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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ศึกษาระดับการรับรู้ภาพลักษณส์ินค้าและค่านิยมใน
การเลือกใช้เครื่องปรุงอาหารไทยส าเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษาการ
รับรู้ภาพลักษณส์ินค้าท่ีส่งผลต่อค่านิยมในการเลอืกใช้เครื่องปรุงอาหารไทยส าเร็จรูปของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามาจากประชากรที่เป็นผู้บริโภคที่เคยใช ้หรือรู้จัก
สินค้าเคร่ืองปรุงอาหารไทยส าเร็จรูป  ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวก จ านวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือถือได้
เท่ากับ .958 และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะหข์้อมูลเบื้องต้น คือ สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงอ้างอิง ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สูตรสมการความถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) 
 ผลการศึกษาพบว่า 

1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.50 อายุระหว่าง 25 – 34 ปี ร้อยละ  
77.50 ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ร้อยละ 72.50  สถานภาพสมรส โสด ร้อยละ 79.50  ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 79.25 และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 
30.75  

2) การรับรู้ภาพลักษณส์ินค้าเคร่ืองปรุงอาหารไทยส าเร็จรูปในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ระดับมาก ในด้านบุคลิกภาพของสินค้า 
เป็นอันดับแรก รองลงมา ด้านคุณสมบัติ  ด้านผู้ใช้  ด้านคุณค่า ด้านวัฒนธรรม ตามล าดับ และมีการ
รับรู้ระดับปานกลางในด้านคุณประโยชน์  

3) ค่านิยมในการเลือกใช้เครื่องปรุงอาหารไทยส าเร็จรูปของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีค่านิยมในระดับมาก ได้แก่ การใช้เครื่องปรุงอาหารส าเร็จรูปท าให้มีเวลามากขึ้น  และมีค่านิยมใน



ระดับปานกลาง ได้แก่ ใช้เครื่องปรุงอาหารไทยส าเร็จรูปเพราะท าให้อาหารมีรสชาติเป็นที่ชื่นชอบ
ต่อคนรอบข้าง ใช้เครื่องปรุงอาหารไทยส าเร็จรูปเพราะมีความมั่นใจในความปลอดภัยของ
เครื่องปรุงอาหารไทยส าเร็จรูป ใช้เครื่องปรุงอาหารไทยส าเร็จรูปเพราะท าให้อาหารน่ารับประทาน
ยิ่งขึ้น และคิดว่าการใช้เครื่องปรุงอาหารส าเร็จรูปแสดงถึงความทันสมัย ตามล าดับ 

4) ผลการทดสอบสมมติฐาน 
การรับรู้ภาพลักษณ์สินค้าส่งผลต่อค่านิยมในการใช้เครื่องปรุงอาหารไทยส าเร็จรูปของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 46.00 ด้านการใช้เครื่องปรุงอาหาร
ส าเร็จรูปท าให้มีเวลามากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 26.70 ด้านการใช้เครื่องปรุงอาหารส าเร็จรูปแสดงถึง
ความทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 27.40 ด้านการใช้เครื่องปรงุอาหารส าเร็จรูปเพราะท าให้อาหารน่า
รับประทานยิ่งขึ้น คิดเป็นร้อยละ 29.90 ด้านการใช้เครื่องปรุงอาหารส าเร็จรูปเพราะมีความมั่นใจใน
ความปลอดภัยของเคร่ืองปรุงอาหารส าเร็จรูป คิดเป็นร้อยละ 32.40 และด้านใช้เครื่องปรุงอาหาร
ส าเร็จรูปเพราะท าให้อาหารมีรสชาติเป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้าง คิดเป็นร้อยละ 31.20  
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ABSTRACT 
 

The main objective of this research was to study the level of perception on brand image and 
popularity in selecting Thai ready-made ingredients among consumers in Bangkok. Another 
objective was to study the influence of brand image perception on consumer popularity in using 
Thai ready-made ingredients. Convenience sampling was used to select people residing in 
Bangkok who had used or known of Thai ready-made ingredients. Questionnaires, which had a 
reliability value of .958 and were tested for validity by experts in the field, were distributed to 400 
participants. The statistical data analysis indicators used were descriptive statistics including 
percentage, mean, and standard deviation (S.D.), and inferential statistics including the Multiple 
Regression Analysis. 
 
The research revealed that:  
 1)  Demographic data from the questionnaires and the results of the study revealed that  
Most participants were female (62.50%), aged 25-34 years old (77.50%), single  
(79.50%), company workers (79.25%), had a bachelor’s degree (72.50%), and a monthly income 
of THB15,001-20,000 (30.75%). 
 2)  The overall perception on brand image of Thai ready-made ingredient products was at 
a high level. When considering each aspect, the participants’ perception of the product personality 
was at a high level and ranked the first, followed by their perception of the quality, user, value, 
and culture, respectively. The perception on the benefit was at a medium level. 
 3)  The overall popularity in selecting the products among consumers in Bangkok was at 
a medium level. When considering each aspect, the reason ranked the highest was “It saved time”. 
The ones ranked in the medium level were “It made the food taste good and favored by other 



people,” “It was safe to use,” “It made the food look more appetizing,” and “It implied 
modernity”, respectively. 
 4)  The result of the hypothesis testing showed that the overall influence of brand image 
perception on the consumer popularity in using the products was at 46.00%. The percentage of 
each aspect is as follows: “It saved time” (26.70%), “It implied modernity” (27.40%), “It made 
the food look more appetizing” (29.90%), “It was safe to use” (32.40%), and “It made the food 
taste good and favored by other people” (31.20%). 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  ความสําคญัและท่ีมาของปญหาวิจัย 

อาหารเปนสวนหนึ่งของปจจัย 4 เปนปจจยัพื้นฐานของการดํารงชีวิต การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ ท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนสงเสริมสุขภาพอนามัยของ
มนุษยใหแข็งแรงสมบูรณ การบริโภคอาหารถูกหลักโภชนาการจะทําใหรางกายเจริญเติบโตอยาง
เหมาะสมเปนไปตามศักยภาพท่ีควรจะเปน ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้จะกลาวถึงเคร่ืองปรุงอาหารไทย
สําเร็จรูป ท่ีนอกจากจะชวยใหความสะดวกพรอมท้ังปรุงแตงรสชาติของอาหารใหนารับประทาน
มากยิ่งข้ึน ยังมีคุณคาทางโภชนาการอีกดวย 

สังคมโลกในยคุปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วท้ังในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
ขาวสาร และเทคโนโลยีภายใตบริบทของโลกท่ีไรพรมแดนหรือโลกาภิวัตน (Globalization) สงผล
ใหขอมูล ขาวสารทางวัฒนธรรมท่ีทันสมัย  วิถีการดํารงชีวิตของแตละเช้ือชาติ สามารถถายทอดถึง
กันไดงาย รวดเร็ว และเม่ือสังคมไทยเร่ิมติดตอกับตางประเทศ ทําใหเกดิการแลกเปล่ียนวฒันธรรม
ดานตาง ๆ รวมท้ังดานอาหารการกิน สงผลใหคนไทยมีการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของตนเอง และ
บุคคลภายในครอบครัว แตละครอบครัวจะตองตอสูกับชีวิตและความเปนอยู เพื่อใหครอบครัวมี
ความเปนอยูท่ีดี ทําใหตองออกหางาน ทํางานแขงกับเวลา เพื่อหาเงินมาเล้ียงบุคคลภายในครอบครัว 
ซ่ึงสงผลใหครอบครัวสมัยใหมมีเวลาในการประกอบอาหารเพ่ือรับประทานเองนอยลง  

ถึงอยางไรก็ตามแมวาการดําเนินชีวิตของครอบครัวสมัยใหมจะมีรูปแบบการดําเนนิชีวิตท่ี
เปล่ียนไปตองใชชีวิตรีบเรงแขงขันกับเวลา ก็ยังมีผูบริโภคอีกจํานวนไมนอยท่ียังคํานึงและให
ความสําคัญตอการประกอบอาหารรับประทานภายในครัวเรือน ซ่ึงผูบริโภคสามารถมั่นใจไดใน
เร่ืองของความสะอาดและการถูกหลักอนามัย แตเพื่อใหการปรุงอาหารดวยตนเองมคีวาม
สะดวกสบายย่ิงข้ึน ท้ังผูท่ีมีความชํานาญในการทําอาหารและผูท่ีมีขอจํากัดในการใชเวลาเพ่ือหา
เคร่ืองปรุงสดมาใชในการประกอบอาหาร ดวยเหตนุี้ผูบริโภคเหลานั้นจึงมีคานิยมท่ีจะใชเคร่ืองปรุง
สําเร็จรูปมากข้ึนดังจะเหน็ไดจากการเจริญเติบโตของตลาดเคร่ืองปรุงสําเร็จรูปทีมีมากมาย
หลากหลายยีห่อ เชน รอยไทย โลโบ ชาวเกาะ ครบเคร่ือง แมพลอย เปนตน 

บริษัท ศูนยวิจยักสิกรไทย จาํกัด คาดวาในป 2548 มูลคาตลาดเคร่ืองปรุงรสอาหารใน
ประเทศมีขนาดใหญถึง 9,700 ลานบาท และมีอัตราการขยายตัวของตลาดในแตละปเฉล่ียรอยละ 10 
ตลาดเคร่ืองปรุงรสอาหารยังแยกออกไดเปนประเภทใหญ ดังนี ้น้ําปลา คาดวามูลคาตลาดนํ้าปลาใน
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ป 2548 เทากบั 4,000 ลานบาท ตลาดน้ําปลาในประเทศมีอัตราการเติบโตอยูในเกณฑสูง โดยเฉพาะ
ตลาดน้ําปลาแทมีอัตราการการขยายตลาดราวรอยละ 20-30 ในขณะท่ีน้าํปลาผสมและน้ําปลา 

วิทยาศาสตรคอยๆ เร่ิมหายไปจากตลาด ซอสคาดวาในป 2548 มูลคาตลาดซอสประมาณ 
2,200 ลานบาท ประเภทของซอสท่ีเปนท่ีนิยมบริโภคของคนไทยมานานคือ ซอสถ่ัวเหลืองและ
ซอสพริก สวนซอสที่มีการขยายตลาดอยางรวดเร็วในปจจุบันคือ ซอสมะเขือเทศเนือ่งจากการขยาย
ตลาดเปนไปอยางรวดเร็วเม่ือมีการรับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารแบบตะวันตก โดยเฉพาะการ
ขยายตัวของรานอาหารประเภทฟาสตฟูดส เคร่ืองแกง คาดวาในป 2548 มูลคาตลาดเคร่ืองแกง
เทากับ 1,000 ลานบาท การผลิตเคร่ืองแกงในทางการคาแบงออกไดเปน 2 ลักษณะคือ เคร่ืองแกงสด 
และเคร่ืองแกงสําเร็จรูป ผงปรุงรส คาดวาในป 2548 มูลคาของตลาดเคร่ืองปรุงรสอ่ืนๆเทากับ 
2,000 ลานบาท ซ่ึงแบงออกเปนผลิตภัณฑออกเปน 2 ประเภทคือ ประเภทกอนมีสัดสวนตลาดรอย
ละ 70 และชนดิผงมีสัดสวนตลาดรอยละ 30 เคร่ืองปรุงรสอาหารอ่ืนๆ คาดวาในป 2548 มูลคาของ
ตลาดผงปรุงรสเทากับ 500 ลานบาท (ศูนยวิจยักสิกรไทย, 2548) สินคาเคร่ืองปรุงรสอาหารขยายตัว
ไดดีท้ังตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ โดยผูประกอบการมีการปรับตัวผลิตสินคาท่ีมีความ
หลากหลาย เนนการผลิตสินคาท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ และการปรับผลิตภัณฑใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภคในประเทศ การท่ีผูบริโภคไทยมีคานิยมท่ีจะใชเคร่ืองปรุงอาหาร
สําเร็จรูปมากข้ึนท้ังท่ีความเปนจริงแลวยังมีความเช่ือของคนสวนใหญวาอาหารท่ีปรุงจาก
เคร่ืองปรุงสดจะมีรสชาติท่ีอรอยกวา เปนเพราะเหตุใดหรือกลาวไดวา ผูบริโภคไทยมีการรับรูตอ
ภาพลักษณของเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปอยางไร และจะสงผลตอคานิยมในการใชท่ีมากข้ึน
หรือไม (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2551) 

ดังนั้นผูวจิัยจึงทําการศึกษาเร่ือง “การรับรูภาพลักษณสินคาท่ีสงผลตอคานิยมในการใช
เคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อธุรกิจท่ีผลิตและจําหนาย
สินคาดังกลาวสามารถวางแผนเพ่ือเพ่ิมการรับรูภาพลักษณและคานยิมในการใชเคร่ืองปรุงอาหาร
สําเร็จรูปซ่ึงจะทําใหเกิดผลดีตอการเพิ่มยอดขายใหกับธุรกิจไดอยางตอเนื่อง 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้คือ 
1.  เพื่อสํารวจการรับรูภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
2.  เพื่อวิเคราะหคานิยมการใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป 
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3.  เพื่อวิเคราะหถึงผลของภาพลักษณสินคาท่ีมีตอคานิยมในการเลือกใชเคร่ืองปรุงอาหาร
ไทยสําเร็จรูป 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา 
 ผูวิจัยใชการวจิัยเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในคร้ังนี้ โดยเลือกใชวิธีการสํารวแบบ
สอบถามท่ีสรางข้ึนและไดกาํหนดขอบเขตของการวิจยัไวดังนี้คือ 

1.  ประชากรที่ใชศึกษา คือ ผูบริโภคท่ีเคยใช หรือรูจักสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป  
ทีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  ตัวอยางท่ีใชศึกษาเลือกจากประชากร โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวกและใชจํานวน 
400 คนซ่ึงจํานวนนี้ไดจากการใชตารางสําเร็จรูปของ Yamane (1967) 

3.  ตัวแปรท่ีเกีย่วของกับการศึกษา ประกอบดวย 
ตัวแปรตาม  คือ การรับรูภาพลักษณเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป 
ตัวแปรอิสระ  คือ คานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป 
4.  สถานท่ีศึกษาที่ผูวิจยัใชเก็บรวบรมขอมูล คือ บริเวณพื้นท่ีในกรุงเทพมหานคร ซ่ึง

ประกอบดวย 
ยานตลาดตาง ๆ                                                           100 ชุด 
ยานซุปเปอรมาเก็ตขนาดใหญตามหางสรรพสินคา         100 ชุด 
รานสะดวกซ้ือหรือรานคาปลีกตาง ๆ                          100 ชุด 
ยานตลาดนดัตามตึกสํานักงาน                                            100 ชุด 
5.  ระยะเวลาในการศึกษา เร่ิมต้ังแต 27 สิงหาคม 54 ถึง 31 ธันวาคม 2554 

 
1.4  ประโยชนท่ีใชในการศึกษา 

ผลจากการศึกษามีประโยชนตอฝายท่ีเกีย่วของดังนี้ คือ 
1.  ฝายท่ีเกี่ยวของสามารถนําผลเร่ือง “การรับรูภาพลักษณสินคาของเคร่ืองปรุงอาหาร
สําเร็จรูปตอคานิยมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ไปใชในการวางแผนเพื่อเพ่ิม
การรับรูตอภาพลักษณและคานิยมสินคาเครื่องปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปและสินคาหมวด
บริโภคอ่ืนท่ีอาจจะมีความเกีย่วของกนั  
2.  เพื่อเปนประโยชนทางดานวิชาการ สําหรับผูท่ีสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด

ภาพลักษณสินคา 
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3.  เพื่อเปนแนวทางในการวจิัย รวมถึงพัฒนากรอบแนวคิดของการทําการวิจยัเกีย่วกบัการ
วัดการรับรูภาพลักษณสินคาในงานวิจยัอ่ืนๆ ตอไป 
 
1.5  นิยามศัพทเฉพาะ 

เคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีประกอบดวยเคร่ืองเทศ หรือสารสกัด
จากเคร่ืองเทศตั้งแต 1 ชนิดข้ึนไป หรือสารประกอบอ่ืนๆ มาผสมกัน มีวตัถุประสงคเพื่อชวยแตง
กล่ินและรสชาติอาหารรวมทั้งลดข้ันตอนการปรุงประกอบ โดยเปนผลิตภัณฑท่ีผลิตจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ไดรับการรับรองมาตรฐานจากองคการอาหารและยา และมีจําหนายท่ัวไปใน
ทองตลาด ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก  น้าํแกงพรอมปรุง 

การรับรู หมายถึง กระบวนการซ่ึงแตละบุคคลเลือกสรร จัดองคประกอบ และแปล
ความหมายส่ิงกระตุนออกมาเพ่ือใหมีความหมายเขาใจได 

การรับรูภาพลักษณสินคา หมายถึง ความรูสึกโดยรวมของผูบริโภคท่ีมีตอสินคาเปนส่ิงท่ี
ผูบริโภครับการถายทอดขาวสารจากองคกร และประสบการณรวมเกี่ยวกับตราสินคานั้นๆไปยัง
ผูบริโภค แลวนําไปวาดภาพไวในความคิดของผูบริโภค (วิทวัส ชัยปาณ,ี 2548) โดยศึกษาการรับรู
ภาพลักษณใน 6 ดาน คือ คุณสมบัติ (Attributes) คุณประโยชน (Benefits) คุณคา (Values) 
วัฒนธรรม (Culture) บุคลิกภาพ (Personality) และผูใช (User) 

คานิยม หมายถึง แบบอยางพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาโดยสังคมถือวามีคุณคา แบบอยาง
พฤติกรรมนี้จะเกีย่วของกับวัตถุ หรือไมใชวัตถุก็ได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
บทท่ี 2 

แนวคิดและทฤษฎ ี
 

 บทนี้เปนการนําเสนอ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรของการศึกษาซ่ึง
ผูวิจัยไดทําการสืบคน จากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยจากแหลงตางๆ เพื่อนํามากําหนด
สมมุติฐาน โดยแบงเนื้อหาของบทนี้เปน 5 สวนคือ 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับตัวแปรเร่ืองการรับรูของผูบริโภค 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับตัวแปรเร่ืองภาพลักษณของสินคา 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัตัวแปรเร่ืองคานิยม 
2.4  สมมติฐานและกรอบแนวความคดิ 
รายละเอียดในแตละสวนท่ีกลาวมาขางตน มีสาระสําคัญดังนี ้
 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับตัวแปรเรื่องการรับรูของผูบริโภค 
ความหมายของการรับรู 
การรับรู(Perception) มีรากศัพทมาจากภาษาลาติน(Latin) คือ “Percipere” ซ่ึง per หมายถึง 

“ผาน” (Through) และ Cipere หมายถึง “การนํา” (to take)  (Chaplin, 1985) ไดใหความหมายของ
การรับรูวา คือ การแสดงออกถึง ความรูความเขาใจตามความรูสึกท่ีเกดิข้ึนในจติใจของตน (ทิพย
ทยา หอมทรัพย,2538) 

Garrison & Magoon (1972) ไดใหความหมายของการรับรูวา เปนกระบวนการซ่ึงสมอง
ตีความ หรือแปลความหมายของขอมูลท่ีไดจากการสัมผัสของรางกายกับส่ิงเราหรือส่ิงแวดลอม ทํา
ใหทราบวาส่ิงเราหรือส่ิงแวดลอมท่ีสัมผัสนั้นเปนอะไร มีความหมายอยางไร และการท่ีจะรับส่ิงเรา
ท่ีมาสัมผัสไดนั้น จะตองอาศัยประสบการณ เปนเคร่ืองชวยในการตีความหรือแปลความ 

Chaplin (1985)ไดใหความหมายของการรับรูวา เปนกระบวนการภายในของบุคคลท่ี
สามารถตระหนักได เปนการรับความรูสึกและใหความหมายโดยประมวลเขากับเหตกุารณในอดีต
ซ่ึงตองอาศัยการวินิจฉัย เปนความสามารถของมนุษยในการพินิจพเิคราะหส่ิงตาง ๆ ท่ีเขามากระทบ 
และเปนการรูแจงโดยสัญชาตญาณ หรือความเช่ือในส่ิงหนึ่งท่ีเกดิข้ึนทันทีทันใดมาประเมินรวมกนั 

สุชา จันทนเอม (2533) กลาววาการรับรู คือ การตีความหมายของการรับสัมผัส (Sensation) 
และในแงของพฤติกรรม การรับรูเปนกระบวนการท่ีเกิดแทรกอยู ระหวาส่ิงเราและ 
การตอบสนองตอส่ิงเรา ดังแผนภูมิขางลาง 
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ภาพท่ี 2.1 : ขบวนการรับรู 
 
 

ส่ิงเรา = = => การรับรู = = => การตอบสนอง 
(Stimulus)     (Perception)        (Response) 

 
 
สุภาภรณ พลนิกร (2548) อธิบายวา การรับรู (Perception) คือ กระบวนการซ่ึงแตละคนคัด

สรร (Select) จัดระเบียบ (Organize) ตีความหมาย (Interpret) ส่ิงท่ีมากระตุนเพื่อใหเกิดภาพใน
สมองท่ีมีความหมายและสอดคลองกันเกีย่วกับโลกท่ีบุคคลนั้นสามารถสัมผัสได หรือเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการประมวลผลขอมูลของสมองซ่ึงเร่ิมจากการรับสัมผัสและตามดวยการใหความใส
ใจ 
 การรับสัมผัสของระบบประสาท (Sensation) เปนระบบความรูสึกท่ีมีการตอบสนอง
โดยตรงและทันที เม่ือมีส่ิงมากระตุนความไวในการรับสัมผัสนี้เกี่ยวของกับ 

1. ประสบการณของการรับสัมผัส (Sensation Experience) ซ่ึงแปรเปล่ียนตามคุณภาพของ
หนวยรับความรูสึกดวยหากไดอยูในสถานการณท่ีมีส่ิงกระตุนชนิดนัน้ๆมากอยูตลอดเวลาหนวยรับ
ความรูสึกจึงไมสามารถแยกความแตกตางได 

2.  ปริมาณหรือความเขมขน (Intensity) ของส่ิงกระตุนคนจะมีความไวในการรับสัมผัส
มากข้ึนเม่ือมีเสียงดังมาก รับประทานอาหารรสเผ็ดมาก เห็นภาพท่ีมีขนาดใหญมาก แตะนํ้าท่ีรอน
มาก เห็นภาพที่เคล่ือนไหว เปนตน 

ระดับตํ่าสุดท่ีคนรับรูได (The Absolute Threshold) คือ ระดับตํ่าสุดของส่ิงกระตุนท่ีแตละ
คนสามารถสัมผัสไดดวยความรูสึกตางๆ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาเปนจุดหรือระดับของส่ิงกระตุนท่ี
แตละคนสามารถบอกความแตกตางระหวางการมีกับการไมมีส่ิงท่ีมากระตุนนัน้สําหรับระดับตํ่าสุด
ท่ีคนรับรูไดนี้เปนความแตกตางของแตละคนซ่ึงเกี่ยวกับปจจัยในเร่ืองการรับสัมผัสของระบบ
ประสาทท่ีกลาวมาแลว 

การปรับตัวของหนวยรับความรูสึก (Sensory Adaptation) ผูบริโภคโดยท่ัวไปม ี
ความสามารถในการปรับตัวซ่ึงเปนการปรับตัวของหนวยรับความรูสึกของคน เชน โฆษณาท่ีนําออก
เผยแพรเปนระยะเวลาหน่ึงแลวนัน้ผูบริโภคจะเกิดความเคยชินจนกระท่ังมองไมเห็นหรือไมไดยนิอีก 
เปนตน 
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ขีดข้ันความแตกตาง (The Differential Threshold) คือ ความแตกตางในระดบันอยท่ีสุดท่ี
คนสามารถรับรูไดวามีความแตกตางระหวาง 2 ส่ิงกระตุนนั้น หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวาความ
แตกตางท่ีสามารถสังเกตเห็นไดการรับรูในระดับตํ่า (Subliminal Perception) คือ การรับรูส่ิง
กระตุนในระดบัท่ีต่ํากวาระดับจิตสํานึก กลาวคือ ผูบริโภคไมรูตัววากําลังถูกกระตุนจากส่ิงนั้น 
เนื่องมาจากพลังหรือความเขมขนของส่ิงกระตุนนั้นออนมากหรอืกระตุนเปนชวงเวลาท่ีส้ันมาก 
เปนการกระตุนท่ีต่ํากวาระดับตํ่าสุดท่ีคนสามารถรับรูไดนั่นเอง 

Dember & Warm (1979) กลาววา การรบัรู (Perception) เปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนภายในตวั
บุคคลทางจิตวทิยาพิจารณาวา เปนการแปลความหมายของส่ิงเรา โดยอาศัยประสบการณเดิม ความจาํ 
หรือความรูเดมิ ตลอดจนสถานการณในขณะนั้น มาเปนเคร่ืองชวยโดยใชกรระบวนการจัดกระทํา
กับขอมูล (Information Processing)  คือเม่ือส่ิงเราหรือขอมูลถูกปอนเขามา กระบวนการภายในก็จะ
ดําเนินการจัด กระทําขอมูลเหลานั้นเปนลําดับหลายข้ันตอน ขอมูลหรือตัวปอน(Input) จะถูกลง
รหัส(Code) แลวเก็บรวบรวมไวและนําไปใชภายหลัง บุคคลจะใชอวยัวะสัมผัส(Sense Organs) 
ไดแก หู ตา ปาก จมูก ผิวหนัง เปนเคร่ืองมือสําหรับส่ิงเราตางๆ การรับรูท่ีจะสมบูรณจะตองมือวยั
วะรับสัมผัสท่ีสมบูรณดวย ถาอวัยวะใดบกพรองไป สมรรถภาพการรับรูก็จะลดนอยตามดวย และ
การรับรูจะตองมีอารมณเขาไปเกี่ยวของ คือบุคคล เกิดความรูสึกอยางไรตอส่ิงนั้น พอใจ ไมพอใจ 
หรือเฉย ๆ ข้ึนอยูกับประสบการณท่ีผานมา 

สรุปไดวา การรับรู หมายถึง กระบวนการท่ีสมองแปลความหมายของขอมูลท่ีไดจากการ
สัมผัสของรางกายกับส่ิงเรา โดยประมวลเขากับเหตุการณในอดีตท่ีตองอาศัยการวนิจิฉัย  การพนิจิ
พิเคราะหส่ิงตางๆ และเปนการรูแจงโดยสัญชาตญาณ 

 
คุณลักษณะการรับรู 
คิง (King , 1984 อางใน กอบกุล พันธุเจริญวรกุล, 2528) ยังไดสรุปคุณลักษณะสําคัญของ

การรับรูไวดังนี้ คือ  
1.  การรับรูเปนเอกภาพ (Universal) มนุษยทุกคนสามารถรับรูตอบุคคลอื่นและส่ิงแวดลอม

ตั้งแตเกดิจนตาย โดยจัดเรียงลําดับจากรูปธรรม และใหความหมายตอส่ิงเรา หลังจากนั้นก็จะเก็บ
เขาไปในความทรงจําของแตละบุคคล เม่ือตองเผชิญกับส่ิงเราเดิมอีกคร้ังมนุษยก็จะดงึประสบการณ
ในอดีตมาชวยพิจารณา และใหความหมายตอส่ิงเรา เชนเดียวกับท่ีผานมาซ่ึงก็คือการรับรูของบุคคล
นั้นเอง 
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2.  การรับรูเปนส่ิงท่ีบุคคลเลือกเฉพาะสําหรับตนเอง (Elective and Subjective) ถึงแมวาจะ
เปนการรับรูในเหตุการณเดยีวกัน แตเราไมสามารถจะสรุปไดวา แตละบุคคลจะรับรูในเหตุการณ
นั้นเหมือนกัน เนื่องจากบุคคลยอมมีภูมิหลัง และประสบการท่ีแตกตางกัน 

3.  การรับรูส่ิงท่ีแสดงออกในภาวะปจจุบัน (Action Oriented in the present) เนื่องจาก
ขอมูลมีอยูในส่ิงแวดลอมตลอดเวลา ทําใหบุคคลตองการมีการรับรูในส่ิงตาง ๆ ท่ีเกิดการเรียนรู
ควบคูไปดวยเสมอ 

4.  การรับรูเปนปฏิบัติสัมพันธท่ีมีเปาหมายแนนอน( Transaction) เราสามารถสังเกตถึง
การรับรูซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหน่ึง จงึจะทําใหมองเห็นไดชัดวาบุคคลนั้นมีการ
รับรูในสถานการณนัน้อยางไร 

สรุปไดวา  คุณลักษณะของส่ิงเรา ประกอบดวย การรับรูเปนเอกภาพ คือ มนุษยทุกคน
สามารถรับรูตอบุคคลอ่ืนและส่ิงแวดลอมต้ังแตเกดิจนตาย การรับรูเปนส่ิงท่ีบุคคลเลือกเฉพาะ
สําหรับตนเอง  การรับรูส่ิงท่ีแสดงออกในภาวะปจจุบัน และ การรับรูเปนปฏิบัติสัมพันธท่ีมี
เปาหมายแนนอน กระบวนการรับรู   

กระบวนการการรับรู (Perception Process) เนื่องจากผูบริโภคแตละคนไดรับการกระตุน
เพื่อรับสัมผัสขอมูลเขาสูสมองตลอดเวลา จึงตองมีการเลือกรับส่ิงกระตุน สําหรับปจจยัท่ี
กําหนดการเลือกรับส่ิงกระตุนมี (1) ความคาดหวัง (Expectation) (2) แรงจูงใจ (Motivation) และ 
(3) การเรียนรูหรือประสบการณ (Experience)  

นอกจากเลือกรับรูแลวยังมีการเลือกอ่ืนๆ คือการเลือกท่ีจะสนใจ และการเลือกท่ีจะ
ตีความหมายขอมูล 

1. การเลือกท่ีจะรับรู (Perceptual Selection) เปนระยะท่ีนกัการตลาดใหความสนใจมาก
เนื่องจากในการทําความเขาใจสาระของโฆษณาน้ันผูบริโภคจะตองใหความใสใจกับโฆษณานัน้ๆ
กอน โดยท่ัวไปแลวผูบริโภคมีความตระหนัก หรือรูตัวอยูเสมอในการท่ีจะเลือกรับขอมูลใดเขาสู
สมอง แบงเปน   
  1.1  รูปแบบหรือกลไก (Patterns or Mechanisms) กลไกสําคัญท่ีผูบริโภคใชใน
การคัดสรรการรับรูมี 4 วิธี คือ 

(1)  การเลือกท่ีจะสัมผัส (Selective Exposure) โดยท่ัวไปผูบริโภคอยาก 
รับรูเฉพาะส่ิงท่ีทําใหตนมีความสุขหรือส่ิงท่ีตนเหน็ใจเขาใจ โดยจะพยายามเล่ียงการรับรูท่ี

ทําใหตนเจ็บปวดหรือคุกคามตนเอง นอกจากนีย้ังเลือกท่ีจะสัมผัสโฆษณาท่ีทําใหตนเองแนใจวาได
ตัดสินใจซ้ือท่ีถูกตองและฉลาดแลว 
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    (2)  การเลือกท่ีจะใหความใสใจ (Selective Attention) ผูบริโภคมีความ
พยายามท่ีจะคัดเลือกใหความใสใจตอโฆษณาตางๆ โดยมักจะมีความตระหนกัสูงในเร่ืองท่ี
สอดคลองกับความจําเปน และความสนใจของตน นอกจากนี้ยังชอบรูปแบบของโฆษณาไม
เหมือนกนั บางคนสนใจดูเฉพาะภาพหรือสนใจเฉพาะขอความ บางคนชอบดูกราฟเปรียบเทียบ 
บางคนสนใจในเร่ืองความประหยดั บางคนสนใจรูปลักษณมากกวาประโยชนท่ีควรไดรับจาก
หนาท่ีจริงๆของผลิตภัณฑ        

    (3)  การปกปองการรับรู (Perceptual Defense) เม่ือผูบริโภคพบกับส่ิงท่ี
คุกคามตนเองมักจะใชกลไกของการกล่ันกรองการรับรูโดยใชจิตใตสํานึก หรือไมจงใจนอกจากนี้
ยังเลือกบิดเบือนการรับรูขอมูลเพื่อใหอดคลองกับคานิยม ความเช่ือ ทัศนคติ และความจําเปนของ
ตน รวมท้ังเปล่ียนวิธีการรับรูและลดปริมาณของส่ิงกระตุนประสาทสัมผัสดวย                

    (4)  การสกัดกั้นการรับรู (Perceptual Blocking) วิธีนี้ผูบริโภคจงใจ
ปกปองตนเองจากส่ิงกระตุนดวยการสกัดกัน้ไมรับเขามา 
  1.2  ปจจัยท่ีเกีย่วของกับการเลือกรับส่ิงกระตุน มีดังนี ้

    (1)  ลักษณะของส่ิงกระตุน (Nature of Stimulus) ส่ิงกระตุนทางดาน
การตลาดมีหลากหลายชนดิท่ีสงผลกระทบตอการรับรูของผูบริโภค และปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําใหส่ิง
กระตุนหรือโฆษณามีความสามารถในการเรียกความใสใจจากผูบริโภคคือ การเคล่ือนไหว เสียง
ผิดปกติ ขนาดของส่ิงกระตุน ผลจากความตรงขาม สี และการวางส่ิงนัน้ใหอยูภายใตขอบเขตสายตา
ของผูบริโภค 
     (2)  ความคาดหวังของผูบริโภค (Consumer Expectations) ผูบริโภค
โดยท่ัวไปเม่ือมีความคาดหวงัวาจะเหน็ส่ิงใดก็มักจะไดเหน็ส่ิงนั้น นอกจากนี้ส่ิงท่ีเห็นมักจะข้ึนอยู
กับความคุนเคยประสบการณหรือมีความคาดคิดวาจะพบเห็น ดังนั้นผูบริโภคท่ีคาดวาจะไดรับ
อะไรจากผลิตภัณฑก็มักจะมองหาส่ิงนั้นๆ จึงมีโอกาสเห็น อยางไรก็ตาม ส่ิงกระตุนท่ีขัดแยงกัน
อยางชัดเจนกบัความคาดหวงัมักจะไดรับความใสใจมากกวาส่ิงท่ีคาดหวังอยูกอนแลว 

    (3)  แรงจูงใจของผูบริโภค (Consumer Motives) ผูบริโภคมักจะรับรูส่ิง 
ตางๆตามท่ีตนมีความจําเปนหรือมีความตองการ หากมีความจําเปนมากเพียงใดก็ยิง่ทําให

ไมสนใจส่ิงแวดลอมท่ีไมเกี่ยวของกันมากเพียงนั้น ดังนัน้ความสําเร็จในการส่ือสารไปยังผูบริโภค
จึงเกิดจากการมุงตอบสนองความจําเปนท่ีผูบริโภครับรูได 

    (4)  สถานการณ (Situation Factors) คือ ส่ิงกระตุนท่ีอยูในสภาพแวดลอม
ของการซ้ือแตไมใชผลิตภัณฑหรือบริการนั้นๆ เชน ในสถานการณท่ีมีคนแนนรานคามักจะทําให
ผูบริโภคตองรีบตัดสินใจซ้ือ เปนตน 
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  1.3  การจัดระเบียบของการรับรู (Perceptual Organization) การจัดระเบียบขอมูล
ตางๆท่ีมาจากการรับรูของสมองเปนข้ันตอนหน่ึงของการทําความเขาใจและหาความหมายของส่ิง
ท่ีมากระตุนนัน้ ตามปกติแลวการรับขอมูลเขาสูสมองไมไดแยกรับทีละขอมูล ท้ังนี้สมองพยายาม
จัดกลุมหรือจดัหมวดหมูของขอมูลเพื่อใหงายตอการทําความเขาใจและการจดจํา หลักการจัด
ระเบียบขอมูลของสมองท่ีนํามาใชบอยในการตลาดมี 3 ขอ คือ 

    (1) ภาพและพื้นหลัง (Figure and Ground) พื้นหลังของภาพเปนส่ิงท่ีไม
มีขอบเขตชัดเจนและมีความตอเนื่องกัน โดยอีกสวนหนึง่ของภาพมีลักษณะตรงกันขาม คือ มีความ
คมชัดและมีขอบเขตชัดเจนเพื่อใหมองเหน็เปนรูปตางๆท่ีตองการโดยท่ัวไปผูบริโภคมีแนวโนมท่ี
จะจดัระเบียบการรับรูใหสัมพันธกันในลักษณะของภาพและพ้ืนหลัง อยางไรก็ดีรูปแบบในการรับรู
ข้ึนอยูกับประสบการณดวยประสบการณจึงมีสวนสําคัญในการตีความหมายและนักโฆษณาตอง
ระมัดระวังเพือ่ใหส่ิงท่ีตองการใหผูบริโภคเห็นนัน้เปนภาพไมใชพื้นหลัง 

    (2) การจัดกลุม (Grouping) ผูบริโภคแตละคนมีแนวโนมท่ีจะจดักลุม
ของส่ิงท่ีมากระตุน เพื่อใหเกดิเปนภาพท่ีมีลักษณะงายแกการจดจําและการนกึออกในภายหลัง 
หลักการของการจัดกลุมนี้ไดนํามาใชในการโฆษณาบอย 

    (3) การปดหรือจบ (Closure) มนุษยมีความจําเปนตองทําส่ิงตางๆใหจบ
จึงทําใหจัดระเบียบการรับรูเพื่อจะไดภาพท่ีสมบูรณ หากรูปแบบท่ีนํามากระตุนนั้นไมสมบูรณมักจะ
เกดิการรับรูวาจบโดยพยายามหาสวนท่ีขาดหายไปนัน้ดวยจติสํานกึหรือจิตใตสํานกึ ขอความท่ีไม
สมบูรณทําใหคนตองจดจาํไวและมักจดจําไดแมนยํากวางานท่ีจบแลว เนื่องจากมีความตึงเครียดและ
ตองใชความจําเพิ่มข้ึน นกัโฆษณาไดนาํแนวคิดนี้มาใชเพือ่จงใจทําใหไมจบเพื่อกระตุนใหผูบริโภคใส
ใจและสนใจหาสวนท่ียงัขาดอยู 

   1.4 การตีความหมายของการรับรู (Perceptual Interpretation) คือ การให
ความหมายกับส่ิงท่ีรับสัมผัสเขามาจากหนวยรับสัมผัสและเปนสวนหนึ่งของการทําหนาท่ีใน 

 
การรับรู ผูบริโภคโดยท่ัวไปใหความหมายกับขอมูลท่ีรับเขามาโดยใชสวนอ่ืนประกอบ

ขอความ 
นั้นๆ ดวย ในเรื่องการตีความหมายมีส่ิงท่ีควรทราบดังนี ้
    1.4.1  ชนิดของการตคีวามหมาย (Types of Interpretation) การ

ตีความหมายมี2 ชนิด คือ 
      (1) การตีความหมายอิงการขบคิด (Cognitive Interpretation) เปน

กระบวนการซ่ึงบุคคลจัดส่ิงกระตุนไวในประเภทของความหมายท่ีมีอยูแลวในปจจบัุน เปน
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กระบวนการท่ีมีปฏิสัมพันธกัน เพราะในการนําขอมูลใหมเขาไปรวมกบัขอมูลเดิมท่ีมีอยูแลว
บางคร้ังจะตองเปล่ียนโครงสรางและความสัมพันธกับขอมูลท่ีจัดไวในประเภทอ่ืนๆ 

         (2)  การตีความหมายอิงความรูสึก (Affective Interpretation) เปน
ปฏิกิริยาทางดานความรูสึกหรื 

ออารมณท่ีเกิดข้ึนหลังจากมีส่ิงกระตุน หรือมีขอมูลเขาสูสมองการตีความหมายมีท้ังอิงการ
ขบคิดและอิงความรูสึก เม่ือส่ิงกระตุนนัน้ไมชัดเจนหรือกํากวมผูบริโภคมักจะพยายามตีความหมาย
ไปในทางท่ีตอบสนองตนเองในเร่ืองความจํา เปนความปรารถนา ความสนใจ ฯลฯ ในการท่ีแตละ
คนจะสามารถตีความหมายส่ิงท่ีมากระตุนไดตรงกับความเปนจริงเพยีงใดน้ัน ข้ึนกับความชัดเจน
ของส่ิงกระตุนประสบการณในอดีต แรงจูงใจ และความใสใจของบุคคลนั้น ณ เวลาท่ีมีการรับรูนั้น
ดวย 

    1.4.2  ปจจัยท่ีมีผลตอการบิดเบือนการรับรู (Perceptual Distortion) ปจจัย
ท่ีมีผลกระทบตอการบิดเบือนการรับรู มี 5 ปจจัย ดังนี ้

      (1)  รูปลักษณกายภาพ หรือภายนอก (Physical Appearance) คน
โดยท่ัวไปมักจะคิดวาส่ิงใดเม่ือดูภายนอกแลวดีส่ิงนัน้กจ็ะดจีริงๆ 

      (2)  การมีแบบแผนตายตัว (Stereotype) ผูบริโภคแตละคนมีจิต
ภาพเกีย่วกับความหมายของส่ิงตางๆท่ีจัดเปนกลุมๆไวเพื่อใหเขาใจงายและเกิดความคาดหวังวาจะ
เห็นอะไรจากสถานการณใด        

      (3)  ความประทับใจแรกพบ (First Impressions) มีท้ังส่ิงดีและไมดี
โดยมักจะอยูในความทรงจําเปนเวลานาน และนํามาใชเปนพื้นฐานของความคาดหวงัในโอกาส
ตอมา         

      (4)  การดวนสรุป (Jump to Conclusion) มีคนจํานวนมากท่ีสรุป
หรือตัดสินใจทั้งๆท่ียังมีขอมูลไมเพียงพอ 

      (5)  ผลกระทบจากการอนุมาน (Halo Effect หรือ Consumer 
Inference) เกดิข้ึนเม่ือมีการประเมินคนหรือส่ิงของท่ีตองใชการประเมินหลายดานประกอบกันแต
แยกประเมินทีละดานกอนแลวนํามาประเมินรวมกนั เพือ่ใหไดขอสรุปวา ดีหรือไมดี ใชได 
หรือใชไมไดทําหรือไม 
 จึงสรุปไดวา กระบวนการการรับรู เกิดข้ึนเนื่องจากผูบริโภคไดรับการกระตุนเพื่อรับสัมผัส
ขอมูลเขาสูสมอง  โดยมีปจจยัตางๆ เปนส่ิงกระตุน  ไดแก ความคาดหวงั แรงจูงใจ การเรียนรูหรือ
ประสบการณ โดยผูบริโภคตองมีการเลือกรับส่ิงกระตุนเหลานี้ นั่นคือการเลือกท่ีจะสนใจ และการ
เลือกท่ีจะตีความหมายของขอมูล 
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2.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับตัวแปรเรื่องภาพลักษณของสินคา 
 Boulding (1975 อางใน คทัยวรรณ เทียมเสม , 2548) กลาววา “ภาพลักษณ” เปนความรู 
ความรูสึกของคนเราท่ีมีตอส่ิงตางๆ โดยเฉพาะความรูนั้นเปนความรูท่ีเราสรางข้ึนมาเองเฉพาะตน 
เปนความรูเชิงอัตวิสัย (Subjective Knowledge) ซ่ึงประกอบดวย “ขอเท็จจริง” คุณคาท่ีเราเปนผู
กําหนด โดยแตละบุคคลจะเก็บสะสมความรูเชิงอัตวิสัยเกี่ยวกับส่ิงตางๆ รอบตัวท่ีไดประสบและมี
ความเช่ือวาจริง เนื่องจากคนเราไมสามารถท่ีจะรับรูและทําความเขาใจกับทุกส่ิงไดครบถวนเสมอ
ไป เรามักจะไดเฉพาะภาพบางสวนหรือลักษณะกวางๆ ของส่ิงเหลานั้น ซ่ึงอาจไมชัดเจนแนนอน
เพียงพอ แลวมักตีความหมาย (Interpret) หรือใหความหมายแกส่ิงนัน้ๆ ดวยตัวเราเอง ความรูเชิงอัต
วิสัยนีจ้ะประกอบกันเปนภาพลักษณของสิ่งตาง ๆ ท่ีอยูในโลกตามทัศนะของเรา และพฤติกรรมท่ี
เราแสดงออกก็จะข้ึนอยูกับภาพลักษณของส่ิงนั้นๆ ท่ีเรามีอยูในสมอง 

ภาพลักษณเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับจิตใจโดยตรง เพราะเราไมไดมีประสบการณโดยตรงกับ
ส่ิงแวดลอมท่ีเราสัมผัสมา แตเรายังไดรับประสบการณจากทางอ่ืนๆ อีก ซ่ึงเราตองอาศัยการ
ตีความหมายสําหรับตัวเองเสมอ ภาพลักษณจึงเปนการทดแทนความหมายเชิงอัตวิสัย(Subjective 
Representation) ของส่ิงตางๆท่ีเรารับรูมา เปนความรูสึกเชิงตีความ (Interpreted Sensation) หรือ
ความประทับใจในภาพท่ีปรากฏ (Appearance) ความคลายคลึง หรือความหมายของการรับรู อยาง
เลือกสรร ตีความ และใหความหมายตอส่ิงตาง ๆ เหลานี้ นั้นคือกระบวนการตอจินตภาพ (Process 
of Image) ซ่ึงมักจะมีความสําคัญยิ่งตอการรับรูในส่ิงท่ีไมแนนอน ชัดเจนในตัวของมันเอง 

ความหมายของภาพลักษณ (Image)  
 Kotler (อางใน รุงรัตน ชัยสําเร็จ, ม.ป.ป.) ใหความหมายวา ภาพลักษณเปนองครวมของ
ความเช่ือ ความคิด และความประทับใจท่ีบุคคล มีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงทัศนคติและการกระทําใดๆ 
ท่ีคนเรามีตอส่ิงนั้น จะมีความเก่ียวพันอยางสูงกับภาพลักษณของส่ิงนัน้ๆ 
 ซ่ึงนอกเหนือไปจากความหมายขางตน ยังมีผูใหคํานิยามในเร่ืองของภาพลักษณในสวน
แนวคิดท่ีเกีย่วกับเร่ืองภาพลักษณไวมากมายดังนี ้
 เสรี วงษมณฑา (2541)ใหความหมายวา ภาพลักษณ คือ องคประกอบระหวางขอเท็จจริง 
(Objective Fact) กับการประเมินสวนตัว (Personal judgment) ของคนใดคนหนึ่งกลายเปนความ 
จริงแหงการรับรู (Perceptual) ของบุคคลไมใชขอเท็จจริงท่ีปราศจากอคติใด ๆ (Factual reality) 
 ธนัญญา  เชรษฐา (2532)กลาววา  ภาพลักษณ คือ ความรูท่ีเรามีเกี่ยวกบัส่ิงใดส่ิงหนึง่ 
ประกอบดวย  
 1.  ความรูเกี่ยวกบัขอเท็จจริง (Objective Knowledge)  
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 2.  ความรูเกี่ยวกบัการประเมินคาของเราเอง (Subjective Knowledge) ท้ังนี้ Subjective 
Knowledge คือ ขอเท็จจริง+คุณคา (Fact+Value) โดยการสรางภาพลักษณนัน้ตองใหขอเท็จจริง 
และมาตรการในการประเมินคุณคา  
 จากความหมายขางตนสรุปไดวา ภาพลักษณคือการท่ีบุคคลมีประสบการณจากการสังเกต 
การศึกษา ท่ีแตกตางของแตละบุคคล เกิดเปนความเช่ือ ความรูสึก หรือความประทับใจท่ีเกดิข้ึนใน
จิตใจคน  
 ความสําคัญของภาพลักษณ 

เสรี วงษมณฑา (2541)ไดจําแนกความสําคัญของภาพลักษณออกเปน 2 ประเด็นหลัก ๆ 
ตอไปนี ้

1.  ดานจิตใจ (Psychological) ภาพลักษณเปรียบประดุจหางเสือท่ีกําหนดทิศทางพฤติกรรม
ของปจเจกชนท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งรอบตัวบุคคลนั้น ถาบุคคลนั้นมีภาพลักษณเชิงบวกตอส่ิงใดส่ิง
หนึ่งรอบตัว จะมีแนวโนมท่ีจะมีพฤติกรรมเชิงบวกออกมา แตหากเขามีภาพลักษณเชิงลบตอส่ิง
เหลานั้นก็มีแนวโนมจะแสดงพฤติกรรมลบออกมาเชนกัน และส่ิงสําคัญคือ ภาพลักษณนัน้
กอใหเกิดอคต ิ(Bias) ในการพิจารณาพฤตกิรรมของส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีเคยมีภาพลักษณมากอนหนานี้ 
เพราะภาพลักษณเปนเร่ืองท่ีฝงใจ ยากจะแกไขภาพลักษณเปนส่ิงท่ี 
 คอนขางถาวร หากไมมีขอมูลท่ีเดนชัด รุนแรง เขาไปมีผลกระทบตอภาพลักษณ 
ภาพลักษณกไ็มเปล่ียนแปลง เพราะภาพลักษณจะเปนส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงยาก ถามองวาอะไรเปนส่ิงดี 
ทุกส่ิงทุกอยางท่ีเกี่ยวของกับส่ิงนั้นก็จะถูกมองวาดีไปดวย แมแตส่ิงท่ีไมดีก็จะถูกมองวาดีและถา
มองวาอะไรเปนส่ิงไมดี ทุกส่ิงทุกอยางท่ีเกีย่วกับส่ิงนั้นกจ็ะไมดีไปหมด แมแตส่ิงท่ีดกี็อาจถูกมอง
ดวยความเคลือบแคลงสงสัย 
 2.  ดานธุรกิจ (Commercial) ในดานธุรกิจจะยดึถือภาพลักษณเปนคุณคาเพิ่ม (Value 
Added) ท่ีมีใหกับสินคาและบริษัท ซ่ึงถือวาเปนประโยชนทางจิตวิทยา (Psychological Benefit) ท่ีมี
อยูในตวัสินคา ท่ีเปนตัวท่ีทําใหสินคาหลากหลายชนดิต้ังราคาไดสูงกวาคุณคาทางดานกายภาพ 
และนับวันยิ่งมีความสําคัญมากข้ึนเร่ือย ๆ ยิ่งสินคาหลากหลายยี่หอมีความทัดเทียมดานกายภาพ
มากข้ึนเทาใด ภาพลักษณกย็ิง่มีความสําคัญมากข้ึนเทานัน้ จากความสําคัญนี้เองจึงทําใหภาพลักษณ
กลายเปนศาสตรหนึ่งทางการประชาสัมพันธทางการตลาด (Public relations for marketing) 
 สรุปวา ความสําคัญของภาพลักษณ แบงออกเปน 2 ดาน ไดแก ดานจติใจ ภาพลักษณเปน
ตัวกําหนดทิศทางพฤติกรรมของปจเจกชนท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งรอบตัวบุคคลนั้น สวนดานธุรกิจ จะ
ยึดถือภาพลักษณเปนคุณคาเพิ่มท่ีมีใหกับสินคาและบริษทั 
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 องคประกอบของภาพลักษณ 
องคประกอบของภาพลักษณและการเกิดภาพลักษณตามแนวคิดของ เคนเนท (Kenneth,  

1975 อางใน คทัยวรรณ เทียมเสม, 2548) สามารถแยกไดเปน4 สวน แตในความเปนจริง
องคประกอบท้ัง 4 สวนน้ีมีความเกีย่วของสัมพันธกันอยางไมอาจแบงแยกได คือ 

1.  องคประกอบเชิงการรับรู (Perceptual Component) เปนส่ิงท่ีบุคคลไดจากการสังเกต
โดยตรง แลวนําส่ิงนั้นไปสูการรับรู ส่ิงท่ีถูกรับรูนี้อาจจะเปนบุคคล สถานท่ี เหตุการณความคิด 
หรือส่ิงของตางๆ เราจะไดภาพของส่ิงแวดลอมตางๆ เหลานี้โดยผานการรับรูเปนเบ้ืองแรก 

2.  องคประกอบเชิงความรู (Cognitive Component) ไดแก สวนท่ีเปนความรูเกี่ยวกับ
ลักษณะ ประเภท ความแตกตางของส่ิงตางๆ ท่ีไดจากการสังเกตและรับรู 

3.  องคประกอบเชิงความรูสึก (Affective Component) ไดแก ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอ
ส่ิงตางๆ อาจเปนความรูสึกผูกพันยอมรับหรือไมยอมรับ ชอบหรือไมชอบ 
 4.  องคประกอบเชิงการกระทํา (Conative Component) เปนความมุงหมายหรือเจตนาท่ีเปน
แนวทางในการปฏิบัติตอบโตส่ิงเรานั้น โดยเปนผลของปฏิสัมพันธระหวางองคองคประกอบเชิง
การรับรู เชิงความรู เชิงความรูสึก และเชิงการกระทํานีจ้ะผสมผสานกันเปนภาพท่ีบุคคลได
ประสบการณในโลก ดังนัน้ ภาพลักษณท่ีดีของธุรกิจจึงสัมพันธโดยตรงกับพฤติกรรมของผูบริโภค 
ซ่ึงกวาผูบริโภคเปาหมาย (Target Consumer) แตละราย จะเปล่ียนฐานะมาเปนลูกคา (Customer) 
นั้น จะผานการรับรู (Perception) จนเกิดความรู (Knowledge) และความรูสึก (Affection) ท่ีดีตอ
ผลิตภัณฑและองคการธุรกิจ จนกระท่ังเกิดพฤติกรรมการซ้ือ (Buying) มาบริโภคในที่สุด 

สรุปไดวา ภาพลักษณประกอบดวยองคประกอบ 4 สวน ไดแก องคประกอบเชิงรับรู 
องคประกอบเชิงความรู องคประกอบเชิงความรูสึก และองคประกอบเชิงการกระทํา ซ่ึงท้ัง 4 
องคประกอบนี้ จะผสมผสานกันเปนภาพท่ีบุคคลไดมีประสบการณในโลก 
 การกําหนดภาพลักษณตามกรอบทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

การกําหนดภาพลักษณตามกรอบทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ท้ัง 4 
สวน รวมไปถึงดานการบริการ และดานองคกร จําแนกไดดังนี ้

1.  ภาพลักษณท่ีพึงประสงคดานสินคาหรือบริการท่ีจําหนาย เชน สินคามีคุณภาพดี
นาเช่ือถือ สินคามีความทันสมัย สินคามีเอกลักษณโดดเดน สินคามีความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
 2.  ภาพลักษณท่ีพึงประสงคดานราคา โดยท่ัวไป ผูบริโภคจะเร่ิมตนจากจดุแรก คือคํานึงถึง
ราคาสินคา หรือคาบริการท่ีมีความเหมาะสมและยุติธรรม แตในภาวการณแขงขันท่ีรุนแรงสําหรับ
ตลาดสินคาบางประเภทนั้น เปาหมายของภาพลักษณดานราคาอาจตองปรับตัว นั่นคือราคาท่ี
ยอมเยา 
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 3.  ภาพลักษณท่ีพึงประสงคดานชองทางการกระจายสินคา มักจะมุงในประเด็นเร่ือง
สถานท่ีจําหนายและระยะเวลาท่ีผูบริโภคสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก เชน ตัวแทนจาํหนาย
ครอบคลุมพื้นท่ีกวางขวางและท่ัวถึง เปนตน 
 4.  ภาพลักษณท่ีพึงประสงคดานการสงเสริมการตลาด อาจจําแนกเปนสวนยอยๆ คือ 

 4.1 ภาพลักษณของกิจกรรมการสื่อสารการตลาด เชน ส่ือโฆษณาและประชาสัมพันธท่ี
ใชมีความทันสมัย มีรสนิยมท่ีดี นอกจากนี ้ในแงขาวสารก็ตองมีความเปนเอกภาพจริงใจไมโออวด 

 4.2 ภาพลักษณของกิจกรรมสงเสริมการขาย ในแงรูปแบบและอรรถประโยชนตอ 
ผูบริโภค ท้ังนี้ยังครอบคลุมไปถึงกิจกรรมและอุปกรณการสงเสริมการขายวามีความทันสมัยและ
เหมาะสมกับสินคา เชน การจัดวางสินคา แคตตาลอก พรีเซ็นเตอร เปนตน   
 แตอยางไรก็ตาม ความประทับใจของผูบริโภคท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการ
นั้น บางคร้ังกมิ็ไดเกดิจากจดุแข็งดานการตลาดของผลิตภัณฑเพียงสวนเดียวหากยังข้ึนอยูกับสวนท่ี
เปนคุณคาเพิ่มอีกดวย  
 5.  ภาพลักษณท่ีพึงประสงคดานการบริการ ประสิทธิภาพของการบริการเกิดข้ึนจาก
องคประกอบสองสวนคือ พนักงานบริการและระบบบริการ ธุรกิจจึงตองพัฒนาท้ังระบบการบริการ
เพื่อใหมีภาพของความทันสมัย กาวหนา รวดเร็ว และและถูกตองแมนยํา พรอมๆ กบัพนักงาน
บริการท่ีมีความเช่ียวชาญ คลองแคลว สุภาพ มีบุคลิกภาพและอัธยาศัยไมตรีอันดี เพือ่ใหบรรลุ
เปาหมายของการสรางภาพลักษณดานบริการไดเต็มท่ี 

6.  ภาพลักษณท่ีพึงประสงคดานองคการ ถือวาเปนเอกลักษณเฉพาะตัวหรืออัตลักษณ
(Identity) ของแตละธุรกิจ โดยยดึแนวคิดในการเปน “องคการท่ีดีของสังคม” (Good Corporate 
Citizen) เชน ภาพลักษณท่ีเกี่ยวของกับความรูความสามารถและคุณธรรมของเจาของธุรกิจและ
ผูบริหาร ความม่ันคงกาวหนาของกิจการ ความทันสมัยและกาวหนาทางวิทยาการของธุรกิจ ความรู
ความสามารถรวมถึงประสิทธิภาพการทํางาน และมนษุยสัมพันธของพนักงาน ความมีจริยธรรม
และรับผิดชอบตอสังคม การทําคุณประโยชนแกสังคม (เชน ในดานศิลปวัฒนธรรม การศึกษา 
เยาวชน ส่ิงแวดลอม ฯลฯ)  
 สรุปไดวา การบรรลุเปาหมายของภาพลักษณท่ีพึงประสงคนั้นตองอาศัยกรอบทฤษฎีสวน
ประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดวย  ภาพลักษณท่ีพึงประสงคดานสินคาหรือบริการท่ีจําหนาย  
ภาพลักษณท่ีพึงประสงคดานราคา ภาพลักษณท่ีพึงประสงคดานชองทางการกระจายสินคา 
ภาพลักษณท่ีพึงประสงคดานการสงเสริมการตลาด ภาพลักษณท่ีพึงประสงคดานการบริการ และ
ภาพลักษณท่ีพึงประสงคดานองคการ  
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 เกณฑการวัดภาพลักษณ 
 รุงรัตน ชัยสําเร็จ (ม.ป.ป.) ไดเสนอเกณฑในการศึกษาภาพลักษณตามแนวคิดของ Philip 
Kotler โดยจําแนกไวเปน 2 ระดับ (ข้ันตอน) คือ 
 ระดับแรก สํารวจความคุนเคยของผูบริโภคท่ีมีตอองคการ สินคา และบริการทําโดยการวัด
ระดับความคุนเคย Familiarity Scale) ซ่ึงแบงเปน 5 ระดบัดังนี้ (1) ไมเคยไดยินช่ือมากอน(Never 
Heard of) (2) เคยไดยินช่ือ (Heard of Only) (3) รูจักบางเล็กนอย (Know a Little Bit)(4) รูจัก
พอสมควร (Know a Fair Amount) และ(5) รูจักเปนอยางดี (Know Very Well) หากพบคําตอบของ
ผูบริโภคสวนใหญจํากดัอยูเพียงระดับ 1 และ 2 ก็แสดงวา ธุรกิจจะตองเรงสรางการรับรู
(Awareness) ใหเกิดข้ึนโดยเร็ว 
 ระดับท่ีสอง สํารวจความชอบของผูท่ีรูจักองคการ สินคา และบริการแลวทําโดยการวัด
ระดับความชอบ (Favourability Scale) แบงเปน 5 ระดับดงันี้ (1) ไมชอบเลย (Unfavourable) (2) ไม
คอยชอบ (Somewhat Unfavourable) (3) รูสึกเฉย ๆ (Indifference) (4) คอนขางชอบ(Somewhat 
Favourable) และ(5) ชอบมาก (Very Favourable) หากพบวาคําตอบของผูบริโภคเปาหมายอยูใน 2 
ระดับแรก นั่นหมายถึงวาธุรกิจจะตองแกไขปญหาดานภาพลักษณอยางจริงจัง 
 Kotler (2003 อางใน ธนวรรณ แสงสุวรรณ, อดิลลา พงศยี่หลา, อุไรวรรณ แยมนิยม,    
ยุทธนา ธรรมเจริญ และยงยทุธ ฟูพงศศิริพันธ, 2549) กลาววา การสรางตราสินคาเปนเร่ืองสําคัญใน
กลยุทธผลิตภัณฑตราสินคาท่ีรูจักแพรหลาย ทําใหกําหนดราคาสินคาไดสูง สมาคมการตลาดแหง
สหรัฐอเมริกาใหคํานยิาม ตราสินคา วาเปน ช่ือ วลี เคร่ืองหมาย สัญลักษณ หรือการออกแบบ หรือ
ส่ิงเหลานี้รวมกัน เพื่อใชระบุวาสินคาหรือบริการเปนของผูขายหรือกลุมผูขายรายใด และเพื่อแสดง
ความแตกตางจากคูแขงขัน ดังนั้น ตราสินคาจึงบงบอกถึงตัวผูขายหรือผูผลิต ภายใตกฎหมาย
เคร่ืองหมายการคา ผูขายไดรับสิทธิผูกขาดใหเปนผูใชช่ือตราสินคาแตผูเดียวตลอดกาล ตราสินคา
แตกตางจากสินทรัพยอ่ืน เชน สิทธิบัตร และลิขสิทธ ท่ีมีกําหนดวนัหมดอายุ ตราสินคาเปน
สัญลักษณท่ีมีความสลับซับซอน สามารถส่ือความหมายได 6 ดาน ดังนี้ 
  1) คุณสมบัติ (Attributes) ตราสินคาทําใหนึกถึงคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะท่ีแนชัด
ของผลิตภัณฑ เชน Mercedes ทําใหนึกถึงรถยนตราคาแพง การผลิตยอดเยี่ยมทนทาน และ
เกียรตภิูมิศักดิศ์รีสูง 
  2)  คุณประโยชน (Benefits) คุณสมบัติตองแปลออกมาเปนคุณประโยชนตามหนาท่ี
และคุณประโยชนทางอารมณ เชน ความทนทาน แสดงใหเห็นคุณประโยชนตามหนาท่ีการใชงาน 
หรือคุณสมบัติราคาแพง แสดงใหเห็นคุณประโยชนทางอารมณ 
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  3)  คุณคา (Value) ตราสินคาบงบอกบางส่ิงบางอยางเกีย่วกับคุณคาของผูผลิต เชน 
Mercedes บงบอกถึงสมรรถนะการทํางาน ความปลอดภัย และเกยีรติภูมิสูง 
  4)  วัฒนธรรม (Culture) ตราสินคาอาจเปนตัวแทนของวัฒนธรรม เชนMercedes เปน
ตัวแทนของวฒันธรรมเยอรมันท่ีมีระเบียบ ประสิทธิภาพ และคุณภาพสูง 
  5)  บุคลิกภาพ (Personality) ตราสินคาบงช้ีถึงบุคลิกภาพของสินคา 
  6)  ผูใช (User) ตราสินคาช้ีใหเห็นถึงประเภทของผูบริโภคท่ีซ้ือหรือใชผลิตภัณฑ เรา
อาจคาดไดวาจะเปนผูบริหารระดับสูงอายุ 55 ป อยูหลังพวงมาลัยรถยนต Mercedesไมใช 
เลขานุการอาย ุ20 ป 
 วิทวัส ชัยปาณ ี(2548) อธิบายวา ตราสินคา คือทุกส่ิงทุกอยาง ท่ีผลิตภัณฑมีท้ังหมด คือ
สวนท่ีจับตองได (Tangible) มองเห็นได มีรูปรางหนาตา สามารถตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคกลุมเปาหมายไดในแงของประสิทธิภาพ (Performance) และยงัครอบคุลมไปถึงส่ิงท่ีจับ
ตองไมได (Intangible) อีกข้ันหนึ่ง ไมวาจะเปน 

 - ความนาเช่ือถือ (Trust/Reliability) 
 - ความม่ันใจ (Confidence) 

  - ความคุนเคย (Familiarity) 
  - ประสบการณท่ีไดสะสมมา (Shared Experiences) 
  - ความสัมพันธและความผูกพัน (Relationship) 
  - สถานภาพ (Status) 
  - บุคลิกภาพ (Personality) 
 ศรีกัญญา มงคลศิริ (2547) อธิบายวา บุคลิกภาพตราสินคา (Brand Personality) หมายถึง
ลักษณะตางๆ ท่ีเปรียบเสมือนตราสินคา มีตัวตนและจิตวิญญาณเหมือนคน บุคลิกภาพตราสินคาคือ
องคประกอบสําคัญของ ภาพลักษณตราสินคา (Brand Image) ท่ีทําใหภาพลักษณโดยรวมของตรา
สินคามีชีวิตชีวา แมวาบุคลิกภาพตราสินคาเปนส่ิงท่ีเจาของตราสินคากําหนด แตโดยท่ัวไปแลว
ผูบริโภคจะพัฒนาความรูสึกตาง ๆ เพื่อสะทอนบุคลิกภาพตราสินคาของตราสินคานั้นข้ึนมาเองใน
การศึกษานีเ้นนการศึกษาภาพลักษณ จากกรอบการจัดภาพลักษณตามความหมายของตราสินคา 6 
ดาน ไดแก คุณสมบัติ (Attributes) คุณประโยชน (Benefits) คุณคา (Values)วัฒนธรรม (Culture) 
บุคลิกภาพ (Personality) และผูใช (User) 
 สรุปไดวาเกณฑการวัดภาพลักษณ มี 2 ระดับ คือ ระดับแรก สํารวจความคุนเคยของ
ผูบริโภคท่ีมีตอองคการ สินคา และบริการ และระดับท่ีสอง สํารวจความชอบของผูท่ีรูจักองคการ 
สินคา และบริการ ซ่ึงตราสินคาเปนสัญลักษณท่ีมีความสลับซับซอน สามารถส่ือความหมายได 6 



18 

 

 

ดาน ไดแก ดานคุณสมบัติ ดานคุณประโยชน ดานคุณคา ดานวัฒนธรรม ดานบุคลิกภาพ และดาน
ผูใช  
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับตัวแปรเรื่องคานิยม 
 ความหมายของคานิยม 
 มีนักวิชาการไดใหคําจํากัดความไวมากมาย บางทานกลาววา คานยิม (Value) ของสังคม
หมายถึง ส่ิงท่ีคนสนใจ ส่ิงท่ีคนปรารถนาจะได ปรารถนาจะเปน หรือกลับกลายมาเปนส่ิงท่ีคนถือ
วาเปนส่ิงบังคับตองทําตองปฏิบัติ เปนส่ิงท่ีคนบูชายกยองและมีความสุขท่ีจะไดเหน็ไดฟง ไดเปน
เจาของ คานิยมของสังคมจึงเปน “วิธีของการจัดรูปความประพฤติ” ท่ีมีความหมายตอบุคคลและ
เปนแบบฉบับของความคิดท่ีฝงแนนสําหรับยึดถือในการปฏิบัติตัวของคนในสังคม (สุพัตรา สุภาพ, 
2536) 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2524 อางใน ณรงค เส็งประชา, 2539) ไดใหความหมายวา คานิยมเปน
แบบอยางพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาโดยสังคมถือวามีคุณคา แบบอยางพฤติกรรมนี้จะเกี่ยวของกับวัตถุ 
หรือไมใชวัตถุก็ได 
 พจนานกุรมศัพทสังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย ฉบับบัณฑิตยสถาน (อางใน ทัศนีย ทองสวาง, 
2537) ไดใหความหมายไววา คานิยม คือ วิสัยสามารถของส่ิงใดก็ตามท่ีเช่ือวาสนองความ ปรารถนา
ของมนุษยได หรือคุณสมบัติของส่ิงใดก็ตามท่ีส่ิงนั้นเปนประโยชนนาสนใจแกบุคคลหรือกลุม 
 ชฎาพร พัชรัษเฐียร (2524) กลาวไววา คานิยมเปนการเรียนรูทางสังคม มีสถาบันทางสังคม
หลายอยางท่ีมีอิทธิพลตอการเรียนรูในดานนี ้ดังนี้ 
 1.  ครอบครัว เปนสถาบันสังคมอันดับแรกและสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการสรางคานิยมใหแก
บุคคล ท้ังนี้เพราะครอบครัวเปนหนวยแรกที่อบรมส่ังสอนพฤติกรรมสังคมใหแกคนตั้งแตเกดิ 
ถึงแมเด็กจะเติบโตข้ึนก็ยังอาศัยอยูกับครอบครัวและไดรับการอบรมจากครอบครัวเปนประจํา 
แมแตเม่ือโตเปนผูใหญและแยกตัวไปสรางครอบครัวใหมแลวก็ยงัมีความผูกพนักบับิดาและมารดา
และสมาชิกในครอบครัวเดิมอยู ส่ิงใดท่ีครอบครัวอบรมส่ังสอนไว หรือส่ิงใดท่ีครอบครัวเรียกรอง
ยอมมีผลตอการปฏิบัติของคนอยูไมมากกน็อย 
 2.  โรงเรียน หนวยงานของสังคมท่ีมีสวนในการสรางคานิยมอันถูกตองใหแกเด็กเปนอยาง
มาก คือโรงเรียน สังคมทุกสังคมยอมมอบหมายหนาท่ีอันนี้ใหแกโรงเรียนแตโรงเรียนก็ทําหนาท่ีไม
ไดผลสมบูรณ เพราะเหตุผลหลายประการ เชน คานิยมท่ีโรงเรียนนํามาสอนนั้นแตกตางจากวิถี
ปฏิบัติของคนท้ังหลาย ส่ิงท่ีโรงเรียนสอนจึงนําไปปฏิบัติไมไดเสียเปนสวนใหญและอีกประการ
หนึ่งการอบรมปลูกฝงคานิยมนั้นครูจะตองมีการติดตามอยูทุกระยะ ถาเห็นขอบกพรองก็ตองรีบ
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แกไข แตครูกไ็มมีเวลาท่ีจะติดตามนักเรียนทุกคน คานิยมท่ีโรงเรียนสอนไมสอดคลองสัมพันธกับ
คานิยมท่ีครอบครัวและสังคมปฏิบัติอยู เม่ือมีความขัดแยงเด็กมักจะเกิดความสับสนและเลือกไมถูก
วาควรยดึเอาคําสอนใดมาปฏิบัติ การอบรมของโรงเรียนไมไดผลดีอาจเกิดข้ึนเพราะเหตุนี้ได 

3.  สถาบันศาสนา บุคคลและหนวยงานของศาสนาตางๆ ก็มีสวนชวยในการปลูกฝง
คานิยมและศีลธรรมอันถูกตองใหแกบุคคลเปนอยางมาก 
 4.  สังคมวัยรุนและกลุมเพื่อน การคบหาสมาคมกับเพื่อนในรุนเดยีวกันไมวาจะเปนกลุม
เพื่อนสนิท หรือการทํากิจกรรมอื่นๆในสังคมวัยรุน ผลท่ีเด็กไดรับอันหนึ่งคือ การเรียนรูและการ
ยอมรับคานิยมจากกจิกรรมเหลานั้น 
 5.  ส่ือมวลชน ในปจจุบันบุคคลไดรับความรูและความคิดจากส่ือมวลชนเปนอันมากใน
บางกรณีบุคคลก็ยอมรับเอาความรู และความคิดเหลานัน้ไปยดึถือเปนคานิยมบางประการของตน
ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดที่สุด เชน คานิยมในการแตงกายตามสมัยนิยม ทรงผม เปนตน ส่ือมวลชนมัก
นําความคิดเชนนี้ออกไปเผยแพร คนในสังคมโดยเฉพาะเด็กและวยัรุนจะรับเอาความคิดนี้เขาไว 
โดยไมรูตัวในดานความรู และความคิดส่ือมวลชนยอมมีบทบาทสําคัญในการเผยแพรความคิด
หลายๆอยาง ถาความคิดนัน้สอดคลองกับความตองการของเด็ก เขาก็จะติดตามเร่ืองนั้นมากข้ึนไม
นานคานยิมใหมก็จะเกดิข้ึนโดยอาศัยส่ือมวลชน 
 6.  องคการของรัฐบาล รัฐยอมมีสวนในการปลูกฝงคานิยมและศีลธรรมใหแกสังคม 
ตามปกติรัฐจะควบคุมโรงเรียนและสนับสนุนสถาบันศาสนาใหทําหนาท่ีในดานนี ้นอกจากนัน้รัฐ
ยังตรากฎหมายใหสิทธิและอํานาจแกครอบครัวในการเลี้ยงดูและอบรมเด็ก การเผยแพรขาวและ
ความคิดของส่ือมวลชนก็มักอยูภายใตการควบคุมหรือสนับสนุนของรัฐ จึงกลาวไดวารัฐมีบทบาท
สําคัญในการปลูกฝงคานิยมใหแกคนในสังคม ถาไมไดกระทําโดยทางตรงก็กระทําโดยทางออม 
 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2534) กลาววา คานิยมเกดิจากประสบการณและการประเมินคา
ของบุคคล และขณะเดยีวกันก็มาจากความเช่ือและทัศนคติ การเกิดคานยิมจะมีพฤติกรรม 3 อยาง 
คือ 
 1.  การยอมรับคานิยม พฤติกรรมในข้ันแรกนีจ้ะเปนการตัดสินวาเหตุการณ ส่ิงของ การ
กระทําเปนส่ิงท่ีมีคุณคา บุคคลจะมีความเชื่อซ่ึงจะมากนอยตางกันไป ความเช่ือนี้จะกลายเปนการ
ยอมรับส่ิงใดส่ิงหนึ่งและพรอมท่ีจะประเมินส่ิงนั้น 
 2.  ความชอบในคานิยม ความชอบนี้จะแทรกอยูระหวางการยอมรับคานิยม และความรูสึก
ผูกมัดอยูกับคานิยมนัน้ ความชอบนี้จะประเมินจากท้ังตนเองและบุคคลอ่ืนดวยวาเขามีคานิยมในส่ิง
นั้น 
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 3.  การผูกมัด เปนข้ันท่ีมีความเชื่อม่ันวาจะยอมรับคานิยมนัน้ เชน การเคารพในผูใหญ การ
แสดงความออนนอม ซ่ึงจะแสดงวาเขามีคานิยมในส่ิงนั้น 
 ปยะดา ศิริเจริญไชย (2546) ไดกลาวไววา คานิยมเกดิจากประสบการณการเรียนรู อิทธิพล
ของแตละหลักศาสนา สภาพแวดลอมในสังคม ส่ือมวลชน และความเจริญกาวหนาทางวัตถุใน
ปจจุบันโดยผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ไมวาจะเปนกระบวนการขัดเกลาทางสังคมโดยตรง
จากสถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา และสถาบันอ่ืน โดยอิทธิพลตอการปลูกฝงคานิยมใหแก
คนในสังคมไดรับการยอมรับเปนแนวทางปฏิบัติในวิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคม 
 William (1951) กลาววา คานิยมหมายถึง ความรูสึกนิยมชมชอบของมนุษยท่ีมีตอส่ิงตางๆ 
เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมซ่ึงเปนความรูสึกพอใจท่ีจะกระทําตาม 
 Rosenberg (1957) กลาววา คานิยมหมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลท่ัวไปสนใจ เปนส่ิงท่ีบุคคลตองการ
เปนส่ิงท่ีบุคคลรูจัก เหมือนวาเปนหนาท่ีของตนท่ีจะตองทํา 
 Phenit (1958) กลาววา คานิยมทางสังคมหมายถึงคานิยมท่ีชวยใหบุคคลเกิดความรักและ
ความสัมพันธในสังคม 
 Kluckhohn (1962) กลาววา คานิยมคือความปรารถนาตางๆ ท่ีเปนความตองการซ่ึงมี
ความรูสึกวาถูกตองและเปนความตองการเพ่ือตนเองและผูอ่ืน 
  Rokeach (1968) กลาววา คานิยมเกี่ยวของกับส่ิงท่ีดีหรือไมด ีหรือเปนการจัดลําดับ
ความชอบ คานิยมมีท้ังดานบวกและดานลบ คานิยมดานบวกหมายถึงส่ิงท่ีดี ส่ิงท่ีเปนท่ีตองการ
คานิยมดานลบหมายความถึงส่ิงท่ีไมดี ส่ิงท่ีไมตองการตางๆ 
 Hault (1969) กลาววา คานิยมคือส่ิงท่ีกลุมสังคมหน่ึงๆ เห็นวาเปนส่ิงท่ีมีคาควรแกการ
กระทํา นายกยองหรือเห็นวาถูกตอง 
 Fairchild (1972) กลาววา คานิยมคือความเช่ือในความสามารถของส่ิงหนึ่งส่ิงใดซ่ึงเปนท่ี
พึงพอใจตามท่ีพึงปรารถนาของตน คุณภาพของส่ิงนั้นทําใหเปนท่ีสนใจของบุคคลหรือกลุมคน 
      ดังนั้นจึงสรุปไดวา คานิยม คือ ส่ิงท่ียึดถือ ทัศนคติและความเช่ือตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงฝงลึก
อยูในตวัของแตละบุคคล และเปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม หรือการตัดสินใจเลือกของแตละ
บุคคล 
 

ความสําคัญของคานยิม 
 สุนทรี  โคมิน และสนิท  สมัครการ (2522) ไดกลาวถึงหนาท่ีความสําคัญของคานิยมไว
ดังนี ้
 1.  คานิยมเปนมาตรฐาน ท่ีใชในการกระทําพฤติกรรมการปฏิบัติในหลายทาง 
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  1.1 คานิยมเปนตัวชวยกําหนดใหเราแสดงจดุยืนของเราในเร่ืองตางๆเก่ียวกับสังคม
ออกมาใหเห็นชัด 
  1.2 คานิยมเปนตัวชวยกําหนดใหเราเลือกนิยามอุดมการณทางการเมืองบางอุดมการณ
มากกวาอุดมการณอ่ืน 
  1.3 คานิยมเปนบรรทัดฐานท่ีชวยนาํการกระทําใหเราประพฤติและแสดงตัวตอผูอ่ืน
ตามท่ีประพฤติเปนปกติอยูทุกวัน 
  1.4 คานิยมเปนบรรทัดฐานท่ีใชในการประเมิน ตัดสิน การชื่นชมยกยองและการตําหนิ
ติเตียนตัวเองและการกระทําของผูอ่ืน 
  1.5 คานิยมเปนจุดกลางของการศึกษากระบวนการเปรียบเทียบ คือใชคานิยมเปน
บรรทัดฐานในการเปรียบเทียบวาเรามีคานิยมจริยธรรมและคานยิมความสามารถเทากับผูอ่ืนมาก
นอยแคไหน 
  1.6 คานิยมเปนบรรทัดฐานท่ีใชชวยในการชักชวนหรือสรางประสิทธิผลตอคนอ่ืน โดย
สามารถบอกเราไดวาความเช่ืออันไหน ทัศนคติ คานิยม หรือการกระทําไหนที่จะมีคาพอท่ีเราจะ
ทักทาย คัดคานและถกเถียงหรือพยายามท่ีจะเปล่ียน 
  1.7 คานิยมเปนบรรทัดฐานท่ีถูกใชเปนฐานสําหรับกระบวนการใหเหตุผลตอความนึก
คิดและการกระทําของตน เพื่อรักษาไวซ่ึงศักดิ์ศรีแหงตน 
 2.  คานิยมเปนแรงจูงใจ หนาท่ีเฉพาะหนา ของคานิยมและระบบคานิยมเปนตัวนํา
พฤติกรรมของมนุษยในสถานการณประจําวันแลว หนาท่ีระยะยาวของคานิยม (Long-
rangefunctions) ก็จะเปนตัวบงช้ีถึงความตองการของมนุษยอยูในตวัเชนเดียวกนั องคประกอบ
ทางดานความระลึกรู อารมณและพฤติกรรม คานิยม “วถีิปฏิบัติ” เปนแรงจูงใจก็เพราะวิถีปฏิบัติท่ี
คิดวาดีท่ีสุด (Idealized) เปนวิถีทางหรือเปนเคร่ืองมือท่ีชวยนาํไปสูเปาหมายปลายทางท่ีปรารถนา
ในคานยิม “จดุหมายปลายทาง”  คานิยมจดุหมายปลายทางเปนแรงจูงใจในแงท่ีเปนเปาหมายท่ี
เหนือกวาเปาหมายเรงดวนเฉพาะหนา 
 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนะธรรมแหงชาติ (2530 อางใน ปยะดา ศิริเจริญไชย, 2546) ได
กลาวไววา คานิยมเปนส่ิงสําคัญอยางมาก เนื่องจากคานยิมท่ีมนุษยมีนัน้ทําหนาท่ีมากมายเกี่ยวกับ
ชีวิตของเรา ดังนี้ 
 1.  คานิยมทําหนาท่ีเปนบรรทัดฐาน หรือมาตรฐานของพฤติกรรมท้ังหลายของเรา กลาว 
คือ คานิยมจะเปนตัวกาํหนดการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของเราวาควรจะทําหรือไม ควรจะทําในส่ิง
ใด คานิยมจะชวยกําหนดจดุยืนในเร่ืองตางๆไมวาจะเปนเร่ืองเศรษฐกจิ สังคม การเมือง ฯลฯ และ
คานิยมจะชวยทําหนาท่ีประเมินการปฏิบัติการท้ังของตนเองและผูอ่ืน 



22 

 

 

 2.  คานิยมทําหนาท่ีเปนแบบแผนสําหรับการตัดสินใจและการแกไขขอขัดแยง ในบางกรณี
บุคคลตองเผชิญกับสถานการณบางอยางท่ีขัดแยงกัน ทําใหเขาตองเลือกทางใดทางหนึ่ง เชน การ
ปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาอยางเครงครัดกับความเปนตัวของตัวเองหรือการรักษาความเปน
อิสระ เสรีของตนเอง บุคคลจะเลือกทางไหนนัน้ คานิยมหรือระบบคานิยมท่ีบุคคลมีอยูจะชวย
กําหนดทางเลือกใหเขา 
 3.  คานิยมทําหนาท่ีเปนแรงจูงใจ หรือผลักดันของบุคคล เชน บุคคลท่ีมีคานิยมชมชอบใน
การมีอายุยนืยาวก็มีสวนทําใหเกิดคานิยมใหมข้ึนไดเหมือนกัน จึงพูดไดอีกนยัหนึ่งวา คานิยม
เปนไดท้ังเหตุและผลของการเปล่ียนแปลง ดังนั้นคานยิมจึงมีความสําคัญมากเพราะสงผลกระทบถึง
ความเจริญ ความเส่ือมของสังคม และความม่ันคงของชาติ ดังน้ันจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีสังคมจะตอง
สรางคานิยมท่ีเหมาะสมและเปนคานิยมท่ีนําไปสูการเปล่ียนแปลงท่ีพงึปรารถนามากท่ีสุด 
 ทัศนีย ทองสวาง (2537) ไดใหความสําคัญของคานิยมไวดังนี ้
 1.  คานิยม เปนตัวกําหนดพฤติกรรมของคนในสังคม สังคมจะเจริญกาวหนาหรือเส่ือมนัน้
ข้ึนอยูกับคานยิมของคนในสังคมนั้นๆ ดวยเหตุนี้การสรางคานิยมท่ีถูกตองและเหมาะสมจึงเปน
ส่ิงจําเปนอยางยิ่งในทุกสังคม 
 2.  คานิยมมีความเก่ียวพันกับวฒันธรรมอยางใกลชิด โดยเฉพาะคานยิมบางอยางไดสราง
แกนของวัฒนธรรม เชน คานิยมความรักอิสรภาพของคนไทยซ่ึงมีมาต้ังแตสมัยโบราณ ทําใหชาติ
ไทยรักษาความเปนเอกราชมาไดจนปจจบัุนนี ้ความอิสระ เสรีจึงเปนแกนของวัฒนธรรมไทย 
 ณรงค เส็งประชา (2539) สรุปวา คานิยมกอใหเกดิท้ังผลดีและผลเสียตอสังคมผลดี ท่ีไดรับ
จากคานยิม ดังนี้ 
 1.  คานิยมกอใหเกิดลักษณะเฉพาะของสังคม เชน คนไทยรักอิสระ 
 2.  ถาสังคมใดมีคานิยมท่ีด ีก็จะชวยใหสังคมนั้นมีโอกาสเจริญกาวหนาไดมากกวา 
 3.  สังคมท่ีผูคนยึดม่ันในคานิยมเดียวกัน ทําใหเกิดการรวมพลังดานจิตใจเกิดความเปน
อันหนึ่งอันเดยีวกัน 
 4.  คานิยมกอใหเกิดความตองการ เกิดแรงกระตุน อันจะกอใหเกิดการกระทํา ถาเปน
คานิยมท่ีดยีอมจะกอใหเกิดผลดีเพิ่มข้ึน 
 5.  คานิยมชวยกําหนดพฤตกิรรมของคนในสังคม และทําใหเขาเลือกปฏิบัติไดถูกวาอะไร
ควรปฏิบัติ เปาหมายของเขาอยูท่ีอะไร 
 สวนผลเสีย จะเกดิข้ึนถาเปนคานิยมท่ีไมกอใหเกิดผลด ีเชน ความหรูหรา การพนันการ
ชอบแขงขันเพือ่เอาหนา การดื่มสุรากันเปนประจํา ซ่ึงยอมจะเปนผลเสียท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม 
 กรรณิการ อักษรกุล (2541) ไดกลาวถึงความสําคัญของคานิยมไวดังนี ้
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 1.  คานิยมเปนเจตคติ ความเช่ือในชีวิตของบุคคล และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล
ทุกดาน จากพฤติกรรมท่ีงายและธรรมดาท่ีสุด เชน การแตงกายหรือการเลือกอานหนังสือ จนถึง
พฤติกรรมท่ียากและซับซอน เชน ความคิด การเลือกคูครอง การยึดถืออุดมคติ และการปฏิบัติตน 
คานิยมเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลที่เปนไปไดตั้งแตเร่ืองเล็กๆนอยๆ เชน การชอบสีแดง สี
ขาวของเพศหญิง ไปจนถึงเร่ืองใหญท่ีเปนของตองหามหรือผิดศีลธรรมในสังคม 
 2.  คานิยมจึงเปนรากฐานในการท่ีจะทําใหบุคคลตีคาของส่ิงตางๆ ตามคานิยมของตนเอง
ขณะเดียวกนับุคคลก็ไดรับการตีคาจากผูอ่ืนดวย คานิยมมีโครงสรางท่ีซับซอนและถูกกําหนดโดย
กระบวนการท่ีบุคคลรูสึกตัวและไมรูสึกตวัก็ได 
 3.  คานิยมเปนส่ิงท่ีทําใหชีวิตมคีวามหมาย คานิยมจะชวยบุคคลในการเลือก และจัดแบบ
ส่ิงท่ีใหเลือก ซ่ึงบุคคลตองเผชิญในสถานการณตางๆในชีวิต ดวยเหตท่ีุแตละคนมีคานิยมมากกวา
หนึ่งอยาง และมีบอยคร้ังท่ีคานิยมเหลานัน้สงเสริมและเหนีย่วร้ังซ่ึงกนัและกนั แตละบุคคลจะตอง
จัดคานิยมของตนเปนระบบใดระบบหนึ่งอาจจัดรวมอยางคราวๆ หรือจัดอยางแนนอนจากสูงสุดไป
ต่ําสุด (Hierarchy) เม่ือบุคคลไดสรางระเบียบคานิยมของตนข้ึนแลว ก็จะมีความพรอมมากข้ึนวา จะ
เผชิญกับสถานการณท่ีเกี่ยวของกับการเลือกซ่ึงตองตัดสินใจ รวมไปถึงจุดมุงหมายตางๆดวย 
 จึงสรุปไววา คานิยมมีความสําคัญอยางยิ่งตอการกําหนดแนวทางการปฏิบัติและแสดงออก
ซ่ึงพฤติกรรมของบุคคลอันสงผลตอพฤติกรรมของสังคมได ซ่ึงสามารถแสดงใหเหน็ถึงวัฒนธรรม 
ความเจริญรวมถึงความเส่ือมถอยของแตละสังคมไดเชนกัน นอกจากนีค้านิยมยังเปนส่ิงท่ีแสดงถึง
แบบแผนในการดําเนินชีวิตและมีสวนกําหนดการตัดสินใจ การแกไขปญหาของบุคคลในสังคม อีก
ท้ังยังเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญในการดําเนินชีวิตไปสูจุดมุงหมายของบุคคลได 
 ประเภทของคานิยม 
 ประเภทของคานิยมนัน้จะมีมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับวธีิการท่ีนํามาใชในการจําแนกวาจะ
ใชเกณฑใดในการจําแนก 
 Phenit (1958) เห็นวาคานิยมเกี่ยวของกับความชอบและความสามารถในการแสดง
ความชอบอยางหนึ่งจากอยางอ่ืนๆ วิธีแสดงออกของคานิยม จะเห็นไดชัดคือ ความสนใจ ความ
ปรารถนาของบุคคล เราจะวดัคานิยมของบุคคลวาเปนส่ิงใดส่ิงหนึ่งน้ันดูไดจากความสนใจและ
ความปรารถนาของเขาในส่ิงนั้น โดยไดแบงคานิยมเปน 6 ประเภทดังนี ้
 1.  คานิยมทางวตัถุ (Material value) เปนคานยิมท่ีเกี่ยวกับปจจัย 4 ของมนุษย ไดแกอาหาร 
ท่ีอยูอาศัย เคร่ืองนุงหม และยารักษาโรค 
 2.  คานิยมทางสังคม (Social value) เปนคานยิมท่ีชวยใหบุคคลเกิดความรักและชื่อสัตยกัน
ในสังคม 
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 3.  คานิยมทางจริยธรรม (Moral value) เชน ความยุติธรรม ความซ่ือสัตย และความ
รับผิดชอบ 
 4.  คานิยมทางดานความจริง (Truth value) เปนคานิยมเกี่ยวกับความจริงซ่ึงเปนคานิยมท่ี
สําคัญยิ่งสําหรับผูตองการความรู นักปราชญและนักวิทยาศาสตร ท่ีคนควาหากฎแหงธรรมชาติ 
 5.  คานิยมทางสุนทรียภาพ (Esthetic value) เปนความซาบซ้ึง ความดีและความงามของส่ิง
ตางๆ 
 6.  คานิยมทางศาสนา (Religions value) เปนคานิยมท่ีเกีย่วกับความปรารถนา ความ
สมบูรณของชีวิต รวมท้ังความรัก การบูชาในทางศาสนาดวย 
  สุนทรี   โคมิน  และ  สนิท  สมัครการ (2522) ไดรวบรวมเกณฑการพจิารณาในการจําแนก
คานิยมตามแบบของ Rokeach and Cochrane ซ่ึงไดยึดเปาหมายหรือประโยชนของคานิยมนัน้ แบง
ไดเปน 2 ประเภทคือ 
 1.  คานิยมท่ีเปนเคร่ืองมือหรือวิถีปฏิบัติ (Instrumental values) เปนรูปแบบของพฤติกรรม
หรือวิธีการ เพื่อนําไปสูความสําเร็จของชีวิต เชน ความทะเยอทะยาน ความสะอาด การใหอภยัการ
พึ่งพาตนเอง ความรัก ความรับผิดชอบ 
 2.  คานิยมท่ีมีจดุมุงหมายปลายทาง (Terminal values) ซ่ึงเปนท่ีตองการของการมีชีวิตอยู
ของมนุษย หรือเปนจุดมุงหมายปลายทางท่ีพึงปรารถนา เชน ความสุขสบายในชีวิต ความเสมอภาค 
ความสุข ความปลอดภัย การยอมรับนับถือตนเอง ความเปนท่ียอมรับของสังคม 
 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2530) ไดแบงคานิยมไว 2 รูปแบบ และแตละ
รูปแบบแบงออกเปนประเภทตางๆ ดังนี ้
 รูปแบบท่ี 1 แบงคานิยมออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
 1.  คานิยมเกีย่วกบัตนเอง ไดแก คานิยมการพึ่งตนเอง ขยันหม่ันเพียร และมีความ
รับผิดชอบ คานิยมการประหยัดอดออม 
 2.  คานิยมเกีย่วกบัสังคม ไดแก คานิยมการมรีะเบียบวินยั และเคารพกฎหมาย กับคานิยม
การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 
 3.  คานิยมเกีย่วกบัชาติ ไดแก คานิยมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย     

รูปแบบท่ี 2 แบงคานิยมออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
1.  คานิยมดานเศรษฐกิจ ไดแก คานิยมการพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ

กับคานิยมการประหยัดอดออม 
 2.  คานิยมดานสังคม ไดแก คานยิมการมีระเบียบวนิัยและเคารพกฏหมายกบัคานิยมปฏิบัติ
ตามคุณธรรมของศาสนา 
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3.  คานิยมดานการเมืองและการปกครอง ไดแก คานิยมความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย 
 ณรงค เส็งประชา (2539) ไดแบงคานิยมไว 2 ประเภท ดังนี้ 
 1.  คานิยมท่ีเปนวตัถุ เชน ความนิยมในเคร่ืองประดับ 
 2.  คานิยมท่ีไมใชวัตถุ เชน การตรงตอเวลา ความกตัญู 
 นักปราชญชาวเยอรมันไดแบงประเภทของคานิยมไว (อางถึงในกรรณกิาร,2541) ดังนี้ 

1.  คานิยมทางวิชาการ (The oretical value) คานิยมประเภทน้ีจะเปนแรงจงูใจใหบุคคล
ตองการศึกษาหาความรู 
 2.  คานิยมทางเศรษฐกิจ (Economic value) เปนคานิยมท่ีชวยกระตุนใหบุคคลไปสู 
ความม่ังค่ัง 
 3.  คานิยมทางสุนทรียภาพ (Esthetic value) จะชวยใหบุคคลเกิดความพอใจใน
ประสบการณท่ีเกิดจากประสาทสัมผัสตางๆ เชน ความสวยงาม 
 4.  คานิยมทางศาสนา (Religion value) ชวยใหบุคคลปรารถนานับถือศาสนา เช่ือถือคําส่ัง
สอนของศาสนาอยางเครงครัด 
 5.  คานิยมทางการปกครอง (Political value) คานิยมประเภทนี้ชวยผลักดนัใหบุคคล
แสวงหาอํานาจ 
 6.  คานิยมทางสังคม (Social value) เปนแรงจูงใจใหบุคคลสรางความสัมพันธกับผูอ่ืนและ
เขารวมสังคม 
 กรรณิการ อักษรกุล (2541) ไดแบงประเภทของคานิยมไวดังนี ้
 1.  คานิยมท่ีอยูภายใน (Internalized value) เปนคานิยมท่ีรวมอยูในตวับุคคล หรือคานิยมท่ี
คนไดเรียนรูจากการขัดเกลาทางสังคมจนกลายเปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพ คานิยมนีไ้มสามารถ
แยกออกจากบุคคลได เพราะไดกลายเปนสวนหนึ่งของบุคคลผูนั้น หรือมโนธรรม 
 2.  คานิยมเดน (Dominant value) เปนคานยิมสําคัญท่ีสมาชิกในสังคมมีรวมกัน ถึงแมวา
คานิยมอ่ืนๆ เฉพาะกลุมจะแตกตางกัน เชน คานิยมท่ีอยูในกลุมจารีตประเพณ ีขนบธรรมเนียมและ
กฎหมาย 
 ปยะดา ศิริเจริญไชย (2546) ไดแบงประเภทของคานิยมไวเปน 2 ประเภทใหญๆ ดังนี ้
 1.  คานิยมของสังคม เปนคานิยมท่ีบุคคลท่ัวไปในสังคมสวนใหญยึดถือ ยกยองวามีคุณคา 
ดีงาม และพึงยดึถือเปนแนวทางปฏิบัติในสังคมนั้น 
 2.  คานิยมของบุคคล เปนคานยิมท่ีแตละบุคคลยึดถือ ยกยองวามีคุณคาและนํามาเปนแนว
ปฏิบัติ 
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 สรุปไดวา มีประเภทของคานิยม มีอยูหลายประเภทตามกลุมคนในท่ีตางๆ เชน คานยิมของ
บุคคลหรือคานิยมเกี่ยวกับตนเอง คานิยมทางสังคม คานิยมท่ีเปนวัตถุ และคานิยมท่ีไมใชวัตถุ เปน
ตน 
 
2.4 สมมติฐานและกรอบแนวคิด  
 ผลท่ีไดจากการศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีขางตนสรุปไดวาผูบริโภคมีความสนใจและนิยมใช
ผลิตภัณฑเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปมากข้ึน ซ่ึงทําใหทราบถึงแนวโนมความตองการของการใช 
และความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑเคร่ืองปรุงอาหาร ผูวิจยัไดนํามาใช 

เพื่อเปนแนวทางในการคนควาขอมูลในการสรางกรอบแนวคิดและแบบสอบถามรวมถึง
ศึกษาถึงการรับรูภาพลักษณสินคาท่ีสงผลตอคานิยมในการเลือกใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงการสรุปดังกลาวนําไปสูสมมุติฐานเกีย่วกับความสัมพันธ
ระหวางการรับรูภาพลักษณสินคากับคานยิมไดวา 
 สมมติฐาน : การรับรูภาพลักษณตราสินคาสงผลตอคานิยมในการเลือกใชเคร่ืองปรุงอาหาร
ไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ตัวแปรตาม คือการรับรูภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป 
 ตัวแปรอิสระ คือ คานิยมของผูบริโภค 
สมมติฐาน 
 1. การรับรูภาพลักษณสินคาแตละประเภทตางกันสงผลตอคานิยมในการเลือกใช
เคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ในภาพรวมแตกตางกัน   
 2. การรับรูภาพลักษณสินคาแตละประเภทตางกันสงผลตอคานิยมในการเลือกใช
เคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ดานการใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปทําใหมีเวลามากข้ึนแตกตาง
กัน   
 3. การรับรูภาพลักษณสินคาแตละประเภทตางกันสงผลตอคานิยมในการเลือกใช
เคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ดานการแสดงถึงความทันสมัยแตกตางกัน 
 4. การรับรูภาพลักษณสินคาแตละประเภทแตกตางกันสงผลตอคานิยมในการเลือกใช
เคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ดานการใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปเพราะทําใหอาหารนา
รับประทานยิ่งข้ึนแตกตางกนั 
 5. การรับรูภาพลักษณสินคาแตละประเภทแตกตางกันสงผลตอคานิยมในการเลือกใช
เคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ดานการใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปเพราะมีความม่ันใจในความ
ปลอดภัยของเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปแตกตางกัน 
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 6. การรับรูภาพลักษณสินคาแตละประเภทแตกตางกันสงผลตอคานิยมในการเลือกใช
เคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ดานการใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปเพราะทําใหอาหารมีรสชาติ
เปนท่ี ช่ืนชอบตอคนรอบขางแตกตางกัน 
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กรอบแนวคิด 
 

ภาพท่ี 2.2 : ความสัมพันธระหวางปจจยัการรับรูภาพลักษณ คานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหารไทย 
สําเร็จรูป     

      
     ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
(Independent variables)                                         (Dependent variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปจจัยดานการรับรูภาพลักษณสินคา 
1. ภาพลักษณดานคุณสมบัต ิ
(Attributes) 
2. ภาพลักษณดานคุณประโยชน 
(Benefits)   
3. ภาพลักษณดานคุณคา (Value) 
4. ภาพลักษณดานวัฒนธรรม 
(Culture) 
5.ภาพลักษณดานบุคลิกภาพ 
(Personality) 
6.ภาพลักษณดานผูใช (User) 

คานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหาร 
ไทยสําเร็จรูป 

1. การใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปทําให
มีเวลามากข้ึน   
2. การใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปแสดง
ถึงความทันสมัย 
3. การใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูป
เพราะทําใหอาหารนารับประทานยิ่งข้ึน 
4. การใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูป
เพราะมีความม่ันใจในความปลอดภัยของ
เคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูป 
5. การใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูป
เพราะทําใหอาหารมีรสชาติเปนท่ีช่ืน



 

 

บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การศึกษาเร่ือง “การรับรูภาพลักษณสินคาตอคานิยมในการเลือกใชเคร่ืองปรุงอาหารไทย

สําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีรายละเอียดของ
วิธีดําเนนิการวิจัย เปนการวจิัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) ประเภทการวจิัยเชิงสํารวจ 
(Survey Method) และใชการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูวิจัยไดดาํเนินการตาม
แนวทาง ดังนี ้

3.1  การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง 
3.2  การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวจิัยและการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4  การจัดกระทําขอมูล 
3.5  การวิเคราะหขอมูล 
 

3.1   การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง 
 3.1.1  ประชากร (Population) : ประชากรที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้คือ ผูบริโภคท่ีเคยใชและ

ผูบริโภคท่ีรูจักเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.1.2  กลุมตัวอยาง (Sample) 

           กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ กลุมประชากรขางตนท่ีเปน ผูบริโภคท่ี
เคยรับประทานหรือท่ีรูจักเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสุม
ตัวอยางแบบสะดวกและใชจาํนวน 400 คน ซ่ึงจํานวนนี้ไดจากการใชตารางสําเร็จรูปของ Yamane 
(1967)   
3.2 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยและการทดสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 

 3.2.1  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้จะใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยลักษณะ
ของแบบสอบถามเปนคําถามปลายปด และจัดทําข้ึนจากการรวบรวมขอมูลท่ีไดจากทฤษฎี และ
งานวิจยัท่ีเกี่ยวของมาประยุกต ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ซ่ึงลักษณะและขอคําถามใน
แบบสอบถาม ผูวิจัยไดแบงเปน 3 สวน ในแตละสวนมีรายละเอียดดังนี ้

  สวนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกบัขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดสวนตัวตอเดอืน ลักษณะของคําถามจะ
เปนคําถามปลายปดแบบใหเลือกตอบ 
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    สวนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกบัระดับการรับรูภาพลักษณของเคร่ืองปรุงอาหารไทย
สําเร็จรูป การวัดขอมูลจะใชมาตรวัดอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) แบบใชสเกลวัดระดับ
ความสําคัญ โดยเกณฑการใหคะแนนแตละระดับมีดังนี ้

  มากท่ีสุด 5 คะแนน 
  มาก 4 คะแนน 
  ปานกลาง 3 คะแนน 
  นอย 2 คะแนน 
  นอยท่ีสุด 1 คะแนน 
  สวนท่ี 3 เปนคําถามเก่ียวกบัคานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป การวัด

ขอมูลจะใชมาตรวัดอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) แบบใชสเกลวัดระดบัความสําคัญ โดยเกณฑการ
ใหคะแนนแตละระดับมีดังนี้ 

  มากท่ีสุด 5 คะแนน 
  มาก 4 คะแนน 
  ปานกลาง 3 คะแนน 
  นอย 2 คะแนน 
  นอยท่ีสุด 1 คะแนน 
  การแปลผลใชหลักเกณฑการใหคะแนนเฉล่ียในแตละระดับช้ัน จากสูตรการคํานวณ

ความกวางของช้ัน ดังนี ้
  พิสัย = คาสูงสุด – คาตํ่าสุด 
  จํานวนช้ัน = 5 ช้ัน 
  อันตรภาคช้ัน = พิสัย 
 
   = 5 – 1 =     0.80 
   

  ความหมายของคาเฉล่ียมาตรฐานไดดังนี ้
  คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 แสดงวา มากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 แสดงวา มาก 
  คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 แสดงวา ปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 แสดงวา นอย 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 แสดงวา นอยท่ีสุด 

จํานวนช้ัน

5
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 3.2.2 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ กอนท่ีจะนําแบบสอบถามไปใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ไดมีการทดสอบความเท่ียงตรง และความเช่ือม่ันโดยนําแบบสอบถามไปทดสอบ ดังนี้ 

  3.2.2.1 การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามท่ีจัดทําข้ึน 
เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาพจิารณาตรวจสอบความเหมาะสม ความครอบคลุมเนื้อหา การใชภาษาท่ี
ถูกตอง และโครงสรางของแบบสอบถาม เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองกับกลุม
ทดสอบ 

  3.2.2.2 การทดสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยการนาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุง
แกไขแลวไปใหกลุมทดสอบจํานวน 30 ชุด จากนั้นนําแบบสอบถามมาคํานวณคาความเช่ือม่ัน 
เรียกวา “สัมประสิทธอัลฟา” ( : Coefficient) โดยวิธีของ Cronbach ซ่ึงไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 
0.958 แสดงวาแบบทดสอบสามารถนําไปใชในการศึกษาได (ธานินทร ศิลปจารุ, 2551) 

 
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาการรับรูภาพลักษณสินคาตอคานิยมในการเลือกใช
เคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใชวิธีสํารวจ (Survey Method) 
พรอมกับศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเกีย่วของ ขอมูลท่ีไดแบงออกเปน 

 3.3.1  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
โดยจะเก็บขอมูลจากประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงการรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาคร้ัง
นี้ จะใชวิธีการสํารวจจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 400 คน 

 3.3.2  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากการคนควาจากแหลงตางๆ เชน 
ตํารา หนังสือพิมพ วารสาร เอกสารทางวิชาการ ขอมูลทางอินเตอรเน็ต และงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 

 
3.4 การจัดกระทําขอมูล  
  หลังจากรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดท่ีทําการตอบเรียบรอยแลว กลุมผูวิจัยนํา
แบบสอบถามท้ังหมดมาดําเนินการดังตอไปน้ี 

 3.4.1  การตรวจสอบขอมูล (Editing) กลุมผูวิจยัตรวจดูความถูกตองและความสมบูรณ
ของแบบสอบถาม และทําการแยกแบบสอบถามท่ีไมสมบูรณออก  

 3.4.2 การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามท่ีถูกตองสมบูรณแลวมาลงรหัสตามท่ีได
กําหนดรหัสไวลวงหนา 
  3.4.3 การประมวลผลขอมูล (Processing) ขอมูลท่ีลงรหัสแลวนํามาทําการบันทึกโดยใช
เคร่ืองคอมพิวเตอร เพื่อประมวลผลดวยโปรแกรมทางสถิติเพื่อทําการวิเคราะหขอมูล 
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3.5 การวิเคราะหขอมูล 
  เม่ือรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามท่ีไดดําเนินการตรวจสอบความถูกตองและความ
สมบูรณของแบบสอบถามแลว จึงนําขอมูลท่ีไดมาลงรหัสแลว นําไปประมวลผลดวยคอมพิวเตอร 
โดยใชโปรแกรมทางสถิติ และสําหรับสถิติท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล ประกอบดวย 
  3.5.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการหาคาสถิติพื้นฐานเพื่ออธิบาย
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ระดับการรับรูภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทย
สําเร็จรูป และคานิยมในการเลือกใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean:  ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.) 
 3.5.2  สถิติอางอิง (Inference Statistics) เพื่อใชวิเคราะหผลกระทบของตัวแปรตางๆ โดย
การใชทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ไดแก การรับรูภาพลักษณสินคาตอคานิยมในการเลือกใช
เคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสูตรสมการความ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ดังนี ้(กัลยา วานิชยบัญชา, 2539) 

Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 
Y  คือ  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
x1, x2, x3 คือ  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) กลุมท่ี 1,2,3 ตามลําดับ 
b1, b2, b3 คือ  คาท่ีแสดงถึงความสัมพันธระหวาง Y และ X หมายถึง ถา x1เพิ่มข้ึน 1 

หนวย จะทําให Y เปล่ียนไป b1 หนวย (ข้ึนอยูกับเคร่ืองหมายของ b1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

บทท่ี4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
การศึกษาเร่ืองการรับรูภาพลักษณสินคาตอคานิยมในการเลือกใชเคร่ืองปรุงอาหารไทย

สําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการศึกษาวจิัยเชิงสํารวจ ผูวิจยัไดเก็บรวบรวม
จากแบบสอบถามท่ีมีคําตอบครบถวนสมบูรณ จํานวนท้ังส้ิน 400 ชุด  คิดเปนรอยละ 100.00 ผลการ
วิเคราะหแบงออกเปน 4 สวน ประกอบดวย 

4.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
4.2  ขอมูลเกี่ยวกับระดับการรับรูภาพลักษณของเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป 
4.3  ขอมูลเกี่ยวกับคานยิมในการใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป 
4.4  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

4.1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด หรือกําลัง

ศึกษาอยูในระดับนั้นๆ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดตอเดือน สรุปไดตามตารางและคําอธิบาย
ตอไปนี ้
 
ตารางท่ี 4.1 : จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ  

 
เพศ จํานวน (N = 400) รอยละ 

ชาย 150 37.50 

หญิง 250 62.50 

รวม 400 100.00 

 
ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.1  แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ หญิง  

ซ่ึงมีจํานวน 250 คน คิดเปนรอยละ 62.50 และเพศชาย ซ่ึงมีจํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.50 
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ตารางท่ี 4.2 : จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ  
 

อายุ จํานวน (N = 400) รอยละ 

25 – 34 ป 310 77.50 

35 – 44 ป  73 18.25 

45 – 54 ป  13  3.25 

55 ปข้ึนไป   4  1.00 

รวม 400             100.00 

 
ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.2  แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง  

25 – 34 ป ซ่ึงมีจํานวน 310 คน คิดเปนรอยละ 77.50 รองลงมา มีอายุระหวาง 35 – 44 ป ซ่ึงมีจํานวน 
73 คน คิดเปนรอยละ 18.25 อายุระหวาง 45 – 54 ป ซ่ึงมีจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.25 และอายุ 
55 ปข้ึนไป ซ่ึงมีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.00 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.3 : จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา                              

สูงสุด หรือกําลังศึกษาอยูในระดับนั้นๆ 
 

ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวน (N = 400) รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตรี 25 6.25 

ปริญญาตรี 290 72.50 

สูงกวาปริญญาตรี 85 21.25 

รวม 400 100.00 

 
ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.3  แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาอยู

ในระดบัปริญญาตรีซ่ึงมีจํานวน 290 คน คิดเปนรอยละ 72.50 รองลงมา สูงกวาปริญญาตรี ซ่ึง
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จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.25 และ การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี ซ่ึงมีจํานวน 25 คน คิดเปน
รอยละ 6.25  

 
ตารางท่ี 4.4 : จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพสมรส  

 
สถานภาพสมรส จํานวน (N = 400) รอยละ 

โสด 318 79.50 

สมรส 70 17.50 

หยา/หมาย 8 2.00 

อ่ืนๆ  4 1.00 

รวม 400 100.00 
 
ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.4  แสดงใหเห็นวา สถานภาพสมรสของผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญ ไดแก โสด ซ่ึงมีจํานวน 318 คน คิดเปนรอยละ 79.50  สมรส ซ่ึงมีจํานวน 70 คน คิดเปน          
รอยละ 17.50 หยา/หมาย ซ่ึงมีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.00 และอ่ืนๆ ซ่ึงมีจํานวน 4 คน คิดเปน
รอยละ 1.00 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.5 : จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ  

 
อาชีพ จํานวน (N = 400) รอยละ 
ธุรกิจสวนตัว 37 9.25 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 13 3.25 
พนักงานบริษทัเอกชน 317 79.25 
นิสิต / นักศึกษา 20 5.00 
รับจางท่ัวไป 6 1.50 
อ่ืนๆ  7 1.75 
รวม 400 100.00 
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ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.5 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพ
พนักงานบริษทัเอกชน ซ่ึงมีจํานวน 317 คน คิดเปนรอยละ 79.25 รองลงมา อาชีพธุรกิจสวนตัว ซ่ึง
มีจํานวน 37 คน คิดเปน รอยละ 9.25 นิสิต/นักศึกษา ซ่ึงมีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.00  รับ
ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีจาํนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.25  อาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงมีจํานวน 7 คน 
คิดเปนรอยละ 1.75 และอาชีพรับจางท่ัวไป ซ่ึงมีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.50 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.6 : จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดตอเดือน 

 
รายไดตอเดือน จํานวน (N = 400) รอยละ 
ต่ํากวา 15,000 บาท 120 30.00 
15,001 – 20,000 บาท 123 30.75 
20,001 – 25,000 บาท 54 13.50 
สูงกวา 25,000 บาท 103 25.75 
รวม 400 100.00 

 
ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.6  แสดงใหเห็นวา รายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญอยูระหวาง 15,001 – 20,000 บาท ซ่ึงมีจํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 30.75 รองลงมา รายได
ต่ํากวา 15,000 บาท ซ่ึงมีจํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 30.00 รายไดสูงกวา 25,000 บาท ซ่ึงมี
จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.75 และรายไดระหวาง 20,001 – 25,000 บาท ซ่ึงมีจํานวน 54 คน 
คิดเปนรอยละ 13.50 ตามลําดับ 
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4.2  ขอมูลเก่ียวกับระดับการรับรูภาพลักษณของเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป 
 

ตารางท่ี 4.7 : คาเฉล่ียและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานการรับรูภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทย   
สําเร็จรูป 

 
ภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป  S.D. การแปลผล 

ดานคุณสมบัต ิ 3.81 0.59 มาก 
ดานคุณประโยชน 3.40 0.95 ปานกลาง 
ดานคุณคา 3.56 0.74 มาก 
ดานวัฒนธรรม 3.45 0.79 มาก 
ดานบุคลิกภาพของสินคา 3.96 0.67 มาก 
ดานผูใช 3.75 0.63 มาก 

รวม 3.65 0.57 มาก 
 
ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.7 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู

ภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.65) เม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูอยูในระดบัมาก ในดานบุคลิกภาพของสินคา 
เปนอันดับแรก รองลงมา ดานคุณสมบัติ ดานผูใช ดานคุณคา ดานวัฒนธรรม ตามลําดับ และมีการ
รับรูระดับปานกลางในดานคุณประโยชน มีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย 
 
ตารางท่ี 4.8 : คาเฉล่ียและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานการรับรูภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทย 

สําเร็จรูป ดานคุณสมบัติ 
 

ดานคณุสมบัต ิ  S.D. การแปลผล 
1. ความสดใหมเหมือนเคร่ืองปรุงสด 3.49 0.87 มาก 
2. ความอรอยเมื่อนํามาปรุงอาหาร 3.66 0.83 มาก 
3. การประหยดัเวลาในการปรุงอาหาร 4.09 0.73 มาก 
4. การเก็บไวไดนาน 4.00 0.75 มาก 

รวม 3.81 0.59 มาก 
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ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.8  แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู
ภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ดานคุณสมบัติ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 
3.81) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูอยูในระดับมาก อันดบัแรก ไดแก 
การประหยัดเวลาในการปรุงอาหาร รองลงมา คือ การเกบ็ไวไดนาน และความอรอยเม่ือนํามาปรุง
อาหาร ตามลําดับ โดยมีความสดใหมเหมือนเคร่ืองปรุงสด มีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย  
 
ตารางท่ี 4.9 : คาเฉล่ียและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานการรับรูภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทย 

สําเร็จรูป ดานคุณประโยชน 
 

ดานคณุประโยชน  S.D. การแปลผล 
1. ความปลอดภัยตอรางกาย 3.49 1.00 มาก 
2. คุณคาทางโภชนาการภายหลังรับประทาน 3.31 0.99 ปานกลาง 

รวม 3.40 0.95 ปานกลาง 
 
ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.9  แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู

ภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ดานคุณประโยชน ในภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง (  = 3.40)  เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรู อันดับแรก ไดแก ความ
ปลอดภัยตอรางกาย และคุณคาทางโภชนาการภายหลังรับประทาน ตามลําดับ  

 
ตารางท่ี 4.10 : คาเฉล่ียและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานการรับรูภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไท

สําเร็จรูป ดานคุณคา 
 

ดานคณุคา  S.D. การแปลผล 
1. ประโยชนท่ีไดรับคุมคากบัราคา 3.52 0.86 มาก 
2. ความเหมาะสมระหวางราคากับคุณภาพ 3.56 0.88 มาก 
3. ประหยดัคาใชจายในการทําอาหาร 3.66 0.88 มาก 
4. ความอรอยคุมคากับราคา 3.50 0.88 มาก 
5. ความเปนท่ีช่ืนชอบของผูท่ีไดรับประทาน 3.54 0.88 มาก 

รวม 3.56 0.74 มาก 
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ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.10  แสดงใหเหน็วา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู
ภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ดานคุณคา ในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.56) 
เม่ือพิจารณา รายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูในระดบัมาก อันดับแรก ไดแก ประหยดั
คาใชจายในการทําอาหาร รองลงมา ความเหมาะสมระหวางราคากับคุณภาพ ความเปนท่ีช่ืนชอบ
ของผูรับประทาน  และประโยชนท่ีไดรับคุมคากับราคา ตามลําดับ โดยความอรอยคุมคากับราคา มี
คาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย 

 
ตารางท่ี 4.11 : คาเฉล่ียและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานการรับรูภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทย

สําเร็จรูป ดานวัฒนธรรม 
 

ดานวัฒนธรรม  S.D. การแปลผล 
1. การรักษาเอกลักษณของรสชาติอาหารไทย  3.50 0.87 มาก 
2. ความเหมาะสมกับการปรุงอาหารไทย 3.49 0.84 มาก 
3. ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมการทานอาหารของ
คนไทย 

3.37 0.87 ปานกลาง 

รวม 3.45 0.79 มาก 
 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.11 แสดงใหเหน็วา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู
ภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ดานวฒันธรรม ในภาพรวมอยูในระดบัมาก (  = 
3.45) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูในระดบัมาก อันดับแรก ไดแก การ
รักษาเอกลักษณของรสชาติอาหารไทย และมีความเหมาะสมกับการปรุงอาหารไทย ตามลําดับ โดย
ท่ีผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูตอความเหมาะสมกับวัฒนธรรมการทานอาหารของคนไทยอยูในระดับ
ปานกลาง ซ่ึงมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย 
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ตารางท่ี 4.12 : คาเฉล่ียและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานการรับรูภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทย
สําเร็จรูป ดานบุคลิกภาพของสินคา 

 
ดานบุคลิกภาพของสินคา  S.D. การแปลผล 

1. การบรรจุในบรรจุภณัฑท่ีสามารถรักษาความ
สดใหม 

3.78 0.84 มาก 

2. การเปนสินคาท่ีใหความสะดวกตอการใช 4.02 0.76 มาก 
3. การเปนสินคาสําหรับผูตองการประหยดัเวลา
ในการปรุงอาหาร 

4.07 0.75 มาก 

รวม 3.96 0.67 มาก 
 
ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.12 แสดงใหเหน็วา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู

ภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ดานบุคลิกภาพของสินคา ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก (  = 3.96) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูในระดบัมาก อันดับแรก 
ไดแก การเปนสินคาสําหรับผูตองการประหยัดเวลาในการปรุงอาหาร รองลงมา การเปนสินคาท่ีให
ความสะดวกตอการใช และการบรรจุในบรรจุภัณฑท่ีสามารถรักษาความสดใหม ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.13 : คาเฉล่ียและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานการรับรูภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทย

สําเร็จรูป ดานผูใช 
 

ดานผูใช  S.D. การแปลผล 
1. การบงบอกถึงความเปนผูท่ีมีเวลาจํากดั 4.00 0.76 มาก 
2. การบงบอกถึงความเปนผูท่ีชอบความสะดวก 4.08 0.72 มาก 
3. การบงบอกถึงความเปนผูท่ีชอบการทําอาหารทาน
เอง 

3.44 0.94 มาก 

4. การบงบอกถึงความเปนผูท่ีทันสมัย 3.48 0.90 มาก 
รวม 3.75 0.63 มาก 

 



41 

 

 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.13 แสดงใหเหน็วา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู
ภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ดานผูใช ในภาพรวมอยูในระดบัมาก (  = 3.75) 
เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูในระดบัมาก อันดับแรก ไดแก การบง
บอกถึงความเปนผูชอบความสะดวก รองลงมาคือ การบงบอกถึงความเปนผูมีเวลาจํากัด การบง
บอกถึงความเปนผูท่ีชอบการทําอาหารทานเอง และการบงบอกถึงความเปนผูท่ีทันสมัย ตามลําดับ  

 
4.3  ขอมูลเก่ียวกับคานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป 
 
ตารางท่ี 4.14 : คาเฉล่ียและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานคานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

คานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป  S.D. การแปลผล 
1.  การใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปทําใหมีเวลามากข้ึน   3.83 0.78 มาก 
2. การใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปแสดงถึงความ
ทันสมัยของผูใช 

3.15 0.91 ปานกลาง 

3. การใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปเพราะทําใหอาหาร
นารับประทานยิ่งข้ึน 

3.17 0.97 ปานกลาง 

4. การใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปเพราะมีความม่ันใจ
ในความปลอดภัยของเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูป 

3.24 0.93 ปานกลาง 

5. การใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปเพราะทําใหอาหารมี
รสชาติเปนท่ีช่ืนชอบตอคนรอบขาง 

3.32 0.94 ปานกลาง 

รวม 3.34 0.71 ปานกลาง 
 
ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.14 แสดงใหเหน็วา ผูตอบแบบสอบถามมีคานิยมในการใช

เคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 3.34) เม่ือพิจารณารายขอ 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีคานิยมในระดบัมาก ไดแก การใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปทําใหทาน
มีเวลามากข้ึน และมีคานยิมในระดับปานกลาง ไดแก การใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปเพราะทําให
อาหารมีรสชาติเปนท่ีช่ืนชอบตอคนรอบขาง   การใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปเพราะมีความม่ันใจ
ในความปลอดภัยของเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูป การใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปเพราะทําให
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อาหารของทานนารับประทานยิ่งข้ึน และคิดวาการใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปแสดงถึงความ
ทันสมัยของทาน ตามลําดับ 

 
4.4  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
ตารางท่ี 4.15 : การสงผลระหวางการรับรูภาพลักษณสินคากับคานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหาร

ไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม 
 

ตัวแปรอิสระ B Beta t p 
ดานคุณสมบัต ิ -.052 -.043 1.923 .536 
ดานคุณประโยชน .326 .436 9.674 .000* 
ดานคุณคา .163 .169 1.667 .096 
ดานวัฒนธรรม .163 .182 2.405 .017* 
ดานบุคลิกภาพของสินคา -.072 -.068 -1.043 .297 
ดานผูใช .364 .322 5.627 .000* 

R2 = .460,  Adjusted R2 = .452, F = 55.866, p < 0.05 
 
ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.15 แสดงใหเหน็วา การรับรูภาพลักษณสินคาสงผลตอคานิยม

ในการใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (F = 55.866, P = .000) คิดเปนรอยละ 46.00 และพบวาการรับรู
ภาพลักษณสินคา ดานคุณประโยชน ดานวฒันธรรม และดานผูใช สงผลตอคานิยมในการใช
เคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมแตกตางกันโดยท่ี
ภาพลักษณดานผูใชสงผล  มากท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผลการศึกษาดงักลาว สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไววา การรับรูภาพลักษณสินคาแตละ
ประเภทตางกนัสงผลตอคานิยมในการเลือกใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ในภาพรวมแตกตาง
กัน   
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ตารางท่ี 4.16 : การสงผลระหวางการรับรูภาพลักษณสินคากับคานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหาร
ไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการใชเคร่ืองปรุงอาหาร
สําเร็จรูปทําใหมีเวลามากข้ึน   

 
ตัวแปรอิสระ B Beta t p 

ดานคุณสมบัต ิ .134 .102 1.616 .107 
ดานคุณประโยชน -.078 -.095 -1.409 .160 
ดานคุณคา .056 .053 .646 .518 
ดานวัฒนธรรม .119 .121 1.951 .052 
ดานบุคลิกภาพของสินคา .241 .208 3.528 .000* 
ดานผูใช .292 .236 4.357 .000* 

R2 = .267,  Adjusted R2 = .256, F = 23.854, p < 0.05 
 
ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.16 แสดงใหเหน็วา การรับรูภาพลักษณสินคาทุกตัวรวมกนั

อธิบายความแปรปรวนของคานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดานการใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปทําใหมีเวลามากข้ึน ไดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 (F = 23.854, P = .000) คิดเปนรอยละ 26.70 และพบวาการรับรูภาพลักษณสินคา 
ดานบุคลิกภาพของสินคา และดานผูใช สงผลตอคานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกันโดยท่ีภาพลักษณดานการใชเคร่ืองปรุงอาหาร
สําเร็จรูปทําใหมีเวลามากข้ึน สงผลมากท่ีสุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผลการศึกษาดงักลาว สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไววา การรับรูภาพลักษณสินคาแตละ
ประเภทตางกนัสงผลตอคานิยมในการเลือกใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ดานการใชเคร่ืองปรุง
อาหารสําเร็จรูปทําใหมีเวลามากข้ึน แตกตางกัน   
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ตารางท่ี 4.17 : การสงผลระหวางการรับรูภาพลักษณสินคากับคานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหาร 
ไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการใชเคร่ืองปรุงอาหาร
สําเร็จรูปแสดงถึงความทันสมัย  

 
ตัวแปรอิสระ B Beta t p 

ดานคุณสมบัต ิ -.029 -.019 -.303 .762 
ดานคุณประโยชน .061 .064 .952 .342 
ดานคุณคา .193 .156 1.930 .054 
ดานวัฒนธรรม .241 .209 3.421 .001* 
ดานบุคลิกภาพของสินคา -.245 -.180 -3.091 .002* 
ดานผูใช .505 .348 6.513 .000* 

R2 = .285,  Adjusted R2 = .274, F = 26.136, p < 0.05 
 
ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.17 แสดงใหเหน็วา การรับรูภาพลักษณสินคาทุกตัวรวมกนั

อธิบายความแปรปรวนของคานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดานการใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปแสดงถึงความทันสมัย ไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 (F = 26.136, P = .000) คิดเปนรอยละ 27.40 และพบวาการรับรูภาพลักษณ
สินคา ดานวัฒนธรรม ดานบุคลิกภาพของสินคา และดานผูใช สงผลตอคานิยมในการใชเคร่ืองปรุง
อาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกันโดยท่ีภาพลักษณดานการใช
เคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปแสดงถึงความทันสมัย สงผลมากท่ีสุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
 ผลการศึกษาดงักลาว สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไววา การรับรูภาพลักษณสินคาแตละ
ประเภทตางกนัสงผลตอคานิยมในการเลือกใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ดานการใชเคร่ืองปรุง
อาหารสําเร็จรูปแสดงถึงความทันสมัย แตกตางกัน   
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ตารางท่ี 4.18 : การสงผลระหวางการรับรูภาพลักษณสินคากับคานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหาร
ไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการใชเคร่ืองปรุงอาหาร
สําเร็จรูปเพราะทําใหอาหารนารับประทานยิ่งข้ึน 

 
ตัวแปรอิสระ B Beta t p 

ดานคุณสมบัต ิ -.075 -.046 -.754 .452 
ดานคุณประโยชน .048 .047 .721 .471 
ดานคุณคา .308 .235 2.951 .003* 
ดานวัฒนธรรม .216 .177 2.944 .003* 
ดานบุคลิกภาพของสินคา -.203 -.141 -2.459 .014* 
ดานผูใช .526 .342 6.527 .000* 

R2 = .309,  Adjusted R2 = .299, F = 29.347, p < 0.05 
 
ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.18 แสดงใหเหน็วา การรับรูภาพลักษณสินคาทุกตัวรวมกนั

อธิบายความแปรปรวนของคานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดานการใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปเพราะทําใหอาหารนารับประทานยิ่งข้ึน              
ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (F = 29.347, P = .000) คิดเปนรอยละ 29.90 และพบวาการ
รับรูภาพลักษณสินคา ดานคุณคา ดานวัฒนธรรม ดานบุคลิกภาพของสินคา และดานผูใช สงผลตอ
คานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน
โดยท่ีภาพลักษณดานการใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปเพราะทําใหอาหารนารับประทานยิ่งข้ึน 
สงผลมากท่ีสุด อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ผลการศึกษาดงักลาว สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไววา การรับรูภาพลักษณสินคาแตละ
ประเภทตางกนัสงผลตอคานิยมในการเลือกใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ดานการใชเคร่ืองปรุง
อาหารสําเร็จรูปเพราะทําใหอาหารนารับประทานยิ่งข้ึน แตกตางกัน   
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ตารางท่ี 4.19 : การสงผลระหวางการรับรูภาพลักษณสินคากับคานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหาร
ไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการใชเคร่ืองปรุงอาหาร
สําเร็จรูปเพราะมีความม่ันใจในความปลอดภัยของเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูป 

 
ตัวแปรอิสระ B Beta t p 

ดานคุณสมบัต ิ -.059 -.037 -.620 .535 
ดานคุณประโยชน .185 .190 2.945 .003* 
ดานคุณคา .148 .118 1.501 .134 
ดานวัฒนธรรม .169 .144 2.437 .015* 
ดานบุคลิกภาพของสินคา .057 .041 .729 .466 
ดานผูใช .401 .272 5.278 .000* 

R2 = .334,  Adjusted R2 = .324, F = 32.850, p < 0.05 
 
ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.19 แสดงใหเหน็วา การรับรูภาพลักษณสินคาทุกตัวรวมกนั

อธิบายความแปรปรวนของคานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดานการใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปเพราะมีความม่ันใจในความปลอดภัยของ
เคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปไดอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (F = 32.850, P = .000) คิดเปน
รอยละ 32.40 และพบวาการรับรูภาพลักษณสินคา ดานคุณประโยชน ดานวัฒนธรรม และดานผูใช 
สงผลตอคานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกตางกันโดยท่ีภาพลักษณดานการใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปเพราะมีความม่ันใจในความ
ปลอดภัยของเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูป สงผลมากท่ีสุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ผลการศึกษาดงักลาว สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไววา การรับรูภาพลักษณสินคาแตละ
ประเภทตางกนัสงผลตอคานิยมในการเลือกใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ดานการใชเคร่ืองปรุง
อาหารสําเร็จรูปเพราะมีความม่ันใจในความปลอดภัยของเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปแตกตางกัน   
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ตารางท่ี 4.20 : การสงผลระหวางการรับรูภาพลักษณสินคากับคานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหาร
ไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานใชเคร่ืองปรุงอาหาร
สําเร็จรูปเพราะทําใหอาหารมีรสชาติเปนท่ีช่ืนชอบตอคนรอบขาง 

 
ตัวแปรอิสระ B Beta t p 

ดานคุณสมบัต ิ -.018 -.011 -.187 .851 
ดานคุณประโยชน -.005 -.005 -.079 .937 
ดานคุณคา .320 .252 3.188 .002* 
ดานวัฒนธรรม .281 .237 3.968 .000* 
ดานบุคลิกภาพของสินคา -.001 -.001 -.019 .985 
ดานผูใช .305 .204 3.921 .000* 

R2 = .322,  Adjusted R2 = .312, F = 31.177, p < 0.05 
 
ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.20 แสดงใหเหน็วา การรับรูภาพลักษณสินคาทุกตัวรวมกนั

อธิบายความแปรปรวนของคานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดานใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปเพราะทําใหอาหารมีรสชาติเปนท่ีช่ืนชอบตอคน
รอบขางไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (F = 31.177, P = .000) คิดเปนรอยละ 31.20 และ
พบวาการรับรูภาพลักษณสินคา ดานคุณคา ดานวัฒนธรรม และดานผูใช สงผลตอคานิยมในการใช
เคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกันโดยท่ีภาพลักษณ
ดานใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปเพราะทําใหอาหารมีรสชาติเปนท่ีช่ืนชอบตอคนรอบขาง สงผล
มากท่ีสุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ผลการศึกษาดงักลาว สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไววา การรับรูภาพลักษณสินคาแตละ
ประเภทตางกนัสงผลตอคานิยมในการเลือกใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ดานใชเคร่ืองปรุง
อาหารสําเร็จรูปเพราะทําใหอาหารมีรสชาติเปนท่ีช่ืนชอบตอคนรอบขางแตกตางกัน   
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตารางท่ี 4.21 : สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1. การรับรูภาพลักษณสินคาแตละประเภทตางกันสงผลตอ
คานิยมในการเลือกใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ในภาพรวม
แตกตางกัน   

สอดคลอง 

2. การรับรูภาพลักษณสินคาแตละประเภทตางกันสงผลตอ
คานิยมในการเลือกใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ดานการใช
เคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปทําใหมีเวลามากข้ึนแตกตางกนั   

สอดคลอง 

3. การรับรูภาพลักษณสินคาแตละประเภทตางกันสงผลตอ
คานิยมในการเลือกใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ดานการ
แสดงถึงความทันสมัยแตกตางกัน 

สอดคลอง 

4. การรับรูภาพลักษณสินคาแตละประเภทแตกตางกันสงผลตอ
คานิยมในการเลือกใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ดานการใช
เคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปเพราะทําใหอาหารนารับประทาน
ยิ่งข้ึนแตกตางกัน 

สอดคลอง 

5. การรับรูภาพลักษณสินคาแตละประเภทแตกตางกันสงผลตอ
คานิยมในการเลือกใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ดานการใช
เคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปเพราะมีความม่ันใจในความปลอดภัย
ของเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปแตกตางกัน 

สอดคลอง 

6. การรับรูภาพลักษณสินคาแตละประเภทแตกตางกันสงผลตอ
คานิยมในการเลือกใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ดานการใช
เคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปเพราะทําใหอาหารมีรสชาติเปนท่ี           
ช่ืนชอบตอคนรอบขางแตกตางกัน 

สอดคลอง 
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ผลการทดสอบสมมติฐานตามตารางท่ี 4.21 สรุปไดวา ผลการศึกษาการรับรูภาพลักษณ
สินคาสงผลตอคานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

บทท่ี 5 
สรุปและอภิปรายผล 

 
การศึกษาเร่ืองการรับรูภาพลักษณสินคาท่ีสงผลตอคานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหาร

สําเร็จรูป เขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยขอสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังนี ้
 

5.1  สรุปผลการศึกษา    
 ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและผลสรุปตามวัตถุประสงคมีดังนี้ 

ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 62.50 อายรุะหวาง 25 – 34 ป รอยละ  

77.50 ระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี รอยละ 72.50  สถานภาพสมรส โสด รอยละ 79.50  ประกอบ
อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน รอยละ 79.25 และมีรายไดตอเดือนระหวาง 15,001 – 20,000 บาท รอยละ 
30.75  

ผลสรุปตามวัตถุประสงค 
1.  การรับรูภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป 
การรับรูภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณารายดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูระดับมาก ในดานบุคลิกภาพของสินคา เปน
อันดับแรก รองลงมา ดานคุณสมบัติ  ดานผูใช  ดานคุณคา ดานวัฒนธรรม ตามลําดับ และมีการรับรู
ระดับปานกลางในดานคุณประโยชน  

การรับรูภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ดานคุณสมบัติ ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรู การประหยดัเวลาในการปรุง
อาหาร ในระดบัมาก  

การรับรูภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ดานคุณประโยชน ในภาพรวมอยู
ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรู ดานความปลอดภัยตอ
รางกาย เปนอันดับแรก 

การรับรูภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ดานคุณคา ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรู ดานความประหยัดคาใชจายใน
การทําอาหาร ในระดบัมากเปนอันดับแรก 
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การรับรูภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ดานวัฒนธรรม ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรู ดานความสามารถรักษา
เอกลักษณของรสชาติอาหารไทย ในระดับมากเปนอันดบัแรก 

การรับรูภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ดานบุคลิกภาพของสินคา ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรู ดานการเปน
สินคาสําหรับผูตองการประหยัดเวลาในการปรุงอาหาร ในระดบัมากเปนอันดับแรก 

การรับรูภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ดานผูใช ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรู ดานการบงบอกถึงความเปนผูชอบ
ความสะดวก ในระดบัมากเปนอันดับแรก 

2.  คานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
คานิยมในการเลือกใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ในภาพรวมอยูในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีคานิยมในดาน 
การใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปทําใหมีเวลามากข้ึน  ในระดับมากเปนอันดับแรก 

การทดสอบสมมติฐาน 
ผลการศึกษาดานการรับรูภาพลักษณสินคาสงผลตอคานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหารไทย

สําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวม คิดเปนรอยละ 46.00  
การรับรูภาพลักษณสินคาทุกตัวรวมกันอธิบายความแปรปรวนของคานิยมในการใช

เคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการใชเคร่ืองปรุงอาหาร
สําเร็จรูปทําใหมีเวลามากข้ึน คิดเปนรอยละ 26.70  

การรับรูภาพลักษณสินคาทุกตัวรวมกันอธิบายความแปรปรวนของคานิยมในการใช
เคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการใชเคร่ืองปรุงอาหาร
สําเร็จรูปแสดงถึงความทันสมัย คิดเปนรอยละ 27.40  

การรับรูภาพลักษณสินคาทุกตัวรวมกันอธิบายความแปรปรวนของคานิยมในการใช
เคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการใชเคร่ืองปรุงอาหาร
สําเร็จรูปเพราะทําใหอาหารนารับประทานยิ่งข้ึน คิดเปนรอยละ 29.90  

การรับรูภาพลักษณสินคาทุกตัวรวมกันอธิบายความแปรปรวนของคานิยมในการใช
เคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการใชเคร่ืองปรุงอาหาร
สําเร็จรูปเพราะมีความม่ันใจในความปลอดภัยของเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูป คิดเปนรอยละ 32.40  
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การรับรูภาพลักษณสินคาทุกตัวรวมกันอธิบายความแปรปรวนของคานิยมในการใช
เคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานใชเคร่ืองปรุงอาหาร
สําเร็จรูปเพราะทําใหอาหารมีรสชาติเปนท่ีช่ืนชอบตอคนรอบขาง คิดเปนรอยละ 31.20  

 
5.2   การอภิปรายผล 

การรับรูภาพลักษณสินคาเครื่องปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป 
ผลการศึกษา พบวา การรับรูภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปในภาพรวมอยู

ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูระดับมาก ในดาน
บุคลิกภาพของสินคา เปนอันดับแรก ท้ังนีเ้นื่องจากบุคลิกภาพของสินคาเปนพื้นฐานในการสราง
อิทธิพลในการรับรูและเลือกใชสินคา ซ่ึงผูบริโภคจะตอบสนองเฉพาะบุคลิกภาพท่ีมีความสําคัญตอ
ตัวเองหรือท่ีตวัเองชอบเทานั้น และเม่ือใชเปนประจํากจ็ะกลายเปนสวนหนึ่งของตัวตนของ
ผูบริโภคไปโดยปริยาย ดังน้ันบุคลิกภาพของสินคาจึงสามารถดึงดูดความสนใจของผูบริโภคไดดี 
เชน บรรจุภณัฑท่ีใช ความสะดวกในการนําไปใช หรือเม่ือนําไปใชแลวสามารถชวยให
ประหยดัเวลามากข้ึน เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับ สุภาภรณ พลนิกร (2548) กลาววาการรับรู คือ 
กระบวนการซ่ึงแตละคนคัดสรร  จัดระเบียบ ตีความหมาย ส่ิงท่ีมากระตุนเพื่อใหเกดิภาพในสมองท่ี
มีความหมายและสอดคลองกันเกีย่วกับโลกท่ีบุคคลนั้นสามารถสัมผัสได หรือเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการประมวลผลขอมูลของสมองซ่ึงเร่ิมจากการรับสัมผัสและตามดวยการใหความใสใจ อีก
ท้ังยังสอดคลอกับ ศรีกัญญา มงคลศิริ (2547) ท่ีกลาวถึงบุคลิกภาพตราสินคาไววา บุคลิกภาพตรา
สินคา คือ องคประกอบสําคัญของภาพลักษณตราสินคาท่ีทําใหภาพลักษณโดยรวมของสินคามี
ชีวิตชีวา โดยท่ัวไปแลวผูบริโภคจะพัฒนาความรูสึกตางๆ เพื่อสะทอนบุคลิกภาพตราสินคาของตรา
สินคานั้นข้ึนมาเอง 

คานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
คานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือ

พิจารณารายขอ พบวา อันดบัแรก ไดแก การใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปทําใหมีเวลามากข้ึน   
ท้ังนี้อาจเปนเพราะปจจุบันผูบริโภคตองการความสะดวกสบายในการดํารงชีวิตมากข้ึน ทําให
พฤติกรรมของผูบริโภคโดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมเมืองจึงผันแปรไปสูคานิยมในการเลือกซ้ือ
สินคาอุปโภคบริโภคท่ีมีความสะดวก และประหยัดเวลา ดังนั้นเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปจึง
เปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได  ซ่ึงนอกจากจะชวยให
ผูบริโภคมีเวลามากข้ึนแลวยงัมีรสชาติเปนท่ีช่ืนชอบและผูบริโภคยังมีความม่ันใจในความปลอดภัย
ของสินคาอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับ Kluckhohn (1962) ท่ีกลาววา คานยิมคือความปรารถนาตางๆ ท่ี
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เปนความตองการซ่ึงมีความรูสึกวาถูกตองและเปนความตองการเพื่อตนเอง อีกท้ังยังสอดคลองกับ 
ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2530) ท่ีกลาวไววาคานิยมเกดิจากความปรารถนาของบุคคลท่ีจะ
ปรับตัวใหเขากับความจําและความตองการในสภาพชีวติของเขา คือ เม่ือมีประสบการณหรือเกดิ
ปญหาความขัดแยงระหวางตัวเขากับส่ิงแวดลอม ส่ิงท่ีเขาเห็นคุณคายอมเปนส่ิงสนองความตองการ
ใหเหมาะสมกบัประโยชนใชสอย 

 
การรับรูภาพลักษณสินคาสงผลตอคานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
การรับรูภาพลักษณสินคาสงผลตอคานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และพบวาการ
รับรูภาพลักษณตราสินคา ดานคุณประโยชน ดานวัฒนธรรม และดานผูใชมีอิทธิพล สงผลตอ
คานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวม  
มากท่ีสุด อาจเนื่องมาจากผูบริโภคสวนใหญเม่ือรับรูในส่ิงท่ีตนสนใจ เชน สินคามีความปลอดภยั 
ประโยชนท่ีไดรับคุมคากับราคา ประหยัดคาใชจาย   หรือสามารถบงบอกถึงความเปนผูท่ีชอบความ
สะดวก เปนตน โดยผูบริโภคจะรับรูเฉพาะตัวกระตุนท่ีเขามาสูตนเองอยางรวดเร็วและตรงกับ
คานิยมของตนเทานั้น ซ่ึงสอดคลองกับคิง (King , 1984 อางใน กอบกลุ พันธเจริญวารกุล, 2528) 
กลาววา การรับรูเปนเอกภาพ โดยมนษุยทุกคนสามารถรับรูตอบุคคลอ่ืนและส่ิงแวดลอมต้ังแตเกดิ
จนตาย และมนุษยกจ็ะดึงประสบการณในอดีตมาชวยพิจารณา และใหความหมายตอส่ิงเรา 
เชนเดยีวกบัท่ีผานมาซ่ึงก็คือการรับรูของบุคคลนั้นเอง โดยแตละบุคคลท่ีรับรูในเหตุการณแตกตางกนั
เนื่องจากบุคคลเหลานั้นมีภูมิหลังและประสบการณท่ีแตกตางกนั และยงัสอดคลองกบั สุนทรี โคมิน 
และสนิท สมัครการ (2522) ท่ีกลาวถึงหนาท่ีความสําคัญของคานยิมไวดังนี้ คานยิมเปนบรรทัดฐานท่ี
ชวยนาํการกระทําใหเราประพฤติและแสดงตัวตอผูอ่ืนตามท่ีประพฤตเิปนปกติอยูทุกวนั  
  การรับรูภาพลักษณสินคาทุกตัวรวมกันอธิบายความแปรปรวนของคานิยมในการใช
เคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการใชเคร่ืองปรุงอาหาร
สําเร็จรูปทําใหมีเวลามากข้ึน ไดอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และพบวาการรับรูภาพลักษณ
สินคา ดานบุคลิกภาพของสินคา และดานผูใช สงผลตอคานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหารไทย
สําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปทําใหมีเวลา
มากข้ึน มากท่ีสุด ซ่ึงอาจเปนเพราะเม่ือผูบริโภคไดรับรูถึงภาพลักษณตราสินคาเคร่ืองปรุงอาหาร
สําเร็จรูปวาเครื่องปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปเปนสินคาท่ีใหความสะดวกตอการใช หรือเปนสินคา
สําหรับผูท่ีตองการประหยัดเวลาในการปรุงอาหารแลวนัน้ ทําใหผูบริโภคเกิดความรู ความเช่ือ และ
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มีประสบการณตอสินคา จึงสงผลใหผูบริโภคเห็นวาเม่ือผูบริโภคใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปแลว
จะมีเวลาเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับกระบวนการการรับรู ท่ีกลาววาผูบริโภคมีความพยายามท่ีจะ
คัดเลือกใหความใสใจตอโฆษณาตางๆ โดยมักจะมีความตระหนกัสูงในเร่ืองท่ีสอดคลองกับความ
จําเปน และความสนใจของตน เชนบางคนสนใจดูเฉพาะภาพหรือสนใจเฉพาะขอความ บางคน
ชอบดูกราฟเปรียบเทียบ บางคนสนใจในเร่ืองความประหยัดเงินหรือเวลา ซ่ึงทําใหเกดิคานิยม 
ความเช่ือ ทัศนคติ รวมท้ังอาจทําใหเปล่ียนวิธีการรับรูและลดปริมาณของส่ิงกระตุนประสาทสัมผัส
ดวย 
 การรับรูภาพลักษณสินคาทุกตัวรวมกันอธิบายความแปรปรวนของคานิยมในการใช
เคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการใชเคร่ืองปรุงอาหาร
สําเร็จรูปแสดงถึงความทันสมัย ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และพบวาการรับรู
ภาพลักษณตราสินคา ดานวฒันธรรม ดานบุคลิกภาพของสินคา และดานผูใช สงผลตอคานิยมใน
การใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการใชเคร่ืองปรุง
อาหารสําเร็จรูปแสดงถึงความทันสมัย มากที่สุด อาจเนื่องมาจากวานอกจากผูบริโภคจะมองถึง
ประโยชนจากตัวสินคาแลว ยังคํานึงถึงคุณลักษณะอ่ืนๆ ของสินคาอีก เชน สามารถบงบอกถึงความ
เปนผูท่ีมีเวลาจํากัด สามารถบงบอกถึงความเปนผูท่ีชอบความสะดวก หรือสามารถบงบอกถึงความ
เปนผูท่ีทันสมัย เปนตน ซ่ึงเม่ือผูบริโภคไดรับรูถึงภาพลักษณตางๆ เหลานี้ก็จะสามารถเกิดความเช่ือ 
คานิยมหรือทัศนคติในตัวสินคานั้นๆ ได ซ่ึงสอดคลองกับ Kotler (อางใน รุงรัตน ชัยสําเร็จ, ม.ป.ป.) 
ใหความหมายวา ภาพลักษณเปนองครวมของความเช่ือ ความคิด และความประทับใจท่ีบุคคล มีตอ
ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงทัศนคติและการกระทําใดๆ ท่ีคนเรามีตอส่ิงนั้น จะมีความเกีย่วพันอยางสูงกับ
ภาพลักษณของส่ิงนั้นๆ 

การรับรูภาพลักษณสินคาทุกตัวรวมกันอธิบายความแปรปรวนของคานิยมในการใช
เคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการใชเคร่ืองปรุงอาหาร
สําเร็จรูปเพราะทําใหอาหารนารับประทานยิ่งข้ึน ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และพบวา
การรับรูภาพลักษณตราสินคา ดานคุณคา ดานวัฒนธรรม ดานบุคลิกภาพของสินคา และดานผูใช 
สงผลตอคานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดาน
การใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปเพราะทําใหอาหารนารับประทานยิ่งข้ึน มากท่ีสุด  เนื่องจาก
ภาพลักษณของเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปทําใหผูบริโภคไดรับรูถึงความอรอยคุมคากับราคาและยงั
เปนท่ีช่ืนชอบของผูท่ีไดรับประทาน อีกทัง้ประโยชนท่ีไดรับยังคุมคากบัราคา เปนตน ซ่ึงคุณสมบัติ
เหลานี้เปนภาพลักษณท่ีพึงประสงคของสินคา คือ เปนสินคามีคุณภาพดี นาเช่ือถือ สินคามีความ
ทันสมัย สินคามีเอกลักษณโดดเดน สินคามีความกาวหนาทางเทคโนโลย ีจึงสงผลใหผูบริโภคเกิด
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ความพึงพอใจและตองการใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปเนื่องจากทําใหอาหารนารับประทานยิ่งข้ึน 
ซ่ึงสอดคลองกับ Kluckhohn (1962) กลาววา คานิยมคือความปรารถนาตางๆ ท่ีเปนความตองการซ่ึง
มีความรูสึกวาถูกตองและเปนความตองการเพื่อตนเองและผูอ่ืนและยังสอดคลองกับ Fairchild 
(1972) กลาววา คานิยมคือความเช่ือในความสามารถของส่ิงหนึ่งส่ิงใดซ่ึงเปนท่ีพึงพอใจตามท่ีพึง
ปรารถนาของตน คุณภาพของส่ิงนั้นทําใหเปนท่ีสนใจของบุคคลหรือกลุมคน 
 การรับรูภาพลักษณสินคาทุกตัวรวมกันอธิบายความแปรปรวนของคานิยมในการใช
เคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการใชเคร่ืองปรุงอาหาร
สําเร็จรูปเพราะมีความม่ันใจในความปลอดภัยของเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และพบวาการรับรูภาพลักษณตราสินคา ดานคุณประโยชน ดานวัฒนธรรม 
และดานผูใช สงผลตอคานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดานการใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปเพราะมีความม่ันใจในความปลอดภัยของ
เคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูป มากท่ีสุด เนื่องจากผูผลิตเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปนั้นเนนถึง
ภาพลักษณของสินคาในดานของความปลอดภัยตอรางกายและคุณคาทางโภชนาการภายหลัง
รับประทาน โดยความปลอดภัยเปนส่ิงท่ีผูบริโภคคาดหวังในตัวของผลิตภัณฑเปนอันดับตนๆ ซ่ึง
เม่ือผูบริโภคไดรับรูถึงความปลอดภัยของสินคาทําใหผูบริโภคเกิดทัศนคติท่ีดีตอสินคาเพิ่มข้ึน ซ่ึง
สอดคลองกับ เสรี วงษมณฑา (2541) ท่ีกลาววา ภาพลักษณเปรียบประดุจหางเสือท่ีกําหนดทิศทาง
พฤติกรรมของปจเจกชนท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งรอบตัวบุคคลน้ัน ถาบุคคลนั้นมีภาพลักษณเชิงบวกตอ
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งรอบตัว จะมีแนวโนมท่ีจะมีพฤติกรรมเชิงบวกออกมา  
 การรับรูภาพลักษณสินคาทุกตัวรวมกันอธิบายความแปรปรวนของคานิยมในการใช
เคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานใชเคร่ืองปรุงอาหาร
สําเร็จรูปเพราะทําใหอาหารมีรสชาติเปนท่ีช่ืนชอบตอคนรอบขางไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และพบวาการรับรูภาพลักษณตราสินคา ดานคุณคา ดานวัฒนธรรม และดานผูใช สงผล
ตอคานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานใช
เคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปเพราะทําใหอาหารมีรสชาติเปนท่ีช่ืนชอบตอคนรอบขางมากท่ีสุด  อาจ
เนื่องจากเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปนัน้เนนถึงความวัฒนธรรมอาหารไทยรวมถึงรสชาติท่ีเปน
เอกลักษณของอาหารไทย ซ่ึงเปนรสชาติท่ีกลมกลอมและลงตัว ท้ังนี้ทําใหผูบริโภคท่ีนํา
เคร่ืองปรุงอหารไทยไปบริโภคนั้นเกิดความพึงพอใจและความเช่ือถือในตัวผลิตภัณฑ เพราะไม
เพียงแตตอบสนองความตองการของตัวผูบริโภคเทานั้น ผลิตภัณฑยังสามารถตอบสนองความ
ตองการของคนรอบขางไดอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับ วิทวสั ชัยปาณี (2548) กลาววา ตราสินคา คือ
ทุกส่ิงทุกอยาง ท่ีผลิตภัณฑมีท้ังหมด คือสวนท่ีจับตองได มองเห็นได มีรูปรางหนาตา สามารถ
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ตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมเปาหมายไดในแงของประสิทธิภาพและยังครอบคุลมไป
ถึงส่ิงท่ีจับตองไมได ไมวาจะเปน  ความนาเช่ือถือ  ความม่ันใจ  ความคุนเคย สถานภาพ เปนตน 

 
5.3   ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช  

1.  จากผลการวิจัยพบวา ระดับการรับรูภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป 
ดานคุณประโยชน อยูในระดับปานกลางและมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย ดังนัน้ผูผลิตควรมีการ
นําเสนอคุณประโยชนของผลิตภัณฑท่ีโดดเดนและแตกตางไปจากคูแขงขัน เชน สินคาควรมีความ
ปลอดภัยตอรางกาย หรือมีคุณคาทางโภชนาการหลังจากผูบริโภครับประทานไปแลว อีกคร้ังยังควร
คํานึงถึงวัฒนธรรมของอาหรไทย และความเปนไทย ซ่ึงอาหารไทยจะเนนท้ังรสชาติ เปร้ียว หวาน 
มัน เค็ม และเผ็ด มีความกลมกลอมและลงตัว ไมมีรสใดโดดเดนมากจนเกนิไป หรือมีกล่ินหอมจาก
สมุนไพร และเคร่ืองเทศ เปนตน รวมท้ังการสรางประสบการณอันนาประทับใจใหกับลูกคา ซ่ึงถือ
เปนกลยุทธในการสรางสินคาท่ีทุกบริษัทควรใหความสําคัญ เพราะจะทําใหผูบริโภคเกิดความ
ม่ันใจในผลิตภัณฑ 

2.  จากผลการวิจัยพบวา การรับรูภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ดาน
คุณสมบัติ โดยมีความสดใหมเหมือนเคร่ืองปรุงสด มีคาเฉล่ียเปนอันดบัสุดทาย เนื่องจากท่ีผานมา
ตลาดเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปอาจยังไมเติบโตเทาท่ีควร เพราะผู บริโภคมีทัศนคติเครื่องปรุง
อาหรสําเร็จรูป เชน ไมสด ไมอรอย ขาดคุณคาทางโภชนาการ เปนตน ดังนั้นผูผลิตควรให
ความสําคัญถึงความสดใหมของผลิตภัณฑใหมีความใกลเคียงกับเคร่ืองปรุงสด โดยอาจนํา
เทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยท่ีสามารถรักษาความใหมของผลิตภัณฑไดดีข้ึน 

3.  จากผลการวิจัย พบวา การรับรูภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ดาน
คุณประโยชน อยูในระดับปานกลาง โดยคุณคาทางโภชนาการภายหลังรับประทาน มีคาเฉล่ียเปน
อันดับสุดทาย ดังนั้นผูผลิตควรคํานึงถึงคุณคาทางโภชนาการและความปลอดภัยตอรางกายหลังจาก
ท่ีผูบริโภครับประทาน โดยมีการสรางการยอมรับในเร่ืองของคุณคาทางโภชนาการของเคร่ืองปรุง
อาหารสําเร็จรูป เชน ไมมีผงชูรส ไมเติมน้าํตาล เนนกากใยมาก ไขมันตํ่า เปนตน 

4.  จากผลการวิจัยพบวา การรับรูภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ดาน
คุณคา อยูในระดับมากโดยความอรอยคุมคากับราคา มีคาเฉล่ียเปนอันดบัสุดทาย ซ่ึงในดานรสชาติ
นั้นควรมีความอรอยคุมคากับราคาท่ีผูบริโภคซ้ือไป เนื่องจากเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปในปจจุบัน
ราคาคอนขางแพง ดังนัน้ผูผลิตควรคํานึงถึงรสชาติท่ีทําใหผูบริโภคมีความพึงพอใจและมีความรูสึก
เชิงบวก หรือมีการพัฒนาผลิตภัณฑในรูปแบบตางๆ หรือมีการออกเมนูรสชาติใหมๆ เพื่อ
ตอบสนองผูบริโภคทุกวยั        
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5.  จากผลการวิจัยพบวา การรับรูภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ดาน
วัฒนธรรม อยูในระดบัมาก โดยความเหมาะสมกับวัฒนธรรมการทานอาหารของคนไทยอยูในระดับ
ปานกลาง ซ่ึงมีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย ซ่ึงผูผลิตเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปควรคํานึงถึง
วัฒนธรรมของอาหรไทย และความเปนไทย ซ่ึงอาหารไทยจะเนนท้ังรสชาติ เปร้ียว หวาน มัน เค็ม 
และเผ็ด มีความกลมกลอมและลงตัว ไมมีรสใดโดดเดนมากจนเกินไป หรือมีกล่ินหอมจาก
สมุนไพร และเคร่ืองเทศ เปนตน 

6.  จากผลการวิจัย พบวา การรับรูภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ดาน
บุคลิกภาพของสินคา ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยการบรรจุในบรรจุภัณฑท่ีสามารถรักษาความ
สดใหม มีคาเฉล่ียเปนอันดบัสุดทาย ดังนัน้ผูผลิตควรใหความสําคัญถึงบรรจุภัณฑท่ีบรรจุ ให
สามารถรักษาความสด สะอาดของอาหารเพื่อใหผูบริโภคเกิดความเช่ือม่ันและม่ันใจในผลิตภัณฑ 

 7.  จากผลการวิจัยพบวา การรับรูภาพลักษณสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป ดานผูใช 
อยูในระดับมาก โดยการบงบอกถึงความเปนผูท่ีทันสมัย มีคาเฉล่ียเปนอันดับสุดทาย ซ่ึงผูผลิตควรมี
การพัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบใหมีความทันสมัย และใหเปนสินคาท่ีงายตอการปรุงและทาน สะดวก
ตอการพกพา หรือขนาดของผลิตภัณฑท่ีเหมาะสําหรับทานคนเดียว เปนตน อีกท้ังควรศึกษา
แนวโนมความนิยมของผูบริโภค เพื่อใหเปนไปตามความตองการของตลาด ท้ังในดาน สี กล่ิน 
รสชาติ 

8.  จากผลการวิจัยพบวา คานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปการใชเคร่ืองปรุง
อาหารสําเร็จรูปแสดงถึงความทันสมัย อยูในระดับปานกลาง และมีคาเฉล่ียเปนอันดบัสุดทาย 
ดังนั้นผูผลิตควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบใหมีความทันสมัย และใหเปนสินคาท่ีงายตอการ
ปรุงและทาน สะดวกตอการพกพา หรือขนาดของผลิตภัณฑท่ีเหมาะสําหรับทานคนเดียว หรือมีการ
อธิบายถึงประโยชนหรือสารอาหารที่ไดรับจากผลิตภัณฑเพื่อใหผูบริโภคมีความม่ันใจใน
ผลิตภัณฑมากยิ่งข้ึน  

9.  จากการวิจยัพบวา การรับรูภาพลักษณสินคาสงผลตอคานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหาร
ไทยสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูผลิตนอกจากแขงขันกันในดานธุรกิจแลวยัง
ควรคํานึงถึงคุณภาพของตวัสินคาดวย เนือ่งจากสินคาเปนปจจยัสําคัญในการจดจําและเลือกซ้ือของ
ผูบริโภค และเพื่อเปนการสรางภาพลักษณและคานยิมท่ีดีใหกับผูบริโภค เชน การสรางภาพลักษณ
สินคาบงบอกถึงความเปนผูท่ีมีเวลาจํากดั หรือเปนผูท่ีชอบความสะดวกจะสงผลถึงคานิยมดานการ
ใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปทําใหมีเวลามากข้ึน  เปนตน  
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5.4  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังไป    
เพื่อใหผลการศึกษาในคร้ังนีส้ามารถขยายตอไปในทัศนะท่ีกวางมากข้ึนอันจะเปน

ประโยชนในการอธิบายปรากฏการณและปญหาทางดานภาพลักษณสินคาหรือปญหาอ่ืนท่ีมีความ
เกี่ยวของกัน ผูทําวิจยัจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไปดังนี ้

1.  ควรทําการศึกษาภาพลักษณสินคาไทยกับผูบริโภคในประเทศตางๆ เพื่อใหทราบ
ผลกระทบของแหลงท่ีมาผลิตภัณฑตอผูบริโภค โดยศึกษาสินคาประเภทอาหารไทย  

2.  วิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอภาพลักษณสินคาไทยท้ังตลาดในประเทศและตลาด
ตางประเทศ เพื่อใหทราบวามีปจจัยใดบางท่ีมีผลตอภาพลักษณสินคาไทย อันจะเปนประโยชนตอ
การวางตําแหนงสินคาท้ังในประเทศและในตางประเทศตอไป 
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เลขท่ีแบบสอบถาม................ 
 

แบบสอบถาม 
การรับรูภาพลักษณตราสินคาท่ีสงผลตอคานิยมในการใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพื่อเปนการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับประกอบการศึกษา  
วิชาการคนควาแบบอิสระ ตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อศึกษาถึงการรับรูภาพลักษณตราสินคาท่ีสงผลตอคานิยมในการใช
เคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยขอมูลท่ีไดจะนําไปวิเคราะห
เพื่อใชในการศึกษาเทานั้นผูศึกษา ขอขอบคุณในความอนุเคราะหของทานท่ีใหขอมูลในการตอบ
แบบสอบถามคร้ังนี้ 
สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ 
คําชี้แจง : เลือกคําตอบท่ีตรงกับทานมากท่ีสุด เพียงคําตอบเดียว 
1. เพศ  
 � 1) ชาย                                � 2) หญิง          
2. อายุ   
                 � 25-34 ป                    � 35-44 ป 
            � 45-54 ป                    � 55 ปข้ึนไป 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด หรือ กําลังศึกษาอยูในระดับน้ัน ๆ 
 � 1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
 � 2) ปริญญาตรี   
 � 3) สูงกวา ปริญญาตรี 
4. สถานภาพสมรส 
 � 1) โสด  � 2) สมรส  � 3) หยา/หมาย  
 � 4) อ่ืนๆ………...… 
5. อาชีพ 
 � 1) ธุรกิจสวนตัว  � 2) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 
 � 3) พนักงานบริษัทเอกชน  � 4) นิสิต / นักศึกษา 
 � 5) รับจางท่ัวไป  � 6) อ่ืนๆ(โปรดระบุ)............................ 



6. รายไดตอเดอืน 
 � 1) ต่ํากวา 15,000 � 2) 15,001 - 20,000 
 � 3) 20,001-25,000 � 4) สูงกวา 25,000 
 
สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับระดบัการรับรูภาพลักษณของเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป 
 คําชี้แจง : ทานรับรูภาพลักษณตราสินคาของเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูปตอไปนี้มีมากนอย
เพียงใดและโปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง � ท่ีทานตองการ 
  

 
ภาพลักษณตราสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป 

ระดับการรับรู 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

ภาพลักษณดานคุณสมบตั ิ 
1. มีความสดใหมเหมือนเคร่ืองปรุงสด      
2. มีความอรอยเม่ือนํามาปรุงอาหาร      
3. สามารถประหยัดเวลาในการปรุงอาหาร      
4. สามารถเก็บไวไดนาน      

ภาพลักษณดานคุณประโยชน  
1. มีความปลอดภัยตอรางกาย      
2. มีคุณคาทางโภชนาการภายหลังรับประทาน      

ภาพลักษณดานคุณคา  
1. ประโยชนท่ีไดรับคุมคากบัราคา      
2. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ      
3. ประหยดัคาใชจายในการทําอาหาร      
4. ความอรอยคุมคากับราคา      
5. ความเปนท่ีช่ืนชอบของผูท่ีไดรับประทาน      

ภาพลักษณดานวัฒนธรรม  
1. สามารถรักษาเอกลักษณของรสชาติอาหารไทย       
2. มีความเหมาะสมกับการปรุงอาหารไทย      



 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพลักษณตราสินคาเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป 

ระดับการรับรู 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

ภาพลักษณดานบุคลิกภาพของสินคา  
1. บรรจุในบรรจุภัณฑท่ีสามารถรักษาความสดใหม      
2. เปนสินคาท่ีใหความสะดวกตอการใช      
3. เปนสินคาสําหรับผูตองการประหยดัเวลาในการปรุง
อาหาร 

     

ภาพลักษณดานผูใช 
1. สามารถบงบอกถึงความเปนผูท่ีมีเวลาจาํกัด      
2. สามารถบงบอกถึงความเปนผูท่ีชอบความสะดวก      
3. สามารถบงบอกถึงความเปนผูท่ีชอบการทําอาหารทาน
เอง 

     

4. สามารถบงบอกถึงความเปนผูท่ีทันสมัย      



สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับคานยิมในการใชเคร่ืองปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป 
 คําชี้แจง : กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเหน็ของทาน 
 

 
 

 

จบคําถาม 
 

 
ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือ 

ผูวิจัย 

 
การใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูป 

ระดับความคดิเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

1.  การใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปทําใหทานมีเวลามาก
ข้ึน   

     

2. ทานคิดวาการใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปแสดงถึง
ความทันสมัยของทาน 

     

3. ทานใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปเพราะทําใหอาหาร
ของทานนารับประทานยิ่งข้ึน 

     

4. ทานใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปเพราะมีความม่ันใจ
ในความปลอดภัยของเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูป 

     

5. ทานใชเคร่ืองปรุงอาหารสําเร็จรูปเพราะทําใหอาหารมี
รสชาติเปนท่ีช่ืนชอบตอคนรอบขาง 
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