารถนาในการทดลอง

ผลิตภัณฑได มีคาเฉล่ีย 3.75, สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ มี

คาเฉล่ีย 3.60, สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ ใหม สด สะอาด จาก

ผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉล่ีย 3.60, สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑได

ชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.58, สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเม่ือผูบริโภคไดเห็น มีคาเฉลี่ย 3.55, มีผล

ตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค มีคาเฉล่ีย 3.55 รูปแบบการนําเสนอตัวสินคาเปนพระเอกบนบรรจุ

ภัณฑอาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับปานกลาง ไดแก  สงผลใหผูบริโภคสามารถ

รับรูถึงสวนประกอบหลักของผลิตภัณฑ ไดชัดเจน  มีคาเฉลี่ย 3.48 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 66 

ตารางที่ 21  การนําเสนอรูปแบบบนโตะอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งในขอที่ 4 

 

การนาํเสนอรปูแบบบนโตะอาหาร Mean 
Std. 

Deviation 
คาระดับ 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได 3.33 .829 ปานกลาง 

2. สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ 

ใหม สด สะอาดจากผลิตภัณฑไดชัดเจน 

3.18 .874 ปานกลาง 

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑได

ชัดเจน 

3.28 .877 ปานกลาง 

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของ

ผลิตภัณฑ ไดชัดเจน 

3.38 .807 ปานกลาง 

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น 3.23 .800 ปานกลาง 

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ 3.23 .768 ปานกลาง 

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 3.30 .823 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.2714 .66912 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 21 พบวา  รูปแบบการนําเสนอรูปแบบบนโตะอาหารบนบรรจุภัณฑ 

อาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับปานกลาง ไดแก  สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึง

สวนประกอบหลักของผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.38, สามารถสรางความปรารถนาในการ

ทดลองผลิตภัณฑได มีคาเฉลี่ย 3.33, มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค มีคาเฉลี่ย 3.30, สงผล

ใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉล่ีย 3.28, สามารถสงผล

ตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย 3.23, สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหาร

เม่ือผูบริโภคไดเห็น มีคาเฉลี่ย 3.23, สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ 

ใหม สด สะอาดจากผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.18 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 22 การนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงานบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งในขอที่ 4 

 

การนาํเสนอภาพสนิคาที่กําลังถูกใชงาน Mean 
Std. 

Deviation 
คาระดับ 

1.สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได 3.50 .961 มาก 

2. สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ 

ใหม สด สะอาด จากผลิตภัณฑไดชัดเจน 

3.35 .834 ปานกลาง 

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑได

ชัดเจน 

3.33 .997 มาก 

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของ

ผลิตภัณฑ ไดชัดเจน 

3.50 .877 มาก 

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น 3.55 .876 มาก 

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ 3.48 .905 มาก 

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 3.35 .893 มาก 

ภาพรวม 3.4357 .77029 มาก 

 

 จากตารางที่ 22 พบวา รูปแบบการนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงานบนบรรจุภัณฑ

อาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับมาก ไดแก สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อ

ผูบริโภคไดเห็น มีคาเฉลี่ย 3.55, สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของผลิตภัณฑ 

ไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.50, สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได มีคาเฉลี่ย 

3.50, สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย 3.48, มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค มีคาเฉลี่ย 3.35, สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑ

ไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.33 รูปแบบการนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงานบนบรรจุภัณฑอาหารแช

แข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับปานกลาง ไดแก สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่

ไดรับดานความ ใหม สด สะอาด จากผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.35 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 23 การนําเสนอภาพของวัตถุดิบในการผลิตบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งในขอที่ 4 

 

การนาํเสนอภาพของวัตถุดิบในการผลิต Mean 
Std. 

Deviation 
คาระดับ 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได 2.68 .859 ปานกลาง 

2. สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ 

ใหม สด สะอาดจากผลิตภัณฑไดชัดเจน 

2.73 .816 ปานกลาง 

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑได

ชัดเจน 

2.63 .807 ปานกลาง 

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของ

ผลิตภัณฑ ไดชัดเจน 

2.58 .813 นอย 

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น 2.85 .893 ปานกลาง 

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ 2.85 .893 ปานกลาง 

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 2.75 .870 ปานกลาง 

ภาพรวม 2.7214 .71535 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 23 พบวา รูปแบบการนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงานบนบรรจุภัณฑ 

อาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับปานกลาง ไดแก  สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภค

มีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ีย 2.85, สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น 

มีคาเฉล่ีย 2.85, มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค มีคาเฉล่ีย 2.75, สามารถสรางความคาดหวัง

ตอประโยชนที่ไดรับดานความ ใหม สด สะอาดจากผลิตภัณฑไดชัดเจน  มีคาเฉล่ีย 2.73, สามารถ

สรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได มีคาเฉล่ีย 2.68, สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึง

ประเภทของผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉล่ีย 2.63 การนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงานบนบรรจุ

ภัณฑอาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับนอย ไดแก  สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึง

สวนประกอบหลักของผลิตภัณฑ ไดชัดเจน มีคาเฉล่ีย 2.58 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 24 การนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคาบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็ง      

ในขอที่ 4 

 

การนาํเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคา Mean 
Std. 

Deviation 
คาระดับ 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได 3.33 .997 ปานกลาง 

2. สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ 

ใหม สด สะอาดจากผลิตภัณฑไดชัดเจน 
3.15 1.001 มาก 

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑได

ชัดเจน 
3.18 1.010 ปานกลาง 

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของ

ผลิตภัณฑ ไดชัดเจน 
3.10 1.008 มาก 

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น 3.20 .966 ปานกลาง 

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ 3.25 .981 ปานกลาง 

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 3.08 .917 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.1821 .85957 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 24 พบวา รูปแบบการนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคาบนบรรจุ

ภัณฑอาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับมาก ไดแก  สามารถสรางความคาดหวังตอ

ประโยชนที่ไดรับดานความ ใหม สด สะอาดจากผลิตภัณฑไดชัดเจน  มีคาเฉล่ีย 3.15, สงผลให

ผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของผลิตภัณฑ ไดชัดเจน มีคาเฉลีย่ 3.10, การนาํเสนอภาพ

รายละเอียดสวนประกอบสินคาบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับปาน

กลาง ไดแก  สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได มีคาเฉลีย่ 3.33, สามารถสงผล

ตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ีย 3.25, สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหาร

เมื่อผูบริโภคไดเห็น มีคาเฉล่ีย 3.20, สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑได

ชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.18, มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค มีคาเฉลี่ย 3.08 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 25 รูปแบบการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งในขอที่ 5 

 

รูปแบบการนาํเสนอภาพอาหารบน 

บรรจุภัณฑอาหารแชแข็ง 
Mean 

Std.  

Deviation 
คาระดับ 

1. การนําเสนอตัวสินคาเปนพระเอก 3.2107 .84173 ปานกลาง 

2. การนําเสนอรูปแบบบนโตะอาหาร 3.0393 .82414 ปานกลาง 

3. การนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงาน 3.1429 .84732 ปานกลาง 

4. การนําเสนอภาพของวัตถุดิบในการผลิต 2.6393 .77168 ปานกลาง 

5. การนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบ 

 สินคา 

3.2536 .89155 มาก 

 

 จากตารางที่ 25 พบวา รูปแบบการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งที่

มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับมาก ไดแก การนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคา มี

คาเฉลี่ย 3.2536 รูปแบบการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรม

ผูบริโภคระดับปานกลาง ไดแก  การนําเสนอตัวสินคาเปนพระเอก มีคาเฉล่ีย 3.2107, การนําเสนอ

ภาพสินคาที่กําลังถูกใชงาน มีคาเฉล่ีย 3.1429, การนําเสนอรูปแบบบนโตะอาหาร มีคาเฉล่ีย 

3.0393, การนําเสนอภาพของวัตถุดิบในการผลิต มีคาเฉลี่ย 2.6393 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 26 การนําเสนอตัวสินคาเปนพระเอกบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งในขอที่ 5 

 

การนาํเสนอตวัสินคาเปนพระเอก Mean 
Std. 

Deviation 
คาระดับ 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได 3.30 .966 มาก 

2. สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ 

ใหม สด สะอาด จากผลิตภัณฑไดชัดเจน 

3.23 .974 ปานกลาง 

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑได

ชัดเจน 

3.20 .966 ปานกลาง 

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของ

ผลิตภัณฑ ไดชัดเจน 

3.08 .917 ปานกลาง 

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น 3.25 .899 มาก 

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ 3.18 .984 มาก 

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 3.25 .954 มาก 

ภาพรวม 3.2107 .84173 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 26 พบวา  รูปแบบการนําเสนอตัวสินคาเปนพระเอกบนบรรจุภัณฑ

อาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับมาก ไดแก สามารถสรางความปรารถนาในการ

ทดลองผลิตภัณฑได มีคาเฉลี่ย 3.30, สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเม่ือผูบริโภคไดเห็น มี

คาเฉลี่ย 3.25, มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค มีคาเฉลี่ย 3.25, สามารถสงผลตอเนื่องให

ผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย 3.18, รูปแบบการนําเสนอตัวสินคาเปนพระเอกบน

บรรจุภัณฑอาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับปานกลาง ไดแก  สามารถสรางความ

คาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ ใหม สด สะอาด จากผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.23, 

สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉล่ีย 3.20, สงผลให

ผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของผลิตภัณฑไดชัดเจน  3.08 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 27 การนําเสนอรูปแบบบนโตะอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งในขอที่ 5 

 

การนาํเสนอรปูแบบบนโตะอาหาร Mean 
Std. 

Deviation 
คาระดับ 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได 2.95 1.061 ปานกลาง 

2. สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ 

ใหม สด สะอาด จากผลิตภัณฑไดชัดเจน 

2.95 1.011 ปานกลาง 

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑได

ชัดเจน 

3.08 .888 ปานกลาง 

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของ

ผลิตภัณฑ ไดชัดเจน 

3.00 .961 ปานกลาง 

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น 3.10 .928 ปานกลาง 

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ 3.10 .928 ปานกลาง 

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 3.10 .982 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.0393 .82414 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 27 พบวารูปแบบการนําเสนอรูปแบบบนโตะอาหารบนบรรจุภัณฑ อาหาร

แชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับปานกลาง ไดแก  สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อ

ผูบริโภคไดเห็น มีคาเฉล่ีย 3.10, สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ มี

คาเฉลี่ย 3.10, มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค มีคาเฉลี่ย 3.10, สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถงึ

ประเภทของผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉล่ีย 3.08, สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลัก

ของผลิตภัณฑ ไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.00, สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ 

ใหม สด สะอาด จากผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉล่ีย 2.95,  สามารถสรางความปรารถนาในการ

ทดลองผลิตภัณฑได มีคาเฉลี่ย 2.95 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 28 การนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงานบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งในขอที่ 5 

 

การนาํเสนอภาพสนิคาที่กําลังถูกใชงาน Mean 
Std. 

Deviation 
คาระดับ 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได 3.23 .974 ปานกลาง 

2. สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ 

ใหม สด สะอาด จากผลิตภัณฑไดชัดเจน 

3.20 1.091 มาก 

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑได

ชัดเจน 

3.15 .893 ปานกลาง 

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของ

ผลิตภัณฑ ไดชัดเจน 

2.95 1.011 ปานกลาง 

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น 3.13 .911 ปานกลาง 

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ 3.20 .966 ปานกลาง 

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 3.15 .921 มาก 

ภาพรวม 3.1429 .84732 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 28 พบวารูปแบบการนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงานบนบรรจุภัณฑ

อาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับมาก ไดแก สามารถสรางความคาดหวังตอ

ประโยชนที่ไดรับดานความ ใหม สด สะอาด จากผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.20, มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค มีคาเฉลี่ย 3.15 รูปแบบการนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงานบนบรรจุ

ภัณฑอาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับปานกลาง ไดแก สามารถสรางความ

ปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได มีคาเฉลี่ย 3.23, สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติ

ที่ดีตอผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ีย 3.20, สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑได

ชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.15, สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น มีคาเฉลี่ย 3.13, 

สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 2.95 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 29 การนําเสนอภาพของวัตถุดิบในการผลิตบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งในขอที่ 5 

 

การนาํเสนอภาพของวัตถุดิบในการผลิต Mean 
Std. 

Deviation 
คาระดับ 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได 2.45 .815 นอย 

2. สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ 

ใหม สด สะอาด จากผลิตภัณฑไดชัดเจน 
2.60 .900 ปานกลาง 

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑได

ชัดเจน 
2.60 1.033 นอย 

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของ

ผลิตภัณฑ ไดชัดเจน 
2.50 .987 นอย 

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น 2.80 .911 ปานกลาง 

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ 2.80 .823 ปานกลาง 

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 2.73 .847 ปานกลาง 

ภาพรวม 2.6393 .77168 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 29 พบวารูปแบบการนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงานบนบรรจุภัณฑ 

อาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับปานกลาง ไดแก  สามารถสงผลตอเนือ่งใหผูบริโภคมี

ทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย  2.80, สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น  มี

คาเฉลี่ย  2.80, มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค มีคาเฉล่ีย  2.73, สามารถสรางความคาดหวัง

ตอประโยชนที่ไดรับดานความ ใหม สด สะอาด จากผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉล่ีย 2.60 รูปแบบการ

นําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงานบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับ

นอย ไดแก  สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑไดชัดเจน  มีคาเฉลี่ย  2.60, 

สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของผลิตภัณฑ ไดชัดเจน มีคาเฉล่ีย  2.50, 

สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได มีคาเฉลี่ย 2.45 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 30 การนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคาบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็ง      

ในขอที่ 5 

 

การนาํเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคา Mean 
Std. 

Deviation 
คาระดับ 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได 3.28 .987 มาก 

2. สามารถสรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ 

ใหม สด สะอาด จากผลิตภัณฑไดชัดเจน 
3.20 1.091 มาก 

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑได

ชัดเจน 
3.48 1.062 มาก 

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของ

ผลิตภัณฑ ไดชัดเจน 
3.03 1.121 มาก 

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น 3.23 .974 มาก 

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ 3.28 .960 มาก 

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 3.30 1.043 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.2536 .89155 มาก 

 

 จากตารางที่ 30 พบวารูปแบบการนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคาบน

บรรจุภัณฑอาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับมาก ไดแก สงผลใหผูบริโภคสามารถ

รับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑไดชัดเจน มีคาเฉล่ีย  3.48,  สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมี

ทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ีย  3.28, สามารถสรางความปรารถนาในการทดลองผลิตภัณฑได 

มีคาเฉล่ีย  3.28, สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อผูบริโภคไดเห็น มีคาเฉล่ีย 3.23, สามารถ

สรางความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับดานความ ใหม สด สะอาด จากผลิตภัณฑไดชัดเจน มี

คาเฉล่ีย  3.20, สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงสวนประกอบหลักของผลิตภัณฑ ไดชัดเจน มี

คาเฉลี่ย  3.03 รูปแบบการนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคาบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็ง

ที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับปานกลาง ไดแก มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค มีคาเฉล่ีย  

3.30 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 31 สรุปคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุ

ภัณฑอาหารแชแข็งทั้ง 5 ขอ 

 

รูปแบบการนาํเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็ง Mean 
Std. 

Deviation 
คาระดับ 

1. การนําเสนอตัวสินคาเปนพระเอก 3.3071 .63818 ปานกลาง 

2. การนําเสนอรูปแบบบนโตะอาหาร 3.3750 .64657 มาก 

3. การนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงาน 3.2914 .62121 ปานกลาง 

4. การนําเสนอภาพของวัตถุดิบในการผลิต 3.2393 .59034 ปานกลาง 

5. การนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคา 3.0571 .72820 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 31 สรุปคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการนําเสนอภาพ

อาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับมาก ไดแก การนําเสนอ

รูปแบบบนโตะอาหาร มีคาเฉลี่ย 3.3750 สรุปคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการ

นําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับปานกลาง ดแก 

การนําเสนอตัวสินคาเปนพระเอก มีคาเฉลี่ย 3.3071, การนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงาน มี

คาเฉลี่ย 3.2914, การนําเสนอภาพของวัตถุดิบในการผลิต มีคาเฉลี่ย 3.2393, การนําเสนอภาพ

รายละเอียดสวนประกอบสินคา มีคาเฉลี่ย 3.0571 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 5 
 

สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 
 

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 

 เพื่อศึกษารูปแบบการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 ศึกษาและคนควาขอมูลดาน รูปแบบการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแช

แข็งเพื่อใชบงบอก ถึงวิธีการใชในลักษณะตางๆ  และ ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของผูบริโภค เพื่อ

เปนขอมูลในการศึกษาหลังจากนั้นผูวิจัยไดรวบรวมฉลากบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งที่มีใน

ทองตลาดที่เปนสากลจํานวน 300 ชิ้น โดยแยกเปนหมวดหมูดังนี้ 

 1. การนําเสนอภาพสินคาโดยเนนผลิตภัณฑใหเปนจุดเดน 

 2. การนําเสนอภาพสินคาในบรรยากาศบนโตะอาหาร 

 3. การนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงาน 

 4. การนําเสนอภาพข้ันตอนการผลิต 

 5. การนําเสนอภาพสินคาในบรรยากาศแหลงที่มาของวัตถุดิบ 

 6. การนําเสนอภาพวัตถุดิบ 

 7. การนําเสนอโดยแสดงใหเห็นรายละเอียดของสินคา 

 หลังจากจัดเปนหมวดหมูเพื่อนําขอมูลมาสรางแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 7 

ทาน ตรวจสอบ และสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) เพื่อตรวจสอบการจัดหมวดหมูและคัด

ฉลากที่ผูเชี่ยวชาญ ใหคะแนนและความคิดเห็นที่มีจํานวน มากที่สุด 5 อันดับ ในแตละหมวดหมู 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 78 

สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาแบงเปน 2 ตอน สามารถสรุปไดดังนี้ 

 ตอนที่ 1 สรุปผลการจําแนกหมวดหมูของการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุ
ภัณฑอาหารแชแข็งจากผูเชี่ยวชาญ 

 จากการรวบรวมเก็บตัวอยางภาพบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งทั้งหมด 300 ชิ้น ไดทําการ

คัดเลือกโดยอิงจากหลักการใชภาพในการนําเสนอทางโฆษณาในการแบงหมวดหมูเพื่อสราง

แบบสอบถามกับผูเช่ียวชาญ เม่ือคัดเลือกโดยผูเช่ียวชาญทั้ง 7 ทาน แลวเหลือเพียง  256 ชิ้น โดย

การจัดหมวดหมู 5 กลุม มีดังนี้ 

 1. การนําเสนอตัวสินคาเปนพระเอก   

 2. การนําเสนอรูปแบบบนโตะอาหาร  

 3. การนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงาน  

 4. การนําเสนอภาพของวัตถุดิบในการผลิต  

 5. การนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคา  

 ตอนท่ี 2 สรุปผลการประเมินความคิดเห็นจากผูบริโภค 

 จากการรวบรวมเอกสารกลับคืนจากกลุมผูบริโภคจํานวน 40 คนพบวาการวิเคราะห

ขอมูลระดับความคิดเห็นรูปแบบการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็ง ผลวิจัยพบวา 

การนําเสนอรูปแบบบนโตะอาหาร มีคาเฉลี่ย 3.37 มีผลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับมาก การนําเสนอ

ตัวสินคาเปนพระเอก มีคาเฉล่ีย 3.30 มีผลตอการตัดสินใจซื้อในระดับปานกลาง, การนําเสนอภาพ

สินคาที่กําลังถูกใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.2914 มีผลตอการตัดสินใจซื้อในระดับปานกลาง, การนาํเสนอ

ภาพของวัตถุดิบในการผลิต มีคาเฉลี่ย 3.2393 มีผลตอการตัดสินใจซื้อในระดับปานกลาง, การ

นําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคา มีคาเฉล่ีย 3.0571 มีผลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับ

ปานกลาง 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการวิจัยปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคที่มีตอภาพถายบนบรรจุภัณฑ 

อาหารแชแข็ง มีประเด็นในการอภิปรายดังนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 1. การนําเสนอตัวสินคาเปนพระเอก 
 

 

      
 
ภาพที่ 39 ภาพตัวอยางการนําเสนอตัวสินคาเปนพระเอก 

 

  ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแช

แข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับปานกลาง ไดแก การนําเสนอตัวสินคาเปนพระเอก มี

คาเฉล่ีย 3.3071 เนื่องจากเปนรูปแบบการนําเสนอที่เปนมาตรฐานสากลจึงมีขอดีและขอเสีย

แตกตางกัน ซึ่ง อาจจะดูเปนรูปแบบที่นาเบ่ือ ซึ่งอาจจะเพิ่มความนาสนใจโดยการเพิ่มควันไอน้ํา

ไปที่ตัวอาหารเพื่อดึงดูดผูบริโภค และพรอมทั้งสะทอนถึงความสดใหมใหกับอาหาร 

  การนําเสนอตัวสินคาเปนพระเอกนั้นในสวนมากขนาดภาพของช้ินอาหารจะเปน

ภาพในขนาดกลางซึ่งผูบริโภคจะเห็นรายละเอียดของช้ินอาหารคอนขางพอสมควรในการนําเสนอ

นั้นอาจจะมีการจัดแตงจานดวยสวนประกอบอ่ืนๆ เชน อาหารที่ใชรับประทานคูไปกับอาหารหลัก 

เชน กลุมจําพวก คารโบไฮเดรต หรือ ผัก เพื่อชวยใหอาหารดูมีชีวิตชีวามากข้ึนไมดูแหงจนเกินไป

หรืออาจจะใสไอน้ํา ลงไปเพื่อเพิ่มความนาสนใจของอาหารใหดูสด ใหม  สงผลในดานการดึงดูด

ผูบริโภคในอีกดานหนึ่ง สําหรับตัวช้ินอาหารเองถารูปทรงอาหารนั้นดูเรียบงาย นาเบ่ือผูจัดแตง

สามารถทําการบิ หรือหั่นชิ้นอาหารออกเพื่อใหตัวช้ินอาหารดูไมนาเบ่ือจนเกินไป 
 2. การนําเสนอรูปแบบบนโตะอาหาร 
 

 

      
 

ภาพที่ 40 ภาพตัวอยางการนําเสนอรูปแบบบนโตะอาหาร  
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  ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแช

แข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับมาก ไดแก การนําเสนอรูปแบบบนโตะอาหาร มีคาเฉล่ีย 

3.3750 เนื่องจากสามารถเพิ่มความนาสนใจตออาหารไดในดานความ สด ใหม และลดขอ

แตกตางในดานการเปนอาหารแชแข็งเมื่อผูบริโภคเห็นวิธีการนําเสนออาหารบนโตะอาหารซ่ึงเปน

ภาพที่ผูบริโภคคุนเคยภาพอาหารนั้นจึงสามารถโนมนาวและดึงดูดผูบริโภคไดมากโดยที่อาศัย

องคประกอบตางๆในการรับประทาน บนโตอาหาร เชน ชอน สอม หรืออุปกรณในการรับประทาน

อ่ืนๆ การนําเสนออาหารในรูปแบบบนโตะอาหารสามารถเพิ่มทัศนคติที่ดีตออาหารไดในดานความ 

สด ใหม และลดขอแตกตางในดานการเปนอาหารแชแข็งเมื่อผูบริโภคเห็นวิธีการนําเสนออาหาร

บนโตะอาหารซ่ึงเปนภาพที่ผูบริโภคคุนเคยภาพอาหารนั้นจึงสามารถโนมนาวและดึงดูดผูบริโภค

ไดมากโดยที่อาศัยองคประกอบตางๆ ในการรับประทานเชน ชอน สอม เพื่อส่ือสารกับผูบริโภควา

อาหารในบรรจุภัณฑนี้พรอมรับประทาน พรอมทั้งสรางความคาดหวังใหแกผูบริโภคเมื่อนําอาหาร

ที่ผานการอุนออกมาแลว หนาตาท่ีไดจะออกมาดังภาพ ซึ่งอุปกรณตางๆ ที่ใชประกอบฉากนั้นก็

สามารถ เพิ่มความรับรูในดานเชื้อชาติของอาหารแกผูบริโภคไดอีกดวย 
 3. การนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงาน 
 
 

    
 

ภาพที่ 41 ภาพตัวอยางการนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงาน 

 

  ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแช

แข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับปานกลาง ไดแก การนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงาน มี

คาเฉล่ีย 3.2914 ซึ่งการนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงานสามารถสรางความมีชีวิตชีวามีความ

เคล่ือนไหวใหกับตัวอาหาร ทําใหอาหารไมดูจําเจจนเกินไป ซึ่งเทคนิกนี้นิยมใชกับอาหารที่รวมกัน

เปนกอน ซึ่งตัวผูออกแบบควรหาอุปกรณที่เหมาะสมกับช้ินอาหารเอง เชน อาหารจําพวกเสนควร

จะเลือกอุปกรณเปน สอม หรือ ตะเกียบ เพื่อประกอบฉากใหเขากับประเภทของอาหาร สวน

อาหารประเภทพิซซาหรืออาหารที่มีชีส ควรจะใชอุปกรณในการตัก เพื่อใหเห็นอาการยืด ฉํ่า ที่มี

ของชีส และการนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงานนั้นสามารถส่ือสารไดกับผูบริโภคในเร่ือง สด 



 81 

ใหม ไดอีกทางหนึ่งและการนําเสนอภาพสินคาที่กําลังถูกใชงานสามารถสงผลใหผูบริโภคสามารถ

รับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑไดชัดเจน มากยิ่งข้ึนอีกทางนึงดวย 

 4. การนําเสนอภาพของวัตถุดิบในการผลิต 
 

 

 

  
 
ภาพที่ 42 ภาพตัวอยางการนําเสนอภาพวัตถุดิบในการผลิต 

 

  ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแช

แข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับปานกลาง ไดแก การนําเสนอภาพของวัตถุดิบในการผลิต มี

คาเฉลี่ย 3.2393 คอนขางส่ือสารกับผูบริโภคไดนอยเนื่องจากผูบริโภคไมสามารถเห็นถึงหนาตา

อาหารไดชัดเจน ซึ่งตองมีการแกปญหาโดยการเปดบรรจุภัณฑบางสวน หรือใชภาพประกอบเพ่ิม 

ซึ่งการนําเสนอภาพวัตถุดิบในการผลิตคอนขางส่ือสารกับผูบริโภคไดนอยเนื่องจากผูบริโภคไม

สามารถเห็นถึงหนาตาอาหารไดชัดเจนฉะนั้นวิธีการเปดบางสวนของบรรจุภัณฑใหเห็นหนาตา

อาหารจริงนั้นเปนสวนชวยในการนําเสนอวิธีนี้ไดแตอาหารที่สามารถใชวิธีนี้ไดสวนมากคอนขางจะ

เปนอาหารที่อยูในลักษณะกึ่งแข็ง ซึ่งเปนประเภทอาหารท่ีทํามาจากแปงเปนสวนประกอบหลักซ่ึง

การเปดบางสวนของบรรจุภัณฑนั้นทําใหภาพของวัตถุดิบมีขนาดที่ไดสัดสวนนั้นจะเล็กตาม

สัดสวนของการเปดของบรรจภัุณฑไปดวย 
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 5. การนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคา  
 

 

 

      
 
ภาพที่ 43 ภาพตัวอยางการนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคา 

 

  ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับการนําเสนอภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแช

แข็งที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคระดับปานกลาง ไดแก เสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคา 

มีคาเฉลี่ย 3.0571 การนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคาเนื่องจากเปนการเนน

รายละเอียดของสินคาเพื่อใหเห็นถึงดานในของสินคาจึงตองใชภาพที่ขนาดใหญเพื่อจุดประสงคใน

การสื่อสารกับผูบริโภคไดชัดเจน ซึ่งดูแลวอาจจะไมดึงดูดผูบริโภคเทาที่ควร 

 การนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคาเนื่องจากเปนการเนนรายละเอียดของ

สินคาเพื่อใหเห็นถึงดานในของสินคาจึงควรตองใชภาพท่ีขนาดใหญเพื่อจุดประสงคในการส่ือสาร

กับผูบริโภคไดชัดเจน วาอาหารเปนประเภทใด สิ่งที่อยูขางในมีลักษณะเปนอยางไร เนื่องจากโดย 

สวนมากแลวอาหารที่ใชการนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคานั้นจะเปนอาหารที่มี

สวนประกอบอ่ืนหอหุมสวนที่อยูขางในอยู จึงตองทําการ ตัด หั่น ใหดูสวนการนําเสนอวิธีนี้มี

อาจจะไมจําเปนกับประเภทอาหารที่เปนแปงหอหุมแตเพียงอยางเดียวอาจจะนําวิธีการนําเสนอ

เชนนี้ไปใชไดในอาหารประเภทที่เปนชิ้นเนื้อ เพื่อแสดงใหเห็นลายเนื้อภายในของอาหารก็สามารถ

นําไปประยุกตได ซึ่งการนําเสนอภาพรายละเอียดสวนประกอบสินคานี้ จะสามารถสงผลให

ผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภทของผลิตภัณฑไดชัดเจนอีกดวย 
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ขอเสนอแนะ 
 ในการศึกษาพบวาเกิดปญหาหลายประการในข้ันตอนการศึกษา ทั้งเ ร่ืองของ

แหลงขอมูล เพราะการรวบรวมตองอาศัยขอมูลจากหลายที่ดวยกันและขอมูลที่ไดมาคอนขางเปน

ขอมูลเฉพาะดานซ่ึงเร่ืองและประเด็นที่นํามาวิจัยในคร้ังนี้ เปนการรวมความตองการของหลาย

ดานเขาดวยกัน เพื่อที่จะสะทอนความตองการสื่อสารใหออกมาในแนวทางเดียวกัน  

 และเนื่องรูปแบบการนําเสนอทางภาพอาหารในประเทศไทยยังไมเปนที่แพรหลายนัก

และยังไมมีตําราและขอมูลมากนัก จึงตองอาศัยการรวบรวมขอมูลจะตองรวบรวมจาก บทความ 

นิตยสาร หรือการประยุกตวิธีการที่ใกลเคียง พรอมทั้งตองใชการสัมภาษณ กลุมตัวอยางที่มี

ประสบการณที่เคยบริโภคอาหารแชแข็งสําหรับผูที่ตองการศึกษาในหัวขอทางดานปจจัยที่มีผลตอ

การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคที่มีตอภาพถายบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็งเพื่ออาจจะตองศึกษาตอ

ยอดจากเดิม หรือนํามาวิเคราะหแบบเฉพาะเจาะจงลงไป เพื่อใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน ทัง้ในเร่ืองความ

ตองการของผูบริโภค และในเร่ืองการตลาด หรือแมแตประเภทของอาหาร เนื่องจากการนําเสนอ

ทุกรูปแบบนั้นตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของภาพและธรรมชาติของอาหารเปนหลักสําคัญ ซึ่งทุก

อยางนั้นอยูบนหลักการที่คลายคลึงกับงานทัศนศิลปรูปแบบอ่ืน จึงควรนําหลักการทฤษฎีดาน

องคประกอบศิลปนํามาประยุกตใชเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบวิธีการนําเสนอใหดูสวยงาม

และดึงดูดใจผูบริโภคมากยิ่งข้ึน 

 ซึ่งการศึกษาคร้ังตอไปอาจจะกอใหเกิดองคความรูใหมการศึกษาความคิดเห็นในของ

ผูบริโภคเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคที่มีตอภาพถายบนบรรจุภัณฑอาหาร

แชแข็งในภายภาคหนายังคงตองมีการปรับปรุงในดานตางๆตอไปรวมไปถึงความคิดสรางสรรคที่

พรอมจะพัฒนาตอไปในอนาคตพรอมกับศึกษาในเร่ืองความตองการของผูบริโภคเพื่อจะชวยให

นักการตลาด และนักออกแบบ สามารถวางกลยุทธ ที่สามารถ ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภค

ไดอยางเหมาะสม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่52  แสดงภาพฉลากผลิตภัณฑอาหารแชแข็ง 
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ภาพที ่53  แสดงภาพฉลากผลิตภัณฑอาหารแชแข็ง 
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ภาพที ่54  แสดงภาพฉลากผลิตภัณฑอาหารแชแข็ง 
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ภาพที ่55  แสดงภาพฉลากผลิตภัณฑอาหารแชแข็ง 
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ภาพที ่56  แสดงภาพฉลากผลิตภัณฑอาหารแชแข็ง 
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ภาพที ่57  แสดงภาพฉลากผลิตภัณฑอาหารแชแข็ง 

   

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ข 
แบบสอบถาม
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แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

เร่ือง การนําเสนอภาพถายบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็ง 
 

โดย นายพลพล งามจิตร 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป 

บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ปการศึกษา 2554 

  
 
 แบบสอบถามนี้ใชเปนขอมูลประกอบการทําวิทยานิพนธ เร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อของผูบริโภคที่มีตอภาพถายบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็ง เพื่อประโยชนในการวเิคราะห

ในดานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ โดยแบบสอบถามมี 2 สวนดังนี้ 

 ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

 ตอนที่ 2  รูปแบบการนําเสนอทางภาพถาย 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 

 

1. ชื่อ.............................................. นามสกลุ......................................................................... 

2. สถานทีท่ํางาน.................................................................................................................... 

3. ตําแหนง............................................................................................................................ 

4. ประสบการณการทํางาน 

 ☐ 5-10 ป ☐ 11-15 ป ☐ 15 ปข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2 รูปแบบการนําเสนอทางภาพถาย 

คําชี้แจง โปรดใสเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางบริเวณหมายเลขในขอที่ทานเห็นดวยในวิธีการ

การนําเสนอทางภาพตามหัวขอตาง ๆ 

 

1. การนําเสนอภาพสินคาโดยเนนผลิตภัณฑใหเปนจุดเดน 

 

ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

1 

 

4 

 

2 

 

5 

 

3 

 

6 
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ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

7 

 

12 

 

8 

 

13 

 

9 

 

14 

 

10 

 

15 

 

11 

 

16 
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ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

17 

 

21 

 

18 

 

22 

 

19 

 

23 

 

20 

 

24 
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ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

25 

 

28 

 

26 

 

29 

 

27 

 

30 
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ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

31 

 

34 

 

32 

 

35 

 

33 

 

36 
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ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

37 

 

41 

 

38 

 

42 

 

39 

 

43 

 

40 

 

44 
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ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

45 

 

49 

 

46 

 

50 

 

47 

 

51 

 

48 

 

52 
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ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

53 

 

57 

 

54 

 

58 

 

55 

 

59 

 

56 

 

60 
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ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

61 

 

65 

 

62 

 

66 

 

63 

 

67 

 

64 

 

68 
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ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

69 

 

73 

 

70 

 

74 

 

71 

 

75 

 

72 

 

76 
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ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

77 

 

81 

 

78 

 

82 

 

79 

 

83 

 

80 

 

84 
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ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

85 

 

89 

 

86 

 

90 

 

87 

 

91 

 

88 

 

92 
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ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

93 

 

97 

 

94 

 

98 

 

95 

 

99 

 

96 

 

100  
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ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

101 

 

  

 

2. การนําเสนอภาพสินคาในบรรยากาศบนโตะอาหาร 

 

ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

1 

 

3 

 

2 

 

4 
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ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

5 

 

9 

 

6 

 

10 

 

7 

 

11 

 

8 

 

12 
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ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

13 

 

17 

 

14 

 

18 

 

15 

 

19 

 

16 

 

20 
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ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

21 

 

24 

 

22 

 

25 

 

23 
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3. การนําเสนอภาพสินคาทีก่ําลังถูกใชงาน 

 

ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

1 

 

5 

 

2 

 

6 

 

3 

 

7 

 

4 

 

8 
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ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

9 

 

13 

 

10 

 

14 

 

11 

 

15 

 

12 

 

16 
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ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

17 

 

21 

 

18 

 

22 

 

19 

 

23 

 

20 

 

24 
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ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

25 

 

29 

 

26 

 

30 

 

27 

 

31 

 

28 

 

32 

 



 125 

ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

33 

 

35 

 

34 

 

36 

 

 

4. การนําเสนอภาพข้ันตอนการผลิต 

 

ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

1 

 

2 
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ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

3 

 

6 

 

4 

 

7 

 

5 

 

8 
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5. การนําเสนอภาพสินคาในบรรยากาศแหลงที่มาของวัตถุดิบ 

 

ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

1 

 

5 

 

2 

 

6 

 

3 

 

7 

 

4 

 

8 
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6. การนําเสนอภาพวัตถุดิบ 

 

ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

1 

 

4 

 

2 

 

5 

 

3 

 

6 
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ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

7 

 

11 

 

8 

 

12 

 

9 

 

13 

 

10 

 

14 
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ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

15 

 

18 

 

16 

 

19 

 

17 

 

20 
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ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

21 

 

23 

 

22 
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7. การนําเสนอโดยแสดงใหเห็นรายละเอียดของสินคา 

 

ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

1 

 

5 

 

2 

 

6 

 

3 

 

7 

 

4 

 

8 
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ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

9 

 

13 

 

10 

 

14 

 

11 

 

15 

 

12 

 

16 
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ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

17 

  

21 

 

18 

 

22 

 

19 

 

23 

 

20 

 

24 
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ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

25 

 

29 

 

26 

 

30 

 

27 

 

31 

 

28 

 

32 
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ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

33 

 

38 

 

34 

 

39 

 

35 

 

40 

 

36 

 

41 

 

37 

 

42 
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ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

43 

 

48 

 

44 

 

49 

 

45 

 

50 

 

46 

 

51 

 

47 

 

52 
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ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

53 

 

57 

 

54 

 

58 

 

55 

 

59 

 

56 

 

60 

 



 139 

ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

61 

 

65 

 

62 

 

66 

 

63 

 

67 

 

64 

 

68 
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ขอที่ ผลิตภัณฑ ขอที่ ผลิตภัณฑ 

69 

 

74 

 

70 

 

75 

 

71 

 

76 

 

72 

 

77 

 

73 
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แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย 

ที่มีผลตอการใชภาพอาหารบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็ง 

โครงการวิจยัเร่ือง “ปจจัยทีม่ีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

ที่มีตอภาพถายบนบรรจุภัณฑอาหารแชแข็ง” 

 

สัมภาษณโดย นายพลพล งามจิตร 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป 

บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปการศึกษา 2554 

  
 

สัมภาษณ วัน/เดือน/ป ........../............................./2556 

 

คําชี้แจง แบบทดสอบนี้ใชพิจารณาการวิเคราะหดานการนําเสนอภาพถายอาหารบนบรรจุภัณฑ

อาหารแชแข็งที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมีดวยกัน 5 ขอ 

 

คําชี้แจง โปรดใสเคร่ืองหมาย  ลงใน ☐ ใหตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงชอง

เดียว 
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ขอที่ 1 
 1.  

 

 
 

 ระดับความคิดเห็น 

ความคิดเหน็ เห็นดวย 

มากที่สุด 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง

เห็นดวย 

นอย 

เห็นดวย 

นอยที่สุด 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลอง

ผลิตภัณฑได 

     

2. สามารถสรางความคาดหวงัตอประโยชนที่

ไดรับดานความใหม สด สะอาด จาก

ผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภท

ของผลิตภัณฑที่ไดชัดเจน 

     

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึง

สวนประกอบหลักของผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อ

ผูบริโภคไดเห็น 

     

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติ

ที่ดีตอผลิตภัณฑ 

     

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค      
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 2. 

 

 
 

 ระดับความคิดเห็น 

ความคิดเหน็ เห็นดวย 

มากที่สุด 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง

เห็นดวย 

นอย 

เห็นดวย 

นอยที่สุด 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลอง

ผลิตภัณฑได 

     

2. สามารถสรางความคาดหวงัตอประโยชนที่

ไดรับดานความใหม สด สะอาด จาก

ผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภท

ของผลิตภัณฑที่ไดชัดเจน 

     

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึง

สวนประกอบหลักของผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อ

ผูบริโภคไดเห็น 

     

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติ

ที่ดีตอผลิตภัณฑ 

     

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค      
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 3.  

 

 
 

 ระดับความคิดเห็น 

ความคิดเหน็ เห็นดวย 

มากที่สุด 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง

เห็นดวย 

นอย 

เห็นดวย 

นอยที่สุด 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลอง

ผลิตภัณฑได 

     

2. สามารถสรางความคาดหวงัตอประโยชนที่

ไดรับดานความใหม สด สะอาด จาก

ผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภท

ของผลิตภัณฑที่ไดชัดเจน 

     

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึง

สวนประกอบหลักของผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อ

ผูบริโภคไดเห็น 

     

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติ

ที่ดีตอผลิตภัณฑ 

     

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค      
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 4.  

 

 
 

 ระดับความคิดเห็น 

ความคิดเหน็ เห็นดวย 

มากที่สุด 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง

เห็นดวย 

นอย 

เห็นดวย 

นอยที่สุด 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลอง

ผลิตภัณฑได 

     

2. สามารถสรางความคาดหวงัตอประโยชนที่

ไดรับดานความใหม สด สะอาด จาก

ผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภท

ของผลิตภัณฑที่ไดชัดเจน 

     

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึง

สวนประกอบหลักของผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อ

ผูบริโภคไดเห็น 

     

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติ

ที่ดีตอผลิตภัณฑ 

     

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค      
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 5.  

 

 
 

 ระดับความคิดเห็น 

ความคิดเหน็ เห็นดวย 

มากที่สุด 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง

เห็นดวย 

นอย 

เห็นดวย 

นอยที่สุด 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลอง

ผลิตภัณฑได 

     

2. สามารถสรางความคาดหวงัตอประโยชนที่

ไดรับดานความใหม สด สะอาด จาก

ผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภท

ของผลิตภัณฑที่ไดชัดเจน 

     

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึง

สวนประกอบหลักของผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อ

ผูบริโภคไดเห็น 

     

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติ

ที่ดีตอผลิตภัณฑ 

     

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค      
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ขอที่ 2 
 1. 

 

 
 

 ระดับความคิดเห็น 

ความคิดเหน็ เห็นดวย 

มากที่สุด 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง

เห็นดวย 

นอย 

เห็นดวย 

นอยที่สุด 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลอง

ผลิตภัณฑได 

     

2. สามารถสรางความคาดหวงัตอประโยชนที่

ไดรับดานความใหม สด สะอาด จาก

ผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภท

ของผลิตภัณฑที่ไดชัดเจน 

     

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึง

สวนประกอบหลักของผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อ

ผูบริโภคไดเห็น 

     

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติ

ที่ดีตอผลิตภัณฑ 

     

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค      
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 2.  

 

 
 

 ระดับความคิดเห็น 

ความคิดเหน็ เห็นดวย 

มากที่สุด 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง

เห็นดวย 

นอย 

เห็นดวย 

นอยที่สุด 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลอง

ผลิตภัณฑได 

     

2. สามารถสรางความคาดหวงัตอประโยชนที่

ไดรับดานความใหม สด สะอาด จาก

ผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภท

ของผลิตภัณฑที่ไดชัดเจน 

     

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึง

สวนประกอบหลักของผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อ

ผูบริโภคไดเห็น 

     

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติ

ที่ดีตอผลิตภัณฑ 

     

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค      
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 3.  

 

 
 

 ระดับความคิดเห็น 

ความคิดเหน็ เห็นดวย 

มากที่สุด 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง

เห็นดวย 

นอย 

เห็นดวย 

นอยที่สุด 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลอง

ผลิตภัณฑได 

     

2. สามารถสรางความคาดหวงัตอประโยชนที่

ไดรับดานความใหม สด สะอาด จาก

ผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภท

ของผลิตภัณฑที่ไดชัดเจน 

     

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึง

สวนประกอบหลักของผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อ

ผูบริโภคไดเห็น 

     

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติ

ที่ดีตอผลิตภัณฑ 

     

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค      
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 4.  

 

 
 

 ระดับความคิดเห็น 

ความคิดเหน็ เห็นดวย 

มากที่สุด 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง

เห็นดวย 

นอย 

เห็นดวย 

นอยที่สุด 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลอง

ผลิตภัณฑได 

     

2. สามารถสรางความคาดหวงัตอประโยชนที่

ไดรับดานความใหม สด สะอาด จาก

ผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภท

ของผลิตภัณฑที่ไดชัดเจน 

     

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึง

สวนประกอบหลักของผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อ

ผูบริโภคไดเห็น 

     

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติ

ที่ดีตอผลิตภัณฑ 

     

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค      
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 5.  

 

 
 

 ระดับความคิดเห็น 

ความคิดเหน็ เห็นดวย 

มากที่สุด 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง

เห็นดวย 

นอย 

เห็นดวย 

นอยที่สุด 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลอง

ผลิตภัณฑได 

     

2. สามารถสรางความคาดหวงัตอประโยชนที่

ไดรับดานความใหม สด สะอาด จาก

ผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภท

ของผลิตภัณฑที่ไดชัดเจน 

     

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึง

สวนประกอบหลักของผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อ

ผูบริโภคไดเห็น 

     

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติ

ที่ดีตอผลิตภัณฑ 

     

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค      
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ขอที่ 3 
 1.  

 

 
 

 ระดับความคิดเห็น 

ความคิดเหน็ เห็นดวย 

มากที่สุด 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง

เห็นดวย 

นอย 

เห็นดวย 

นอยที่สุด 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลอง

ผลิตภัณฑได 

     

2. สามารถสรางความคาดหวงัตอประโยชนที่

ไดรับดานความใหม สด สะอาด จาก

ผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภท

ของผลิตภัณฑที่ไดชัดเจน 

     

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึง

สวนประกอบหลักของผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อ

ผูบริโภคไดเห็น 

     

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติ

ที่ดีตอผลิตภัณฑ 

     

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค      
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 2.  

 

 
 

 ระดับความคิดเห็น 

ความคิดเหน็ เห็นดวย 

มากที่สุด 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง

เห็นดวย 

นอย 

เห็นดวย 

นอยที่สุด 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลอง

ผลิตภัณฑได 

     

2. สามารถสรางความคาดหวงัตอประโยชนที่

ไดรับดานความใหม สด สะอาด จาก

ผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภท

ของผลิตภัณฑที่ไดชัดเจน 

     

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึง

สวนประกอบหลักของผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อ

ผูบริโภคไดเห็น 

     

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติ

ที่ดีตอผลิตภัณฑ 

     

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค      
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 3.  

 

 
 

 ระดับความคิดเห็น 

ความคิดเหน็ เห็นดวย 

มากที่สุด 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง

เห็นดวย 

นอย 

เห็นดวย 

นอยที่สุด 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลอง

ผลิตภัณฑได 

     

2. สามารถสรางความคาดหวงัตอประโยชนที่

ไดรับดานความใหม สด สะอาด จาก

ผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภท

ของผลิตภัณฑที่ไดชัดเจน 

     

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึง

สวนประกอบหลักของผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อ

ผูบริโภคไดเห็น 

     

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติ

ที่ดีตอผลิตภัณฑ 

     

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค      
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 4.  

 

 
 

 ระดับความคิดเห็น 

ความคิดเหน็ เห็นดวย 

มากที่สุด 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง

เห็นดวย 

นอย 

เห็นดวย 

นอยที่สุด 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลอง

ผลิตภัณฑได 

     

2. สามารถสรางความคาดหวงัตอประโยชนที่

ไดรับดานความใหม สด สะอาด จาก

ผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภท

ของผลิตภัณฑที่ไดชัดเจน 

     

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึง

สวนประกอบหลักของผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อ

ผูบริโภคไดเห็น 

     

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติ

ที่ดีตอผลิตภัณฑ 

     

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค      
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 5.  

 

 
 

 ระดับความคิดเห็น 

ความคิดเหน็ เห็นดวย 

มากที่สุด 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง

เห็นดวย 

นอย 

เห็นดวย 

นอยที่สุด 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลอง

ผลิตภัณฑได 

     

2. สามารถสรางความคาดหวงัตอประโยชนที่

ไดรับดานความใหม สด สะอาด จาก

ผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภท

ของผลิตภัณฑที่ไดชัดเจน 

     

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึง

สวนประกอบหลักของผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อ

ผูบริโภคไดเห็น 

     

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติ

ที่ดีตอผลิตภัณฑ 

     

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค      
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ขอที่ 4 
 1.  

 

 
 

 ระดับความคิดเห็น 

ความคิดเหน็ เห็นดวย 

มากที่สุด 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง

เห็นดวย 

นอย 

เห็นดวย 

นอยที่สุด 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลอง

ผลิตภัณฑได 

     

2. สามารถสรางความคาดหวงัตอประโยชนที่

ไดรับดานความใหม สด สะอาด จาก

ผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภท

ของผลิตภัณฑที่ไดชัดเจน 

     

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึง

สวนประกอบหลักของผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อ

ผูบริโภคไดเห็น 

     

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติ

ที่ดีตอผลิตภัณฑ 

     

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค      
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 2.  

 

 
 

 ระดับความคิดเห็น 

ความคิดเหน็ เห็นดวย 

มากที่สุด 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง

เห็นดวย 

นอย 

เห็นดวย 

นอยที่สุด 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลอง

ผลิตภัณฑได 

     

2. สามารถสรางความคาดหวงัตอประโยชนที่

ไดรับดานความใหม สด สะอาด จาก

ผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภท

ของผลิตภัณฑที่ไดชัดเจน 

     

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึง

สวนประกอบหลักของผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อ

ผูบริโภคไดเห็น 

     

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติ

ที่ดีตอผลิตภัณฑ 

     

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค      
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 3.  

 

 
 

 ระดับความคิดเห็น 

ความคิดเหน็ เห็นดวย 

มากที่สุด 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง

เห็นดวย 

นอย 

เห็นดวย 

นอยที่สุด 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลอง

ผลิตภัณฑได 

     

2. สามารถสรางความคาดหวงัตอประโยชนที่

ไดรับดานความใหม สด สะอาด จาก

ผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภท

ของผลิตภัณฑที่ไดชัดเจน 

     

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึง

สวนประกอบหลักของผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อ

ผูบริโภคไดเห็น 

     

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติ

ที่ดีตอผลิตภัณฑ 

     

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค      
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 4.  

 

 
 

 ระดับความคิดเห็น 

ความคิดเหน็ เห็นดวย 

มากที่สุด 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง

เห็นดวย 

นอย 

เห็นดวย 

นอยที่สุด 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลอง

ผลิตภัณฑได 

     

2. สามารถสรางความคาดหวงัตอประโยชนที่

ไดรับดานความใหม สด สะอาด จาก

ผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภท

ของผลิตภัณฑที่ไดชัดเจน 

     

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึง

สวนประกอบหลักของผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อ

ผูบริโภคไดเห็น 

     

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติ

ที่ดีตอผลิตภัณฑ 

     

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค      
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 5.  

 

 
 

 ระดับความคิดเห็น 

ความคิดเหน็ เห็นดวย 

มากที่สุด 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง

เห็นดวย 

นอย 

เห็นดวย 

นอยที่สุด 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลอง

ผลิตภัณฑได 

     

2. สามารถสรางความคาดหวงัตอประโยชนที่

ไดรับดานความใหม สด สะอาด จาก

ผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภท

ของผลิตภัณฑที่ไดชัดเจน 

     

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึง

สวนประกอบหลักของผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อ

ผูบริโภคไดเห็น 

     

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติ

ที่ดีตอผลิตภัณฑ 

     

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค      
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ขอที่ 5  
 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระดับความคิดเห็น 

ความคิดเหน็ เห็นดวย 

มากที่สุด 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง

เห็นดวย 

นอย 

เห็นดวย 

นอยที่สุด 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลอง

ผลิตภัณฑได 

     

2. สามารถสรางความคาดหวงัตอประโยชนที่

ไดรับดานความใหม สด สะอาด จาก

ผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

3. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึงประเภท

ของผลิตภัณฑที่ไดชัดเจน 

     

4. สงผลใหผูบริโภคสามารถรับรูถึง

สวนประกอบหลักของผลิตภัณฑไดชัดเจน 

     

5. สามารถสรางทัศนคติที่ดีตออาหารเมื่อ

ผูบริโภคไดเห็น 

     

6. สามารถสงผลตอเนื่องใหผูบริโภคมีทัศนคติ

ที่ดีตอผลิตภัณฑ 

     

7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค      
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 2.  

 

 
 

 ระดับความคิดเห็น 

ความคิดเหน็ เห็นดวย 

มากที่สุด 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง

เห็นดวย 

นอย 

เห็นดวย 

นอยที่สุด 

1. สามารถสรางความปรารถนาในการทดลอง

ผลิตภัณฑได 

     

2. สามารถสรางความคาดหวงัตอประโยชนที่

ไดรับดานความใหม สด สะอาด จาก

ผลิตภัณฑไดชัดเจน 
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7. มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค      
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