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บทคดัย่อ 

การศึกษาเรืJองความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อสีของบรรจุภณัฑข์องอาหารสาํเร็จรูป (ประเภทไส้

กรอก) ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พืJอศึกษาเพืJอศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อสี

ของบรรจุภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูป ประเภทไส้กรอกและเพืJอศึกษาลกัษณะกลุ่มสีของบรรจุภณัฑเ์พืJอสืJอสารถึง

รสชาติและอารมณ์ต่าง ๆใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากขึWน ซึJ งการศึกษาครัW งนีWประกอบไป

ดว้ย 3 ดา้น สีบนบรรจุภณัฑ ์ขนาดของบรรจุภณัฑ ์และดา้นกราฟิคบนบรรจุภณัฑล์กัษณะทางกายภาพ และ

ดา้นกระบวนการ โดยจาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั การศึกษา สถานภาพการสมรส 

รายไดต่้อเดือน และอาชีพ ประชากรในงานวจิยันีW คือผูบ้ริโภคทีJใชบ้ริการ หรือเคยใชบ้ริการซืWอสินคา้อาหาร

สาํเร็จรูปประเภทไส้กรอก ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ตอบแบบสอบถามจานวน 400 คน เครืJองมือทีJ

ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามดาเนินการวเิคราะห์ขอ ้ มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์หาค่าความถีJค่าร้อยละ ค่าเฉลีJย (x") ส่วนเบีJยงเบนมาตรฐาน (SD) จึงสรุปผลการวจิยัไดด้งันีW  ผล

การศึกษาพบวา่ 

1. ผูบ้ริโภคในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ผูที้JตอบแบบสอบถามทัWงหมดจาํนวน 400 คน ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.7 และเพศชายจาํนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 ส่วน

ใหญ่ มีอาย ุ19 – 29 ปี จาํนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมาคือ, อาย ุ30 – 39 ปี จาํนวน 124 คน คิด



เป็นร้อยละ 31.3, อาย ุ40 –  49 ปี จาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3, อาย ุ50 – 59 ปี จาํนวน 13 คน คิดเป็น

ร้อยละ 2.0 ตามลาํดบัและอายไุม่เกิน 18 ปี จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษา 

ปริญญาตรี จาํนวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 รองลงมาคือระดบัการศึกษาตํJากวา่ปริญญาตรีจาํนวน 61 คน 

คิดเป็นร้อยละ 15.3 และระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามลาํดบั ส่วน

ใหญ่ ผู ้มีสถานภาพสมรส  จาํนวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 71.8 และสถานภาพโสด จาํนวน 87 คน คิดเป็น

ร้อยละ 21.8 และสถานภาพอืJน ๆ จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ มีรายไดต่้อเดือนไม่

เกิน 15,000 บาท จาํนวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 รองลงมาคือมีรายไดต่้อเดือน 15,001 – 20,000 บาท 

จาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0,รายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 

และรายไดต่้อเดือน มากกวา่ 40,000 บาท จาํนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ มีอาชีพพนกังาน

บริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3, รองลงมาคืออาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

จาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 ,อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 และอาชีพ

ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามลาํดบั 

2. ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อสีของบรรจุภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูป ประเภทไส้กรอก ในเขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อสีของบรรจุภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูป 

ประเภทไส้กรอก ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมืJอพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบวา่ดา้นทีJอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นกราฟิคบนบรรจุภณัฑ ์ ตามลาํดบั และดา้นทีJอยูใ่นระดบัมากรองลงมา 

คือขนาดของบรรจุภณัฑ ์และดา้นทีJอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นสีของบรรจุภณัฑ ์ตามลาํดบั 

คาํสาํคญั : คิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อสีของบรรจุภณัฑ,์อาหารสาํเร็จรูป ประเภทไส้กรอก 

ABSTRACT 

The purpose of this study was as follow the opinions of customer toward the color on packaging of 

sausage’s product in ladprao, thailand. The objective of this study were to study about the opinions of 

customer to factors affect to buy sausage’s product and to study the utilization of color on buying behavior 

of customer .The study mainly quantitative research since it requires  using a large number of people data 

source of study. The samples of the study were the classifies by personal such as gender, age, education 

level marital status, monthly income and career. The population in this research is customers who buy 

products and services in supermarket of ladprao Area, Bangkok. The sample group were 400 people of 

population. The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The data collected were analyzed 

by using the frequency, percentage, mean and standard deviation by using the computer program.  

1. Customer respondents were 400 people. The majority were 255 people of female, representing 63.7 

percent and male, 145 people, representing 36.3 percent. The majority were ages 19-29 years, 210 peoples, 



representing 52.5 percent, the ages 30 -39 years, 124 people, representing 31.3 percent, the ages 40-49 years, 

53 people, percent of 13.3, the ages 50-59 years, 13 peoples, representing 2.0 percent and under 18 years , 

5 peoples, representing 1.3 percent. The majority have the degree of Bachelor, 311 peoples, representing 

77.8 percent, the lower education of degree, 61 peoples, representing 15.3 percent, than the higher education 

of degree of 28 peoples, representing 7.0 percent. Most of the married status, married 287 people, 

representing 71.8 percent, single, 87 people, representing 21.8 percent, and other status, 26 peoples, 

representing 6.5 percent. The mainly have monthly income not exceeding 15,000 THB, 262 peoples, a 

monthly income 15,001 – 20,000 THB, 124 people, representing 23.9 percent representing 65.5 percent, 

and a monthly income 20,001 – 30,000 THB, 14 peoples, representing 3.5 percent, And followed by the 

occupation, company employee/employee 157 peoples, representing 39.3.0 percent, employed / Retail trade 

127 people, representing 31.8 percent the student 111 peoples, representing 27.8 percent and career civil 

servants/state enterprise employees 5 peoples, representing 1.3 percent.  

2. the opinions of customer in the color on packaging of sausage’s product in ladprao, thailand is overall at 

a high level, considering each aspect found that the highest level is graphic on packaging, size and color of 

packaging 

Keywords: The opinions of customer toward the color of packaging, sausage’s product 

 

บทนํา 

ปัจจุบนัมีการแข่งขนัในตลาดอาหารสาํเร็จรูปสูงมาก เนืJองจากการดาํเนินชีวติของคนในเมืองมี

ความเร่งรีบ ทาํใหอ้าหารสาํเร็จรูปเติบโตอยา่งรวดเร็ว มาจากการทีJอาหารสาํเร็จรูปนัWนสามารถตอบโจทย์

เรืJองระยะเวลา ทีJผูบ้ริโภคเพียงแค่นาํเขา้ไมโครเวฟเพืJออุ่น กส็ามารถพร้อมทานได ้และรสชาติทีJคงทีJนัJนเอง 

แต่ทัWงนีWตลาดอาหารสาํเร็จรูปทีJเติบโตอยา่งรวดเร็ว ทาํใหเ้กิดการแข่งขนัทีJสูงขึWน ทัWงผูผ้ลิตรายใหญ่และราย

ยอ่ยต่างใหค้วามสนใจในธุรกิจนีW  จึงจะเห็นไดว้า่ในร้านสะดวกซืWอ หรือแมแ้ต่ซุปเปอร์มาร์เกต็รายใหญ่ ต่างมี

อาหารสาํเร็จรูปเพืJอจาํหน่ายกนัทัWงสิWน และผูบ้ริโภคจะเห็นไดว้า่อาหารหรือส่วนประกอบของอาหาร จะมี

ความคลา้ยคลึงกนัเป็นอยา่งมาก ทาํใหผู้ผ้ลิตตอ้งสร้างความแตกต่างทางดา้นการมองเห็นคือ บรรจุภณัฑ์

นัJนเอง ซึJ งการใชบ้รรจุภณัฑข์องอาหารสาํเร็จรูปมกัจะดึงดูดดว้ย รูป และสีบนบรรจุภณัฑ ์ ซึJ งสีนัWนมี

ความสาํคญัต่อการตดัสินใจพร้อมทัWงดึงดูทางดา้นอารมณ์ของผูบ้ริโภคอีกดว้ย 

เรืJองสี คือสมัผสัดา้นการมองเห็น ถือวา่เป็นสมัผสัแรกของผูบ้ริโภคทีJจะทาํใหส้นใจ จนไปถึงการตดัสินใจ

ซืWอสินคา้นัWน ทาํใหมี้ความสาํคญัมากทีJผูป้ระกอบการจะตอ้งสืJอสารดว้ยสีใหอ้อกมาถึงความอร่อย รสชาติ 

และการถูกหลกัอนามยัต่าง ๆ เนืJองจากในชัWนวางของหา้งสรรสินคา้ ต่างกว็างสินคา้ชนิดเดียวกนัหรือ



คลา้ยกนัไวใ้นทีJใกล้ๆ กนั ไม่วา่จะเป็นช่องแช่แขง็ ตูแ้ช่เยน็ต่าง ๆ ทาํใหก้ารออกแบบบรรจุภณัฑแ์ละการใชสี้ 

ตอ้งคาํนึงถึงอารมณ์เมืJอผูบ้ริโภคมองเห็นนัJนเอง ทัWงนีW ยงัรวมไปถึงการออกแบบองศป์ระกอบศิลป์ ลวดลาย

ต่าง ๆ ทีJอยูบ่นบรรจุภณัฑ ์ รวมไปถึง ตวัอกัษร เพืJอใหผู้บ้ริโภคไดต้ดัสินใจเลือกซืWอจากประสาทสมัผสั

ทางดา้นการมองเห็นเพียงบนหีบห่อบรรจุภณัฑเ์ท่านัWน 

การเลือกใชสี้จึงมีความสาํคญัมากต่อบรรจุภณัฑข์องอาหารสาํเร็จรูป เนืJองจากสีต่าง ๆ ใหอ้ารมณ์แก่

ผูบ้ริโภคต่างกนั เช่น สีฟ้า อาจจะทาํใหดู้อาหารนัWน ๆ มีความจืดชืด ไม่อร่อย แต่กย็งัสามารถสืJอสารถึงความ

มีอนามยัทีJสะอาดหรือสุขภาพทีJดี สีส้ม หรือ แดง ทาํใหอ้าหารรู้สึกอร่อย รู้สึกร้อน รุนแรง ตืJนตัวและ

อุดมสมบูรณ์แถมยงัช่วย กระตุ้นความอยากอาหารและความหิวของเราขึW นมา สมองเข้าใจว่า

อาหารรสชาติอร่อย อิทธิพลของสีแดงนีJ เองทีJทาํให้แบรนด์อาหารหลายๆ แบรนด์ใช้สีแดงเป็น

องค์ประกอบ เพราะทาํให้เราอยากกิน และรู้สึกว่ารสชาติถูกปากมากขึW น ทัW งนีW การใช้สีร้อนสืJอถึง

อารมณ์ความรู้สึก, สีเยน็สืJอถึงคุณประโยชน์, และสีเยน็สืJอถึงอารมณ์ความรู้สึก ประเภทของสีของบรรจุ

ภณัฑที์Jต่างกนัส่งผลต่อบุคลิกภาพตราสินคา้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนประเภทของสินคา้ทีJต่างกนัส่งผล

ต่อทศันคติต่อบรรจุภณัฑ ์และความตัWงใจซืWออยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ นอกจากนัWนเมืJอทดสอบผลกระทบเชิง

ปฏิสมัพนัธ์ ระหวา่งประเภทของสีและประเภทสินคา้ กพ็บวา่ประเภทของสีบรรจุภณัฑแ์ละประเภทของ

สินคา้ส่งผลกระทบร่วมกนัต่อทศันคติต่อบรรจุภณัฑ ์ และความตัWงใจซืWอของผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ 

อิทธิพลของ “สี” ต่อการสร้างแบรนด ์ ท่ามกลางการเปลีJยนแปลงอยา่งรวดเร็วของสภาพสงัคม 

เศรษฐกิจ และวฒันธรรมทีJหลัJงไหล อยา่งรุนแรงทัJวโลก รวมไปถึงแนวโนม้การแข่งขนัและการก่อเกิดของ

ธุรกิจใหม่ๆ ในอตัรากา้วกระโดด การสร้างแบรนด ์(Brand) จึงเป็นอีกหนึJงแนวทางทีJไดรั้บความนิยมในกลุ่ม

บริษทัและองคก์รต่าง ๆ แบรนดเ์ป็นสิJงสาํคญัอยา่งยิJง เพราะเป็นเสมือนตวัแทนและเป็นเหมือนมนุษยที์Jมี

บุคลิกภาพ นกัการตลาดจะเรียกบุคลิกภาพของแบรนดว์า่ Brand Personality หรือลกัษณะทีJบ่งบอกให้

ผูบ้ริโภคทราบ ทนัทีวา่เป็นสินคา้หรือผลิตภณัฑช์นิดใด และทีJสาํคญัอยา่งยิJง แบรนดน์ัWนจะตอ้งมีลกัษณะ

สอดคลอ้ง กบัลกัษณะนิสยัของผูบ้ริโภค ดงันัWน จึงควรใหค้วามสนใจกบัการสร้างแบรนด ์ ความเหมาะสม 

กลมกลืนทัWงในส่วนของสินคา้และบริการ และตอ้งใหต้รงกบักลุ่มผูบ้ริโภคดว้ยเช่นกนั ไม่วา่จะเป็นเพศ ชาย

หรือหญิง รวมไปถึงความเหมาะสมต่อรูปแบบการดาํเนินชีวติของกลุ่มผูบ้ริโภคในวฒันธรรมของ สงัคมยคุ

ใหม่  

แบรนด ์(Brand) แบรนด ์ถือเป็นสญัลกัษณ์ (Symbol) ซึJ งถูกออกแบบและถูกกาํหนดดว้ยหลายปัจจยั

ทัWงในดา้นแนวคิด รสนิยม คุณค่าเชิงทศันศิลป์ทัWงในส่วนขององคก์รและกลุ่มเป้าหมาย โดยปัจจยัทีJสาํคญั 

ทีJสุด นัJนคือ เพืJอการสืJอสาร ซึJ งเป็นองคป์ระกอบแรกสุดทีJทาใหก้ลุ่มผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้และจดจาํ

ภาพลกัษณ์องคก์ร นกัออกแบบ จึงมีบทบาทสาํคญัอยา่งยิJง โดยการออกแบบแบรนดที์JมีประสิทธิภาพนัWนอก



จากจะขึWนอยูก่บัความเหมาะสมและมีรูปแบบทีJโดดเด่นสวยงามแลว้ การใช ้“สี” กเ็ป็นอีกหนึJง องคป์ระกอบ

สาํคญัเพราะเกีJยวขอ้งกบัเรืJองของเหตุผล (Rational) และอารมณ์ (Emotional) ซึJ งสอง เรืJองนีWจะส่งผลไปถึง

ความพอใจหรือไม่พอใจ ทีJจะนาพาไปสู่การตดัสินใจซืWอหรือไม่ซืWอสินคา้ การเลือก “สี” จึงตอ้งผา่น

กระบวนการคิดซบัซอ้นหลายมิติ เพืJอสร้างแบรนดแ์ละใหผ้ลออกมาครองใจกลุ่ม ผูบ้ริโภคใหม้ากทีJสุด การ

ใหค้วามสาํคญัในเรืJองของการสร้างแบรนดจึ์งควรคาํนึงถึงภาพลกัษณ์ทัWง ภายนอกและภายในของแบรนด์

ไม่วา่จะเป็นเรืJองคุณค่า คุณประโยชน์ และบุคลิกภาพ โดยองคก์รไม่ ควรใหค้วามสาํคญัแต่เพียงชืJอของแบ

รนดเ์พียงอยา่งเดียว  

1. Attributes ภาพลกัษณ์ภายนอกหรือรูปร่างหนา้ตาภายนอกทีJผูบ้ริโภคจดจาแบรนดน์ัWนได ้อาทิ สีทีJ

ใช ้ชืJอของโลโก ้รูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้  

2. Benefits คุณประโยชน์ทีJผูบ้ริโภคสามารถรู้สึกได ้ หรือสามารถจบัตอ้งไดก้บัสินคา้นัWน อาทิ 

รสชาติของสินคา้ทีJอร่อย สระผมแลว้รู้สึกหอมติดทนนานและเส้นผมนุ่มลืJน ซกัผา้แลว้ขาว สะอาดหมดจด 

เป็นตน้  

3. Values คุณค่าทีJอาจจะจบัตอ้งไม่ไดโ้ดยตรงแต่ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกกบัแบรนดน์ัWน ได ้ อาทิ 

ความรู้สึกน่าเชืJอถือ มัJนใจทีJจะใช ้คุน้เคยเพราะอยูม่านาน หรือความทนัสมยั เป็นตน้  

4. Personality แบรนดส์ามารถสะทอ้นบุคลิกภาพของผูบ้ริโภคไดแ้ละคิดวา่ผูอื้Jนจะ มองดูตนเอง

แบบนัWน อาทิ ดูหรูหรามีรสนิยม ดูเป็นวยัรุ่น เป็นคนฉลาดซืWอ เป็นแม่บา้นสมยัใหม่ เป็นตน้  

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพืJอศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อสีของบรรจุภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูป ประเภทไส้กรอกเพืJอ

ศึกษาลกัษณะกลุ่มสี ขนาดและกราฟิคของบรรจุภณัฑ ์ 

2.   เพืJอสืJอสารถึงรสชาติและอารมณ์ต่าง ๆใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากขึWน 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

การวจิยัครัW งนีW มุ่งศึกษาเฉพาะบรรจุภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปประเภท ไส้กรอกพร้อมทาน ทีJวางจาํหน่าย 

ในเขตลาดพร้าว เท่านัWน โดยอาศยัทฤษฎีการใชสี้ ในการศึกษาการสืJอสารในดา้นต่าง ๆ  ผา่นสีทีJมีอยูบ่นบรรจุ

ภณัฑ ์ทีJมีความสมัพนัธ์กบัประเภทอาหาร รสชาติ กลิJน ของอาหารประเภทของสินคา้อาหารสาํเร็จรูปดงันีW  

ขอบเขตดา้นเนืWอหา มุ่งศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคทีJมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซืWออาหาร

สาํเร็จรูปประเภทไส้กรอกโดยมีตวัแปรในการศึกษาดงันีW  

ตวัแปรตน้ คือ ตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ซึJ งประกอบดว้ย เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา 

สถานภาพการสมรส เงินเดือน และอาชีพ 



ตวัแปรตาม คือ ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคทีJมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซืWออาหารสาํเร็จรูปประเภทไส้กรอก สี

บนบรรจุภณัฑ ์ขนาดของบรรจุภณัฑแ์ละกราฟิคบนบรรจุภณัฑ ์

ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรทีJใชใ้นการวจิยั คือ ผูบ้ริโภคทีJเขา้มาซืWอสินคา้ซุปเปอร์มาร์เกต็ เขต

ลาดพร้าว หรือประชากรทีJเคยซืWอสินคา้อาหารสาํเร็จรูปประเภทไส้กรอก เป็นการสุ่มแบบบงัเอิญ โดยผูว้จิยั

ไดใ้ชว้ธีิการคาํนวณขนาดตวัอยา่งดว้ยวธีิการใชสู้ตรทีJระดบัความเชืJอมัJน 95% ซึJ งกาํหนดค่าความ

คลาดเคลืJอนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

  ขอบเขตดา้นระยะเวลา การวจิยัครัW งนีWจะทาํการวจิยั ตัWงแต่เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 

 

ประโยชน์ที?คาดว่าจะได้รับในการวจัิย 

ประโยชน์ในการทาํวจิยัครัW งนีW  คือการไดท้ราบถึงแนวคิดการใชสี้บนบรรจุภณัฑข์องอาหาร

สาํเร็จรูป ซึJ งมีผลในการตดัสินใจทาํใหผู้บ้ริโภคเลือกซืWอสินคา้นัWน ๆ รวมไปถึงการทราบถึงอารมณ์ แรงจูงใจ

ในการมองเห็นผา่นชัWนวางของภายในร้านสะดวกซืWอ ซึJ งผูป้ระกอบการ หรือเจา้ของผลิตภณัฑส์ามารถนาํไป

ประยกุตใ์ชเ้พืJอเพิJมการเติบโตทางการตลาดในอนาคต 

กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ตวัแปรตน้              ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บททบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกีJยวกบัการใช้สีบนบรรจุภณัฑ์และการออกแบบ 

โครงสร้างของกลุ่มสี มีดงันีW  Warm Color เป็นกลุ่มสีอุ่น เช่น แดง เหลือง ส้ม การจบัคู่สีโทนนีWจะใหค้วามรู้สึก

ถึงพลงังาน การเคลืJอนไหว ความแขง็แกร่ง และตอ้งการเป็นจุดสนใจ วรรณะสีร้อน ประกอบดว้ย สีเหลือง สี

ส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีม่วง แดงและสีม่วง สีในวรรณะร้อนนีWจะไม่ใช่สีสดๆ ดงัทีJเห็นในวงจรสีเสมอไป 

เพราะสีใน 7 สีธรรมชาติยอ่มมีสีแตกต่างไปกวา่ สีในวงจรสีธรรมชาติอีกมาก ถา้หากวา่สีใด ค่อนขา้งไปทาง

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. เงินเดือน 

5. อาชีพ 

6. สถานภาพการสมรส 

 

ความคดิเห็นของผู้บริโภคต่อสีของบรรจุ

ภัณฑ์อาหารสําเร็จรูป ประเภทไส้กรอก 

1. สีบนบรรจุภณัฑ ์

2. ขนาดของบรรจุภณัฑ ์

3. กราฟิคบนบรรจุภณัฑ ์

  



สีแดงหรือสีส้ม เช่น สีนา้ตาลหรือสีเทาอมทอง กถื็อวา่เป็นสีวรรณะร้อน Cool Color กลุ่มสีเยน็ เช่น สีนา้เงิน 

เขียว ม่วง เป็นกลุ่มสีทีJแสดงถึง ความสงบ เงียบ ขรึม อนุรักษนิ์ยม การเขา้ถึงจิตวญิญาณ  วรรณะสีเยน็ 

ประกอบดว้ย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สีเขียว สีนํWาเงิน และสีม่วง ส่วนสีอืJน ๆ ถา้หนกั ไปทางสีนํWาเงินและสี

เขียวกเ็ป็นสี วรรณะเยน็ ดัJงเช่น สีเทา สีดา สีเขียวแก่ เป็นตน้ จะสงัเกตไดว้า่ สีเหลืองและสีม่วงอยูท่ ัWงวรรณะ

ร้อนและวรรณะเยน็ ถา้อยูใ่นกลุ่มสีวรรณะร้อนกใ็หค้วามรู้สึกร้อนและถา้อยูใ่น กลุ่มสีวรรณะเยน็กใ็ห้

ความรู้สึกเยน็ไปดว้ย สีเหลืองและสีม่วงจึงเป็นสีไดท้ัWงวรรณะร้อนและวรรณะเยน็Monotone เป็นการใชก้ลุ่ม

สีจากธรรมชาติในโทนเอกรงคข์าวดาํเช่น สีเทาอ่อน เทาแก่ สีเบจหรือสีขาวนวล ทีJใหค้วามรู้สึกสงบเงียบ 

และภาพลกัษณ์ทีJดูคลาสสิก โทนสีในลกัษณะนีW  มกัใชก้บั สินคา้ราคาสูง หากจะใชโ้ทนสีนีW ในงานออกแบบ

ประเภท Signage System บรรจุภณัฑ ์งานโฆษณา หรือ งานดา้นกราฟฟิกอืJน ๆ ควรจะเพิJมความแตกต่างของ

สีหรือพืWนผวิเพืJอใหม้องเห็นไดช้ดัเจนยิJงขึWน สีเอกรงค ์ (Monochromatic) เป็นการใชสี้โทนเดียว แต่สามารถ

ไล่นํWาหนกัสีไดต้ัWงแต่เขม้สุด ถึงอ่อนสุด สีขา้งเคียง (Analogous) คือกลุ่มสีทีJอยูใ่นโทนใกลเ้คียงกนัในวงสี

ธรรมชาติ เช่น สีนํWาเงิน สีนํWาเงินเขียว และสีเขียว กลุ่มโทนสีเหล่านีW  เป็นโทนสีทีJตอ้งการใหเ้กิดภาพลกัษณ์ทีJ

มีความสุขมุ นุ่มนวล และความมีรสนิยมสูง สีตรงขา้ม (Complementary) คือคู่สีตรงขา้มระหวา่งสีโทนอุ่น

และสีโทนเยน็ มีความ เหมาะสมในการออกแบบงานทีJตอ้งการเรียกร้องความสนใจ หรือเป็นจุดเด่น เช่น งาน

แสดงสินคา้ แบนเนอร์ หรืองานบรรจุภณัฑ ์และสีเกือบตรงขา้ม (Split Complements) เป็นการจบัคู่สีตรงขา้ม

ทีJไม่ตดักนัรุนแรง เท่ากบัการ จบัคู่สีแบบ Complementary โดยใชว้ธีิผสมสีขัWวตรงขา้ม เช่น การจบัคู่กนัของ

สีแดงกบัสีเขียว สีนํWาเงิน หรือสีเขียวเหลือง  

ทฤษฎีการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ เพืJอเป็นการหาองคป์ระกอบหลกัและรูปแบบของการออกแบบ

บรรจุภณัฑที์Jมีความเหมาะสม เป็นเอกลกัษณ์ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ทฤษฎีทีJใช ้คือ 

1.  ทฤษฎีองคป์ระกอบเลขนศิลป์บนบรรจุภณัฑ ์ ใชใ้นการจาํแนกเลขนศิลป์บนบรรจุภณัฑก์ลุ่ม

ตวัอยา่งออกเป็นหวัขอ้ยอ่ย ตามองคป์ระกอบของแต่ละประเภท ไดแ้ก่ การจดัองคป์ระกอบ สี สญัลกัษณ์ 

ภาพ และตวัอกัษร 

2.  หลกัการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ ไดม้าจากการวเิคราะห์หลกัการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ หลกัและ

วธีิการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ในการออกแบบบรรจุภณัฑน์ัWน อาจจะแบ่งวธีิการออกเป็น 2 ขัWนตอน คือ 

2.1 การออกแบบลกัษณะโครงสร้าง (Construction Design) หมายถึง วธีิการกาํหนดรูปลกัษณะ

โครงสร้างวสัดุทีJใช ้ กรรมวธีิการผลิตตลอดจนการขนส่ง การเกบ็รักษาผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑน์ัWน ตัWงแต่

สถานทีJผลิตจนถึงมือผูบ้ริโภค 

2.2 การออกแบบกราฟิก หรือลวดลายบนบรรจุภณัฑ ์ (Graphic Design) หมายถึง วธีิการกาํหนด

ลกัษณะตลอดจนรายละเอียดของลวดลายบนบรรจุภณัฑใ์นอนัทีJจะมีผลทางดา้นจิตวทิยาต่อผูบ้ริโภค เช่น 

ดึงดูดความสนใจ ทราบถึงสรรพคุณ ประโยชน์ของผลิตภณัฑห์รือสินคา้นัWน เป็นการสร้างบุคลิกลกัษณะ



พิเศษของสินคา้อนัจะนาํมาซึJงความทรงจาํของผูบ้ริโภค ทัWงหมดนีWกโ็ดยอาศยัเทคนิคในการออกแบบ 

ขอ้ความโฆษณา สญัลกัษณ์ หรือเครืJองหมายการคา้ ตลอดจนการใหสี้สนัต่าง ๆ ประกอบกนั จากวธีิดงักล่าว

แลว้ ก่อนทีJจะทาํการออกแบบ กต็อ้งมีการพิจารณาและศึกษาสภาวะของตลาด อุปนิสยัของผูบ้ริโภครวมทัWง

กลุ่มเป้าหมายของสินคา้ เช่น เพศ อาย ุ ฐานะ การศึกษา ตลอดจนความคิดเห็นและความรู้สึกทีJมีต่อบรรจุ

ภณัฑข์องเดิมหรือคู่แข่งขนัในตลาด ความเป็นไปไดใ้นดา้นเทคนิค การผลิต การวางจาํหน่ายยอดการ

จาํหน่ายของสินคา้นีW  เพืJอจะไดว้างนโยบายไดถู้กตอ้ง ในการทีJจะออกแบบบรรจุภณัฑข์องสินคา้ไดอ้ยา่ง

เหมาะสมต่อไป 

ทฤษฎกีารรับรู้ (Perception) 

การรับรู้เป็นกระบวนการทีJบุคคลเลือกจดัประเภท ตีความ และรับรู้ขอ้มูลหรือสิJงกระตุน้ต่าง ๆ ทีJได้

พบเห็นหรือไดรั้บเมืJอผูบ้ริโภคไดรั้บสิJงกระตุน้จากประสาทสมัผสัทัWง 5 ไม่วา่จะเป็นการไดเ้ห็น ไดย้นิ ได้

กลิJน การสมัผสั หรือไดลิ้Wมรสกต็ามผูบ้ริโภคแต่ละคนจะเกิดการรับรู้และตีความขอ้มูลดว้ยความรู้สึกส่วนตวั

ของคนทีJมีต่อลกัษณะทางกายภาพของสิJงเร้าความสมัพนัธ์ของสิJงเร้ากบัสิJงแวดลอ้ม และเงืJอนไขของแต่ละ

บุคคล ตามปกติผูบ้ริโภคจะไดพ้บเห็นสิJงกระตุน้ต่าง ๆ มากมาย เช่น ในการดูโทรทศัน์ รายการเกมส์เศรษฐี 

นางสาวสุดสวยไดเ้ห็น ภาพยนตร์โฆษณาสินคา้ต่าง ๆ มากมาย แต่จะรับรู้โฆษณาเพียงบางชิWนเท่านัWน ทัWงนีW

เป็นกลไกทางธรรมชาติของมนุษยที์JจะมีการเลือกรับสิJงกระตุน้ต่าง ๆ เพืJอป้องกนัการสบัสน ตามปกติ

ผูบ้ริโภคมกัจะเลือกรับรู้เฉพาะสิJงกระตุน้ทีJตรงกบัความเชืJอหรือทศันคติและเป็นสิJงทีJสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการหรือการรับรู้ต่อตนเอง (Self Perception) ตนเท่านัWน และการรับรู้ของบุคคลจะแตกต่างกนัไปตาม

ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล นกัการตลาดจะตอ้งระลึกวา่บุคคลจะเลือกรับรู้เฉพาะสิJงทีJสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการและตรงกบัการรับรู้ต่อตนเอง (Self Perception) ซึJ งการรับรู้ต่อตนเอง หมายถึงการทีJผูบ้ริโภครับรู้ต่อ

ตนเองวา่เป็นอยา่งไร 

 

งานวิจัยที?เกี?ยวข้อง 

วฒิุชยั เกียรติเจริญสกลุ (2558) ไดศึ้กษา ปัจจยัดา้นหีบห่อทีJมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการซืWอผลไม ้

(ส้ม) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การศึกษาวจิยัครัW งนีW เป็นการวจิยัเชิงปัจจยัดา้นหีบ

ห่อทีJมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการซืWอผลไม ้ (ส้ม) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี

วตัถุประสงค ์ คือ เพืJอศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยั ส่วนบุคคลทีJส่งผลต่อการตดัสินใจการซืWอผลไม ้

(ส้ม)และเพืJอศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมดา้น หีบห่อทีJประกอบไปดว้ย ดา้นลกัษณะหีบ

ห่อ ดา้นภาพลกัษณ์ของหีบห่อ ดา้นแหล่งผลิต และเพืJอศึกษา ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้น 4P 

ประกอบดว้ย Price , Product , Place , Promotion ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นหีบห่อทีJมีรูปแบบการ 



Packaging ทีJน่าสนใจนัWนมีส่วน ช่วยใหผู้บ้ริโภคในการตดัสินใจซืWอผลไม ้( ส้ม ) นัWนอยา่งมีความสาํคญัมาก

ทีJสุด โดยดา้นลกัษณะหีบห่อค่า 

กิตติพงษ ์ คงสมบูรณ์  (2558) กระบวนการจาํของมนุษยน์ัWนประกอบดว้ยการรับรู้และความตัWงใจ 

หากมีปัจจยักระตุน้ไม่วา่จะเป็นเสียงหรือสี จะสามารถกระตุน้ใหจ้ดจาํสิJงต่าง ๆ ไดม้ากยิJงขึWน การศึกษาใน

วชิาแพทยศาสตร์นัWนตอ้งอาศยัความจาํค่อนขา้งมาก ดงันัWน การใชแ้บบเรียนทีJมีสีสนัจะทาํใหส้ามารถจดจาํ

เนืWอหาทีJเรียนไดดี้ขึWน การศึกษานีW จึงมีวตัถุประสงคเ์พืJอศึกษาวา่ สีช่วยใหค้วามสามารถในการจดจาํของนิสิต

แพทยดี์ขึWนหรือไม่ สรุปผลพบวา่สีกระตุน้ความทรงจาํระยะสัWนไดดี้กวา่ ขาว-ดาํนิสิตแพทยห์ญิงมีความทรง

จาํระยะสัWนดีกวา่นิสิตแพทยช์าย และนิสิตแพทยช์ัWนปีทีJ 5 มีความทรงจาํระยะสัWน ดีกวา่นิสิตแพทยช์ัWนปีทีJ 4 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  

เชียน ไป๋ (2558) การวจิยั เรืJอง ปัจจยัทีJส่งผลต่อการตดัสินใจซืWออาหารแช่แขง็ของผูบ้ริโภคใน 

กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาเชิงปริมาณทีJ ตวัแปรตน้ทีJใชใ้นการวจิยั คือ (1) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ปัจจยั

ดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมการตลาด (2) ปัจจยัดา้นคุณค่าใน

ตราสินคา้ (3) ปัจจยัดา้นวถีิการดาํรงชีวติ (Lifestyle) และตวัแปรตามคือการ ตดัสินใจซืWออาหารแช่พบวา่  

ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการทีJจะบริโภคอาหารแช่แขง็เป็นประจาํ เพราะอาหารแช่แขง็ สามารถนาํไปแช่ในตูเ้ยน็

ได ้และสามารถเกบ็ไวไ้ดน้าน นอกจากนีW  ผูบ้ริโภคยงัมีความคิดเห็นและมี ความตอ้งการทีJจะบริโภคอาหาร

แช่แขง็ทีJมีคุณค่าของสารอาหารต่าง ๆ อยา่งครบถว้น จึงทาํให ้ผูบ้ริโภคมีการแสวงหาขอ้มูลและรายละเอียด

ต่าง ๆ ของอาหารแช่แขง็ทัWงคุณประโยชน์และโทษต่าง ๆ ของการบริโภคอาหารแช่แขง็อยา่งต่อเนืJองและวถีิ

การดาํรงชีวติ (Lifestyle) ในสงัคมปัจจุบนันีW  เป็นสงัคมทีJมีความเร่งรีบเป็นอยา่งมาก อาหารแช่แขง็ ถือไดว้า่ 

เป็นอาหารทีJเหมาะสมกบัผูที้Jมีความเร่งรีบในการรับประทานอาหาร ซึJ งจากการศึกษาถึงเหตุผลของผูบ้ริโภค

ทีJเขา้มาตดัสินใจซืWออาหารแช่แขง็รับประทาน คือ ผูบ้ริโภคตอ้งการทีJ จะรับประทานอาหารทีJมีความสะดวก 

รวดเร็วในการหาซืWอ หรือพกพาไปยงัสถานทีJต่าง ๆ และอาหาร แช่แขง็ถือไดว้า่ เป็นอาหารทีJมีการปรุงสุก

พร้อมรับประทาน เพียงแค่นาํเอาไปเขา้ไมโครเวฟ เพืJอทาํให ้ เกิดความอุ่นในการรับประทาน เหมาะสมกบั

การใหผู้บ้ริโภคพกพาไปยงัสถานทีJต่าง ๆ ได ้ปัจจยัทางดา้นการตลาด 4P คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจาํหน่ายหรือ สถานทีJ และดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจยัทีJมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซืWอ

อาหารแช่แขง็ เนืJองจากปัจจยันีW  เป็นปัจจยัทีJเหมาะสมสาหรับการศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค และเหมาะสม

กบัการ นาํไปสู่การสร้างเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดทีJเหมาะสมต่อการแข่งขนัในอุตสาหกรรมอาหารแช่แขง็ 

มหิศรา อรุณสวสัดิN  (2545) ไดก้ารศึกษาเรืJองการใชสี้บรรจุภณัฑเ์พืJอสืJอสารรสชาติขนมขบเคีWยว

วยัรุ่นนีW มีวตัถุประสงคเ์พืJอศึกษาวธีิการสืJอสารรสชาติขนมขบเคีWยวโดยการใชสี้เป็นสืJอและศึกษาอิทธิพล

ของสีทีJมีต่อการซืWอของผูบ้ริโภคนอกจากนีWยงัตอ้งการศึกษาหาแนวทางการใชสี้กบัการออกแบบบรรจุภณัฑ์

อาหารประเภทขนมขบเคีWยวทีJเหมาะสมกบัวยัรุ่นไทยโดยอาศยัทฤษฎีการใชสี้ Image Scale การศึกษาเป็น



รูปแบบการศึกษาเชิงปริมาณ เนืJองจากตอ้งการนาํขอ้มูลจากคนจาํนวนมากมาเป็นเกณฑใ์นการศึกษาสีและ

กลุ่มของสีทีJสามารถสืJอรสชาตทีJเหมาะสมกบัวยัรุ่นตามรสชาติของอาหารทีJมีอยูใ่นทอ้งตลาด จากการ

ศึกษาวจิยัสรุปไดว้า่บรรจุภณัฑที์Jประสบความสาํเร็จในตลาดมีแนวทางการออกแบบดงันีW  ตราสินคา้ตรา

สินคา้ควรมีขนาดใหญ่เป็นตวัหนาวางสีพืWนและมีขอบสีชดัเจนซึJงส่วนใหญ่จะใชสี้โทนร้อนเช่นแดงเหลือง

ส้มเป็นตน้และจะวางตราสินคา้ในตาํแหน่งกึJงกลางค่อนไปทางดา้นบนของซองและอาจมีการทาํกรอบสีซึJง

เป็นสีขาวหรือสีอ่อนเป็นพืWนหลงั การใชสี้บนบรรจุภณัฑก์ารใชสี้ส่วนมากมกัเป็นการใชสี้หลกัๆ 2-3 สีเช่นสี

แดงเป็นหลกัและเหลืองเป็นสีประกอบโดยใชสี้ปูพืWนทีJเป็นสีหลกัเพืJอทาํใหสี้เด่นเห็นจากระยะไกลไดมี้การ

ไล่โทนสีเพืJอความกลมกลืนซึJงทาํใหรู้้สึกสะดุดตาและมีการใชเ้ทคนิคของภาพซึJงปกติมกัใชก้ลุ่มจุด 

(Halftone) และเทคนิคภาพเบลอ (Blur) เส้นทีJใชป้ระดบัตกแต่งในการใชเ้ส้นตกแต่งบนบรรจุภณัฑม์กัเป็น

เส้นตวดัหรือเส้นวาดดว้ยมือและเส้นคลา้ยเขียนดว้ยปากกาปากตดัหรือสีทีJวาดบนพืWนผวิขรุขระเพืJอเกิด

ความรู้สึกเคลืJอนไหวมีชีวติชีวา การระบุประเภทของขนมและรสชาติการระบุมกัแสดงประเภทของขนมใน

ส่วนบนสุดของซองการระบุรสชาติมกันิยมวางตวัหนงัสือบอกไวข้า้งไดต้ราสินคา้หรือบริเวณทีJตํJาลงมา

จนถึงมุมซองดา้นขวา ภาพประกอบภาพประกอบทีJเป็นภาพถ่ายขนมภาพทีJดีมกัมีการเนน้แสงเงาและสีดู

เหลืองน่ารับประทานและควรทาํภาพใหดู้นูนมีมิติเหมือนวางขนมจริงอยูบ่นซองส่วนภาพประกอบเพืJอช่วย

ใหสื้Jอถึงรสชาติในกลุ่มของภาพพริกหรือขวดซอสควรมีขนาดทีJไม่รบกวนกบัองคป์ระกอบโดยรวม 

 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรทีJใชใ้นการวจิยั คือ ผูบ้ริโภคทีJเขา้มาซืWออาหารสาํเร็จรูปในซุปเปอร์มาร์เกต็ ในเขต

ลาดพร้าว  

 กลุ่มตวัอยา่ง ในการวจิยัผูว้จิยัไดม้า โดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)โดยผูว้จิยัได้

ใชว้ธีิการคาํนวนขนาดตวัอยา่งในกรณีทีJไม่ทราบสดัส่วนประชากรทีJแน่นอน ผูบ้ริโภคทีJเขา้มาซืWออาหาร

สาํเร็จรูปในซุปเปอร์มาร์เกต็ ในเขตลาดพร้าว หรือเคยใชบ้ริการซืWออาหารสาํเร็จรูป ประเภทไส้กรอก จาํนวน 

400 ชุด โดยทาํการคาํนวณหากลุ่มตวัอยา่งโดยไม่ทราบสดัส่วนประชากรทีJแน่นอน ทีJระดบัความเชืJอมัJน 

95% ซึJ งกาํหนดค่าความคลาดเคลืJอนของการสุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 5% 

เครื?องมือที?ใช้ในการวจัิย 

 เครืJองมือทีJใชใ้นการวจิยัครัW งนีW ไดแ้ก่แบบสอบถามเจาะลึกในส่วนของความคิดเห็นในการตดัสินใจ

บริโภคและการตดัสินใจการซืWอรวมถึงสิJงทีJกระตุน้ทีJทาํใหเ้กิดการซืWอและอีกสิJงหนึJงเป็นการเกบ็ขอ้มูลของ

สืJอทีJเป็นกลุ่มสีทีJกลุ่มผูบ้ริโภครู้สึกไดถึ้งรสชาติอาหาร โดยมีโครงคาํถามดงันีW  



ส่วนทีJ 1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามเกีJยวกบัภูมิหลงัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลีJยต่อเดือน 

ส่วนทีJ 2 แบบสอบถามเกีJยวกบัการเลือกและตดัสินใจทีJซืWออาหารสาํเร็จรูป จาํนวนทัWงสิWน 20 ขอ้ ซึJ ง

ประกอบไปดว้ย 

ดา้นสีของบรรจุภณัฑ ์   จาํนวน 15 ขอ้  

 ดา้นขนาดของบรรจุภณัฑ ์  จาํนวน 10 ขอ้ 

 ดา้นกราฟิคบนบรรจุภณัฑ ์  จาํนวน 10 ขอ้ 

ส่วนทีJ 3 เป็นคาํถามเกีJยวกบัความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของผูบ้ริโภค 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขัWนทีJ 1 การสุ่มตวัอยา่งโดยการกาํหนดโควตาโดยกาํหนดจากคุณสมบติัคือผูบ้ริโภคทีJเขา้มาซืWอของ

ในซุปเปอร์มาเกต็อาหารสาํเร็จรูป (ประเภทไส้กรอก) ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

ขัWนทีJ 2 แจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งทีJกาํหนดไว ้

ขัWนทีJ 3 เกบ็รวบแบบสอบถามทีJไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ เพืJอนาํไปจดัเตรียมสาํหรับการวเิคราะห์ 

สถติิที?ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ซึJงสถิติทีJใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (percentage) สาํหรับวจิยัเพืJอการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล ค่าเฉลีJย x" ค่าส่วนเบีJยงมาตรฐาน 

(SD) สาํหรับการวเิคราะห์คิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อสีของบรรจุภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูป ประเภทไส้กรอก ในเขต

ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

 

สรุปผลการวจัิย 

1. สถานภาพส่วนบุคคล การศึกษาเรืJองความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อสีของบรรจุภณัฑอ์าหาร

สาํเร็จรูป ประเภทไส้กรอก ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร มีลูกคา้ผูต้อบแบบสอบถามทัWงหมดจาํนวน 

400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 63.7 และเพศชายจาํนวน 145 คน คิดเป็นร้อย

ละ 36.7 ส่วนใหญ่อาย ุ19–29 ปี จาํนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมาคืออาย ุ30 – 39 ปี จาํนวน 124 

คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 อาย ุ40 –  49 ปี จาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0, อาย ุ50 – 59 ปี จาํนวน 13 คน คิด

เป็นร้อยละ 2.3 ไม่เกิน 18 ปี จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จาํนวน 

311 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 รองลงมาคือระดบัการศึกษาตํJากวา่ปริญญาตรีจาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 

และระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพ

สมรส จาํนวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 71.8 ,สถานภาพสมรสโสด จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8  และอืJน 

ๆ จาํนวน 26คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามลาํดบั มีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท จาํนวน 262 คน คิดเป็น



ร้อยละ 65.5 รองลงมาคือมีรายไดต่้อเดือน 15,001 – 20,000 บาท จาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0,รายได้

ต่อเดือน 20,001–30,000 บาท จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และรายไดต่้อเดือน มากกวา่ 40,000 บาท 

จาํนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ตามลาํดบั และส่วนใหญ่มีใหญ่ มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จาํนวน 

157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3, รองลงมาคืออาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ จาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อย

ละ 31.8 ,อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 และอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย จาํนวน 

5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามลาํดบั 

2. ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อสีของบรรจุภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูป ประเภทไส้กรอก ในเขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืJอพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นทีJอยูใ่นระดบัมากทีJสุด คือ 

ดา้นกราฟิคบนบรรจุภณัฑ ์และดา้นทีJอยูใ่นระดบัมากรองลงมา คือขนาดของบรรจุภณัฑ ์และ คือ ดา้นสีของ

บรรจุภณัฑต์ามลาํดบั 

2.1 ดา้นสีของบรรจุภณัฑข์องอาหารสาํเร็จรูปประเภทไส้กรอกโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึJ งสีของ

บรรจุภณัฑส์ามารถบ่งบอกถึงรสชาติได ้และขอ้ทีJมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก คือ สีของบรรจุภณัฑอ์าหาร

สาํเร็จรูปมีความน่าดึงดูดสนใจ,สีฟ้า สีเขียว,สีแดงและสีเหลือง ทาํใหน่้ารับประทานตามลาํดบั, สีสามารถบ่ง

บอกถึงประโยชน์, กลิJนทีJจะไดรั้บ,สีทีJสืJอสารวา่ถูกหลกัอนามยักลบัทาํใหอ้าหารไม่น่ารับประทาน,สีเขียวทาํ

ใหอ้าหารดูสะอาด, สีสามารถบ่งบอกราคาของสินคา้, สอดคลอ้งกบัอาหารดา้นใน, สีฟ้าทาํใหอ้าหารดูจืดชืด, 

สีแดงทาํใหดู้ร้อนแรง และสีส่วนใหญ่ดูน่ารับประทานมากกวา่ความสะอาดและถูกหลกัอนามยั ตามลาํดบั 

และขอ้ทีJมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลางคือ สีของบรรจุภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปประเภทไส้กรอกสีสนัทีJ

สวยงาม  

2.2  ดา้นขนาดของบรรจุภณัฑ ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ ขอ้ทีJมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก คือ 

ขนาด รูปทรง รวมไปถึงการคาํนึงถึงการนาํไปใช ้หรือพกพาสะดวกแต่ผูบ้ริโภคตามลาํดบั 

2.3 ดา้นกราฟิคบนบรรจุภณัฑ ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ขอ้ทีJมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก

ทีJสุดคือ กราฟิคการดีไซน์ ทีJบอกคุณค่าทางโภชนาการและเนน้ถึงประโยชน์ของสินคา้บนหนา้บรรจุภณัฑมี์

ผลต่อการตดัสินใจ  และขอ้ทีJมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก คือ การดีไซน์เปิดใหเ้ห็นสินคา้ดา้นในมีผลต่อ

การตดัสินใจ การบอกคุณค่าโภชนาการ คาํเชิญชวน รูปภาพบนบรรจุภณัฑ ์รวมไปถึงตราสินคา้ 

 

อภิปรายผล 

การศึกษาวจิยัเรืJองความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อสีของบรรจุภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูป ประเภทไส้กรอก 

ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัจากดา้นทีJมีค่าเฉลีJยสูงสุด คือ 

ดา้นกราฟิคบนบรรจุภณัฑ ์โดยมีประเดน็อภิปรายเพิJมเติม ดงันีW  



1.ดา้นกราฟิคบนบรรจุภณัฑ ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืJอพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีJมี

ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทีJสุด คือ การบอกคุณค่าทางโภชนาการและเนน้ถึงประโยชน์ของสินคา้บนหนา้

บรรจุภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจ ซึJ งไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเชียน ไป๋ (2558) การวจิยั เรืJอง ปัจจยัทีJส่งผล

ต่อการตดัสินใจซืWออาหารแช่แขง็ของผูบ้ริโภคใน กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั พบวา่ ผูบ้ริโภคมีความ

ตอ้งการทีJจะบริโภคอาหารแช่แขง็เป็นประจาํ เพราะอาหารแช่แขง็ สามารถนาํไปแช่ในตูเ้ยน็ได ้และสามารถ

เกบ็ไวไ้ดน้าน นอกจากนีW  ผูบ้ริโภคยงัมีความคิดเห็นและมี ความตอ้งการทีJจะบริโภคอาหารแช่แขง็ทีJมีคุณค่า

ของสารอาหารต่าง ๆ อยา่งครบถว้น จึงทาํให ้ผูบ้ริโภคมีการแสวงหาขอ้มูลและรายละเอียดต่าง ๆ ของอาหาร

แช่แขง็ทัWงคุณประโยชน์และโทษต่าง ๆ ของการบริโภคอาหารแช่แขง็อยา่งต่อเนืJอง วถีิการดาํรงชีวติ 

(Lifestyle) ในสงัคมปัจจุบนันีW  เป็นสงัคมทีJมีความเร่งรีบเป็นอยา่งมาก อาหารแช่แขง็ ถือไดว้า่ เป็นอาหารทีJ

เหมาะสมกบัผูที้Jมีความเร่งรีบในการรับประทานอาหาร ซึJ งจากการศึกษาถึงเหตุผลของผูบ้ริโภคทีJเขา้มา

ตดัสินใจซืWออาหารแช่แขง็รับประทาน คือ ผูบ้ริโภคตอ้งการทีJ จะรับประทานอาหารทีJมีความสะดวก รวดเร็ว

ในการหาซืWอ หรือพกพาไปยงัสถานทีJต่าง ๆ และอาหารแช่แขง็ถือไดว้า่ เป็นอาหารทีJมีการปรุงสุกพร้อม

รับประทาน เพียงแค่นาเอาไปเขา้ไมโครเวฟ เพืJอทาํให ้ เกิดความอุ่นในการรับประทาน เหมาะสมกบัการให้

ผูบ้ริโภคพกพาไปยงัสถานทีJต่าง ๆ ได ้และ ปัจจยัทางดา้นการตลาด 4P คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจาํหน่ายหรือ สถานทีJ และดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจยัทีJมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซืWอ

อาหารแช่แขง็ เนืJองจากปัจจยันีW  เป็นปัจจยัทีJเหมาะสมสาํหรับการศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค และเหมาะสม

กบัการ นาไปสู่การสร้างเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดทีJเหมาะสมต่อการแข่งขนัในอุตสาหกรรมอาหารแช่แขง็ 

โดยผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ทุกปัจจยัสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีJระดบันยัสาํคญั 

2. ด้านขนาดของบรรจุภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมืJอพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อทีJมี

ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทีJสุด คือปริมาณของสินคา้และขนาดของบรรจุภณัฑ ์มีไม่มีความสอดคลอ้งกนั

กบัวฒิุชยั เกียรติเจริญสกุล (2558) ไดศึ้กษา ปัจจยัดา้นหีบห่อทีJมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการซืWอผลไม ้(ส้ม) 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การศึกษาวจิยัครัW งนีW เป็นการวจิยัเชิงปัจจยัดา้นหีบห่อทีJมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจการซืWอผลไม(้ส้ม) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้น

หีบห่อทีJมีรูปแบบการ Packaging ทีJน่าสนใจนัWนมีส่วน ช่วยใหผู้บ้ริโภคในการตดัสินใจซืWอผลไม ้( ส้ม ) นัWน

อยา่งมีความสาํคญัมากทีJสุด โดยดา้นลกัษณะหีบห่อค่าดา้นภาพลกัษณ์ของหีบห่อ ดา้นแหล่งผลิต ดา้นราคา 

ดา้นผลิตภณัฑค่์าดา้นสถานทีJจดัจาหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะให้นาํขอ้มูลการวิจยั

เป็นแนวทางในการใช้เป็นขอ้มูลสําหรับเจา้ของกิจการทีJจะนาํผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการพฒันา

กิจการเพืJอขยายธุรกิจการคา้ และใชเ้ป็นขอ้มูลในการศึกษาและพฒันา ปรับปรุงรูปแบบการบรรจุหีบห่อให้



มีความทันสมัยมากยิJงขึW นสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้า ตรงใจกับการดัดสินใจ ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อไปในอนาคต  

3. ดา้นสีของบรรจุภณัฑ ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ ขอ้ทีJมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทีJสุด คือ 

สีของบรรจุภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปประเภทไส้กรอกนัWนส่วนใหญ่จะสามารถบ่งบอกถึงรสชาติได ้สอดคลอ้ง

มหิศรา อรุณสวสัดิN  (2545) : ไดก้ารศึกษาเรืJองการใชสี้บรรจุภณัฑเ์พืJอสืJอสารรสชาติขนมขบเคีWยววยัรุ่นนีW มี

วตัถุประสงคเ์พืJอศึกษาวิธีการสืJอสารรสชาติขนมขบเคีWยวโดยการใชสี้เป็นสืJอและศึกษาอิทธิพลของสีทีJมีต่อ

การซืWอของผูบ้ริโภคนอกจากนีW ยงัตอ้งการศึกษาหาแนวทางการใช้สีกบัการออกแบบบรรจุภณัฑ์อาหาร

ประเภทขนมขบเคีW ยวทีJ เหมาะสมกับวยัรุ่นไทยโดยอาศัยทฤษฎีการใช้สี Image Scale ในการศึกษาได้

รวบรวมขอ้มูลพืWนฐานของสีและความเขา้ใจต่อการรับรู้เรืJ องสีรวมทัWงศึกษาขอ้มูลจิตวิทยาวยัรุ่นศึกษา

วิธีการใชสี้บนงานออกแบบบรรจุภณัฑที์Jมีอยูใ่นตลาดอยา่งไรก็ตามเนืJองจากขนมขบเคีWยวมีหลายตรายีJห้อ

ดงันัWนเพืJอใหเ้หมาะสมกบัระยะเวลาในการทาํวิจยัจึงเลือกตราสินคา้ทีJประสบความสาํเร็จในตลาดในระดบั

แนวหนา้ พบวา่อายแุละการศึกษามีนยัสาํคญัทีJมีผลต่อการเขา้ใจการสืJอรสชาติดว้ยสีผลจาการศึกษาวจิยัสรุป

ไดว้า่บรรจุภณัฑที์Jประสบความสาํเร็จในตลาดมีแนวทางการออกแบบดงันีW   

1. ตราสินคา้ตราสินคา้ควรมีขนาดใหญ่เป็นตวัหนาวางสีพืWนและมีขอบสีชดัเจนซึJงส่วนใหญ่จะใชสี้

โทนร้อนเช่นแดงเหลืองส้มเป็นตน้และจะวางตราสินคา้ในตาํแหน่งกึJงกลางค่อนไปทางดา้นบนของซองและ

อาจมีการทาํกรอบสีซึJงเป็นสีขาวหรือสีอ่อนเป็นพืWนหลงั  

2. การใชสี้บนบรรจุภณัฑก์ารใชสี้ส่วนมากมกัเป็นการใชสี้หลกัๆ 2-3 สีเช่นสีแดงเป็นหลกัและ

เหลืองเป็นสีประกอบโดยใชสี้ปูพืWนทีJเป็นสีหลกัเพืJอทาํใหสี้เด่นเห็นจากระยะไกลไดมี้การไล่โทนสีเพืJอ

ความกลมกลืนซึJงทาํใหรู้้สึกสะดุดตาและมีการใชเ้ทคนิคของภาพซึJงปกติมกัใชก้ลุ่มจุด (Halftone) และ

เทคนิคภาพเบลอ (Blur)  

3. เส้นทีJใชป้ระดบัตกแต่งในการใชเ้ส้นตกแต่งบนบรรจุภณัฑม์กัเป็นเส้นตวดัหรือเส้นวาดดว้ยมือ

และเส้นคลา้ยเขียนดว้ยปากกาปากตดัหรือสีทีJวาดบนพืWนผวิขรุขระเพืJอเกิดความรู้สึกเคลืJอนไหวมีชีวติชีวา  

4. การระบุประเภทของขนมและรสชาติการระบุมกัแสดงประเภทของขนมในส่วนบนสุดของซอง

การระบุรสชาติมกันิยมวางตวัหนงัสือบอกไวข้า้งไดต้ราสินคา้หรือบริเวณทีJตํJาลงมาจนถึงมุมซองดา้นขวา  

5.    ภาพประกอบภาพประกอบทีJเป็นภาพถ่ายขนมภาพทีJดีมกัมีการเน้นแสงเงาและสีดูเหลืองน่า

รับประทานและควรทาํภาพใหดู้นูนมีมิติเหมือนวางขนมจริงอยูบ่นซองส่วนภาพประกอบเพืJอช่วยใหสื้Jอถึง

รสชาติในกลุ่มของภาพพริกหรือขวดซอสควรมีขนาดทีJไม่รบกวนกบัองคป์ระกอบโดยรวม 

 



ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

จากผลการศึกษาเรืJองความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อสีของบรรจุภณัฑอ์าหารสําเร็จรูป ประเภทไส้

กรอก ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั ดงันีW  

1. ดา้นสีบนบรรจุภณัฑ ์พบวา่ โดยส่วนใหญ่ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อสีของบรรจุภณัฑอ์าหาร

สําเร็จรูปอยู่ในระดบัมาก เห็นดว้ยกบัทีJสีบนบรรจุภณัฑ์สามารถบ่งบอกถึงรถชาติได ้แมจ้ะยงัไม่ไดอ่้าน

รายละเอียดบนบรรจุภณัฑ์ว่ามีส่วนประกอบหรือรสชาติเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่สีบนบรรจุภณัฑ์มีสีสันทีJ

ดึงดูดและน่าสนใจทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซืWอไดง่้ายละทนัทีทีJเห็น ทัWงนีW ยงัเห็นดว้ยกบัสีฟ้าและเขียวบน

บรรจุภณัฑ์ทาํให้อาหารน่ารับประทานเนืJองจากดูมีความสะอาดและสืJอถึงอาหารสําหรับสุขภาพอีกดว้ย 

รองลงมาคือสีแดงและสีเหลือทีJอยูใ่นโทนร้อนทาํใหดู้ร้อนแรงและอร่อย ตามลาํดบั 

2. ดา้นขนาดของบรรจุภณัฑ์ พบว่า โดยส่วนใหญ่ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อสีของบรรจุภณัฑ์

อาหารสาํเร็จรูปอยูใ่นระดบัมาก ซึJ งขนาดของบรรจุภณัฑมี์ความสอดคลอ้งกบัปริมาณสินคา้ดา้นใน ไม่ใหญ่

จนเกินไป และเลก็จนเกินไป รูปทรงของบรรจุภณัฑก์็มีความสวยงามน่าซืWอ ทัWงนีWขนาดและรูปทรงสามารถ

พกพาได้สะดวกเพืJอนําไปรับประทานต่อทีJอืJนๆได้ พร้อมทัW งขนาดของบรรจุภณัฑ์และสินค้ามีความ

สอดคลอ้งกบัราคา เนืJองจากผูบ้ริโภคกไ็ดค้าํนึงถึงขนาดและปริมาณอาหารทีJไดรั้บนัJนเอง 

3. ดา้นกราฟิคบนบรรจุภณัฑ ์โดยภาพรวม ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อสีของบรรจุภณัฑอ์าหาร

สาํเร็จรูปอยูใ่นระดบัมาก ความคิดเห็นส่วนใหญ่ เลง็เห็นถึงความสาํคญัของการบอกคุณค่าทางโภชนาการ

และประโยชน์ทีJจะไดรั้บจากสินคา้ ซึJ งส่วนนีW เป็นส่วนสาํคญัทีJทาํให้ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจซืWอสินคา้เป็น

อย่างมาก การทีJบรรจุภณัฑ์มีการออกแบบเพืJอให้เห็นสินคา้ดา้นในบางส่วน ทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจจาก

สินคา้จริงและรู้สึกปลอดภยัเมืJอไดเ้ห็นหนา้ตาของสินคา้ก่อนซืWอ ความสวยงามของกราฟิคบนบรรจุภณัฑก์็

เป็นอีกส่วนสําคญั ซึJ งประกอบไปดว้ยรูปภาพโฆษณา ขอ้ความทีJดึงดูด และการจดัวางโดยรวมบนบรรจุ

ภณัฑ ์และส่วนสุดทา้ยทีJผูบ้ริโภคใหค้วามคิดเห็นพร้อมทัWงตดัสินใจซืWอคือ การบ่งบอกถึงคุณค่าโภชนาการ

ดา้นหลงัของบรรจุภณัฑ ์ทาํให้ทราบว่าปัจจุบนัผูบ้ริโภคเล็งเห็นความสาํคญัของสารอาหารทีJจะไดรั้บมาก

ขึWน และคาํนึงถึงสุขภาพมากกวา่ความอร่อย 
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