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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง การสร้างผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์

ก าแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส ในปัจจุบันจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ผ่านมา พบว่า มีการซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น 
(กนกวรรณ ไทยประดิษฐ,2563) รูปภาพจึงมีความจ าเป็นอย่างมาก ต่อการเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์
ก าแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส 2. เพื่อสร้างผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์
ก าแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส ผลการวิจัย จากการวิเคราะห์ตัวอย่างผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายจากแหล่งช็อปปิ้ง
ออนไลน์เว็บไซด์จากแบรนด์และห้างสรรพสินค้าชั้นน า จ านวน 100 ผลงาน พบรูปแบบของภาพถ่าย 5 รูปแบบ 
ดังนี้ 1. ภาพที่แสดงให้เห็นถึงแบรนด์ 2. ภาพที่แสดงให้ เห็นถึงเรื่องเล่าความเป็นมา 3. ภาพที่แสดงให้เห็น ถึง
วัตถุดิบส่วนผสมที่เกี่ยวข้อง 4. ภาพที่แสดงให้ เห็นถึงรายละเอียด ฟังก์ชันการใช้งาน 5. ภาพที่แสดงให้ เห็นถึงพรี
เซนเตอร์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และได้น ารูปแบบที่ได้จากวัตถุประสงค์ข้อที่ มาสร้างผลงานภาพถ่ายชุมชน ผ่านระบบตลาด
ออนไลน์ก าแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส 5 ผลิตภัณฑ์ จ านวนผลิตภัณฑ์ละ 5 ภาพ รวมทั้งสิ้น 25 ภาพ และน าภาพ
ผลงานที่ได้ประเมินคุณภาพของผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการถ่ายภาพ ด้านการตลาด พบว่า ผลประเมินคุณภาพ
ผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์ก าแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากด้านความเหมาะสมของภาพที่แสดงให้เห็นถึงแบรนด์ ( X

=4.00) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.41 ) ด้านความเหมาะสมของภาพที่แสดงให้เห็นถึงเรื่องเล่าความเป็นมา 
( X =4.27) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.72) ด้านความเหมาะสมของภาพที่แสดงให้เห็นถึงวัตถุดิบส่วนผสม
ที่เกี่ยวข้อง ( X =3.20) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.74) )  ด้านความเหมาะสมของภาพที่แสดงให้เห็นถึง
รายละเอียดฟังก์ชันการใช้งาน ( X =3.80) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.= 0.77) ด้านความเหมาะสมของภาพที่
แสดงให้เห็นถึงพรีเซนเตอร์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ( X =4.47) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.18) ด้านการสื่อ
ความหมายของภาพ ( X =3.45) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.24 ) ด้านการกระตุ้นในการตัดสินใจซื้อ ( X

=3.22) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.00) ซึ่งผลจากการวิจัยบพบว่าภคุณภาพโดยรวมของผลงานจากรูปแบบ
ทั้ง 5 รูปแบบอยู่ในระดับมาก 
ค้าส้าคัญ: ภาพถ่าย/ ส่งเสริมการขาย / ตลาดออนไลน์ 
 

Abstract 
Research subject Creating a portfolio of promotional photographs for community products 

through the online marketing system Kamphaeng Phet Marketplace At present, due to the recent 
Covid-19 situation, there has been an increase in online purchases (Kanokwan Thaipradit, 2020), so 
pictures are very necessary. The objectives of this research are: 1 .  To study the results of 
promotional photographs for community products. Through the online marketing system 
Kamphaeng Phet Market Place 2 .  To create a portfolio of promotional photos for community 
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products. through the online marketing system Kamphaeng Phet Marketplace Results From the 
analysis of samples of promotional photographs from online shopping sites from leading brands 
and department stores, totaling 100  works, found 5  types of photographs as follows: Brand 2 . 
Picture shown See the story of the history. 3 .  The picture shown. to the raw materials and 
ingredients involved. see the details Functionality 5. Picture shown see the product user presenter 
and has taken the form from the objective Let's create a portfolio of community photos. Through 
the online marketing system Kamphaeng Phet Marketplace 5  products, 5  images per product, a 
total of 25 images, and use the images of the work that have been evaluated for the quality of the 
work by experts. In terms of photography and marketing, it was found that the evaluation results 
of photographic works for promoting community products through the online marketing system 
Kamphaeng Phet Marketplace The experts found that there was a high level of satisfaction on the 
suitability of the images depicting the brand ( = 4 . 00 ) , while the standard deviation (SD = 0 . 41  ) 
was the suitability of the images depicting the narrative. Background ( =4 . 2 7 ) , standard deviation 
(SD=0.72), suitability of images showing relevant ingredients ( =3.20), standard deviation (SD=0.74) 
) , suitability of The picture shows the details of the functionality ( =3 . 80 ) , the standard deviation 
(SD = 0.77) , the suitability of the picture showing the presenter, the user of the product ( =4.47) , 
the deviation. standard (SD = 0 . 1 8 ) , the aspect of visual interpretation ( =3 . 4 5 ) , the standard 
deviation (SD = 0.24) , the impulse to buy ( =3.22) , the standard deviation (SD = 0.00). From the 
research, it was found that the overall quality of works from all 5 formats was at a high level. 
Keywords: Photography / Promotion / Online Market 

 
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 

ตลาด E-Commerce เริ่มขึ้นเมื่อประมาณต้นทศวรรษที่ 1970 โดยเริ่มจากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างหน่วยงาน และในช่วงเริ่มต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆ เท่านั้น บริษัทเล็ก  ๆ มี
จ านวนไม่มากนัก ต่อมาเมื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange-EDI) ได้
แพร่หลายขึ้น ประกอบกับคอมพิวเตอร์พีซีได้มีการขยายเพิ่มอย่างรวดเร็วพร้อมกับการพัฒนาด้านอินเทอร์เน็ตและ
เว็บ ท าให้หน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ได้ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นในปัจจุบันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้
ครอบคลุมธุรกรรมหลายประเภท เช่น การโฆษณา การซื้อขายสินค้า การซื้อหุ้น การท างาน การประมูล และการ
ให้บริการลูกค้า  

คนเราใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ท าธุรกิจ ธุรกรรม การซื้อของออนไลน์ ใน
การท า E-Commerce เป็นการหาช่องทางใหม่ๆ ให้เข้ากับโลกปัจจุบันมากขึ้นการน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการ
ทางธุรกิจ  เพื่อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจ าวัน ไม่ใช่เพียงแต่ลดค่าใช้จ่ายเท่านั้น แต่เป็นการ
ประหยัดเวลาลดเวลาที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ รวมไป
ถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกับผู้บริโภคและผู้ค้าส่ง และ รวมไปถึง แอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น Shopee. 
, LAZADA., ShobShop., JD Central., Kaidee., Watsons TH, Thisshop, AliExpress, Konvy, ShopBack.  
(อีคอมเมิร์ซภาพรวม, ม.ป.ป.) 

ในปัจจุบันที่ยังขาดการส่งเสริมการเข้าตลาดออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน และ ผลิตภัณฑ์ OTOP ต่าง ๆ 
ในหลาย ๆ ภูมิภาคส่วนพบว่ายังมีปัญหาของการที่จะจัดจ าหน่ายออนไลน์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกจัดท าโดย
กลุ่มชมชนที่เป็นชาวบ้านทั่วไปที่ยังไม่มีความรู้ในระบบการขายของออนไลน์ ซึ่งมีหลายหน่วยงานเข้ามาให้ความ
ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็น พัฒนาชุมชน วัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร ที่มีการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์เหลานี้สามารถเข้า
ไปสู่ การจัดจ าหน่ายสินค้ากึ่งออนไลน์ได้ผ่านทาง เว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น Otop Thailand (กมลภพ ศรีบุญเรือง,2563)  

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของภาครัฐมุ่งเน้นการพัฒนาจาก ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า (ศูนย์
เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2562) แต่ปัญหาที่พบเจอหลังโครงการต่าง 
ๆ จบลงคือ ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์
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รูปแบบใหม่ ๆ มามากมายแล้ว แต่หลาย ๆ ผลิตภัณฑ์ก็ไม่เห็นถึงผลลัพธ์ปลายน้ าอย่างแท้จริง เนื่องจากก็ยังคงมี
ปัญหาในเรื่องของ ตลาดที่รองรับสินค้า เพื่อส่งออกจากชุมชนไปจ าหน่าย ทางจังหวัดก าแพงเพชร และหอการค้า
จังหวัดก าแพงเพชร จึงมีแนวทางในการสร้างแหล่งการค้าออนไลน์ ที่ท าหน้าที่เป็นตลาดกลางในการเป็นหน้าร้าน
ขายสินค้า ต่าง ๆ ที่ได้จากชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการของภาครัฐ เช่น OTOP U2T นวัตวิถี เป็นต้น ให้
เป็นช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์  ก าแพงเพชร มาร์เก็ตเพลส ซ่ึงในการขายสินค้าออนไลน์นั้นรูป
ถ่ายส่งเสริมการขายของสินค้าจึงมีความจ าเป็นอย่างมาก และเนื่องจากชุมชนขาดความรู้ และอุปกรณ์ในการ
ถ่ายภาพให้มีคุณภาพและความสวยงามเพื่อน ามาใช้ลงขายบนเว็บไซต์ ทางผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงปัญหาและต้องการที่
จะน าความรู้ด้านศิลปะการถ่ายภาพเข้าไปช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับชุมชนและทีมงานผู้ดูและระบบของมาร์เก็ต
เพลส  
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึงประสงค์ที่จะถ่ายภาพเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์
ชุมชนผ่านระบบตลาดออนไลน์ก าแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส เพื่อส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ให้กับกลุ่มชุมชน 
ผ่านทางแพตฟอร์มก าแพงเพชรมาร์เก็ตเพลสโดยการส่งเสริมการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์ก าแพงเพชรมาร์
เก็ตเพลส 

2.  เพื่อสร้างผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์ก าแพงเพชรมาร์
เก็ตเพลส 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  

การถ่ายภาพเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านระบบตลาดออนไลน์ก าแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส  
ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิด ดังนี้ 

คุณภาพผลงานภาพถ่าย (ศูนย์ข้อมูลและการบริการ, 2559) 
การสื่อความหมายของภาพ ถ่ายทอดความหมาย ของอารมณ์ ความรู้สึก หรือในทางทัศนคติลง 

บนภาพถ่าย 
ความสวยงาม ในภาพถ่ายจึงเป็นส่วนประกอบหรือมีความส าคัญเป็นอันดับรองลงมา เรื่องราวที่

ต้องการ จะถ่ายทอดให้ผู้ชมภาพถ่ายมีความรู้และเกิดความเข้าใจนั้น ควรมีลักษณะที่เมื่อดูในภาพถ่ายแล้วมีส่วนที่
ยัง สงสัยน้อยที่สุด ถ้าจ าเป็นต้องใช้ค าอธิบายประกอบหรือค าบรรยายภาพบ้างก็จะต้องไม่ยืดยาวนัก เพื่อให้ผู้ชม 
เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องได้ 

ความสร้างสรรค์ การใช้มุมมองที่จะสื่อถึงภาพที่ออกมา เป็นมุมมองที่ โดดเด่นแปลกใหม่ หรือเป็นสิ่ง
ที่ท าให้คนที่มองภาพเกิดจุดสนใจ 

องค์ประกอบภาพ การถ่ายควรค านึงถึง ลักษณะของภาพไม่ควรมีคนมากจนเกินไป บุคคลในภาพ
ก าลังท าอะไร ความชัดเจนของใบหน้าบุคคลในภาพ บุคคลในภาพควรมีลักษณะ ท่าทางที่เป็น ธรรมชาติ หากเป็น
ภาพหมู่ควรอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 

เทคนิคที่ใช้ นอกเหนือจากพิจารณาเนื้อหาของภาพและเทคนิค อันเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาจ า เป็นต้อง
พิจารณาเทคนิคของการถ่ายภาพโดยตรง นับตั้งแต่เรื่องของการ ตั้งหน้ากล้อง หากตั้งหน้ากล้องถ่ายภาพดีก็จะได้
ภาพถ่ายที่มีสีสวยงาม ภาพถ่ายที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ มักจะน าไปพิมพ์ในเอกสาร หนังสือต่าง ๆ 

การส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์  
การจูงใจ ให้ลูกค้า เลือกซื้อด้วยหัวใจ ไม่ใช่เพราะเหตุผล ด้วยประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าที่

ดีท าาให้ลูกค้ารู้สึกเหมือน เป็นคนที่ส าคัญที่สุด ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ลูกค้าจะจดจ าและต่อให้สินค้ามีราคาแพงก็ไม่
ส าคัญอีกต่อไป ลูกค้าจะเลือกกลับมาที่ร้านเดิม 

การกระตุ้นในการตัดสินใจซื อ สิ่งจูงใจด้านอารมณ์คือ มีความภาคภูมิใจในตัวสินค้าที่ได้จากการ
ประมูลและมีสิ่งจูงใจ อุปถัมภ์คือ มีความหลากหลายของสินค้า 
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ความไว้วางใจต่อตราสินค้า ผู้บริโภคจะจัดล าดับ ความชอบตราสินค้า ร้านค้า และปริมาณ เป็นต้น 
ในแต่ละตัวเลือกก็จะสร้างความตั้งใจซื้อขึ้น โดยทั่วไปการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมักจะท าการซื้อตราสินค้า ที่ชอบ
มากที่สุด ลังจากการซื้อ ผู้บริโภคจะน าสินค้า นั้นมาใช้และจะรับรู้ทัศนคติต่อตราสินค้าได้ด้วยตนเอง ตามมาซึ่ง
พฤติกรรม การกลับมาซื้อสินค้าซ้ าอีกครั้ง หรือ ไม่กลับมาซื้อสินค้าซ้ า ก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและคุณภาพที่ผู้บริโภคมี  
ต่อสินค้าในตราสินค้านั้น ๆ 

การสร้างความน่าเชื่อถือ การเลือกใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง ดารา นักแสดง หรือ บุลคนที่มีผู้ติดตามใน
โซเชียลมีเดีย จะท าให้มีความน่าเชื่อถือเพ่ิมมากขึ้น 
 
ผลการศึกษา 
 1. การศึกษาผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์ก้าแพงเพชร 
มาร์เก็ตเพลส มีวิธีการด าเนินการวิจัยและผลการศึกษา ดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1) ขั้นตอนการก าหนดกลุ่มและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ภาพถ่ายส่งเสริมการ
ขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์ก าแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส โดยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน ในการ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 68 ผลิตภัณฑ์ (ตารางที่ 1) 

ประชากร  คือ ประชาชนทั่วไป 
กลุ่มตัวอย่าง  คือ ประชาชนทั่วไปจ านวน 100 คน โดยได้มาจากวิธีการเลือกตัวอย่าง 

แบบบังเอิญ  (Accidental sampling) 
ตารางท่ี 1 ผลการคัดเลือกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 68 ผลิตภัณฑ ์

หมวดหมูผ่ลิตภัณฑ์ ชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ ร้อยละ (n = 100) 
ผลิตภัณฑ์ประเภทของตกแต่ง แสนรักแคคตัส  

 
74% 

ผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้า  
เครื่องแต่งกาย 

ร้านชุดไทยอาจารย์ ปิ่น  
 

56% 

ผลิตภัณฑ์ประเภทของที่ระลึก กระทงจากใบข้าวโพด 
ต. ลานดอกไม้ 

49% 

ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้และเครื่องส าอาง ผงขัดผิวสมุนไพร fay ต.คลองแม่ลาย 34% 
ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารส าเร็จรูป ขนมเปี๊ยะ  ต.นครชุม  26% 

 
2) ขั้นตอนสัมภาษณ์ทีมงานผู้พัฒนาเว็บไซต์ก าแพงเพชรมาร์เก็ตเพลสและผู้ประกอบการเพื่อที่จะ

ทราบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ เพื่อน ามาใช้ในการสร้างรูปแบบของภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ 
ประชากร  คือ ผู้พัฒนาเว็บไซต์และผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนในก าแพงเพชรมาร์เก็ต

เพลส 
กลุ่มตัวอย่าง  คือ ผู้พัฒนาเว็บไซต์และผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนในก าแพงเพชรมาร์เก็ต

เพลส จ านวน 6 คน โดยได้มาจากการวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
(Purposive  sampling) 

3) ขั้นตอนการวิเคราะห์ตัวอย่างผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายเพื่อสร้างรูปแบบในการถ่ายภาพ
ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านระบบตลาดออนไลน์ก าแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส โดยใช้ภาพส่งเสริมการขายบน
เว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์จากห้างสรรพสินค้าเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

ประชากร  ผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายบนเว็บไซต์จากห้างสรรพสินค้า 
กลุ่มตัวอย่าง  ผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายบนเว็บไซต์จากห้างสรรพสินค้า จ านวน 

100 ภาพ โดยได้มาจากการวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive  sampling) 
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 ขั นตอนการศึกษา 
 การคัดเลือกภาพถ่ายตัวอย่าง 100 ภาพแบบเจาะจงโดยระบบ SEO ของ Google จากแหล่ง 
ช็อปปิ้งออนไลน์เว็บไซด์จากแบรนด์และห้างสรรพสินค้าชั้นน าได้แก่ Robinson , Big C , CENTRAL , ICONSIAM , 
mc shop , GUCCI , Nike , OFF-WHITE สืบค้นเมื่อวันที่ วันที่ 20 สิงหาคม 2654 
 
 
 

 
   
 

 

 
 
 

ภาพที ่1 ภาพถ่ายตัวอย่าง 100 ภาพแบบเจาะจงโดยระบบ SEO ของ Google 
 
การวิเคราะห์รูปแบบภาพถ่ายจากการจัดกลุ่ม การวิเคราะห์รูปแบบภาพถ่ายจาก การจัดกลุ่ม แสดงใน

ตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 การหารูปแบบและจ านวนร้อยละ 

รูปแบบ จ้านวนภาพ ร้อยละ 
1. ภาพที่แสดงให้เห็นถึงแบรนด์ 22 22 
2. ภาพที่แสดงให้ เห็นถึงเรื่องเล่าความเป็นมา 9 9 
3.ภาพที่แสดงให้เห็น ถึงวัตถุดิบส่วนผสมที่เกี่ยวข้อง 17 17 
4.ภาพที่แสดงให้ เห็นถึงรายละเอียด ฟังก์ชันการใช้งาน 20 20 
5.ภาพที่แสดงให้ เห็นถึงพรีเซนเตอร์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 32 32 

 
 ผลการศึกษาผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์ ก าแพงเพชรมาร์
เก็ตเพลส สรุปผลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลมีทั้งหมดแบ่งออก 5 รูปแบบ 

1) ภาพที่แสดงให้ เห็นถึงแบรนด์ ภาพที่บ่งบอกความเป็นแบรนด์ได้ชัดเจน เราก็จะสามารถดึงดูด
กลุ่มเป้าหมายได้ตรงมากขึ้น ตัวอย่างเช่น เราเป็นแบรนด์ขายเสื้อผ้าแนวมินิมอล ลวดลายน้อย ๆ สีพื้น ๆ สบายตา 
ถ้าเราสามารถสื่อสารผ่านภาพออกมาได้สอดคล้องกับสินค้ามากเท่าไหร่ เราก็จะสามารถดึงดูดลูกค้าที่ใช่ 
กลุ่มเป้าหมายที่ชอบแต่งกายแนวมินิมอลได้ตรงมากขึ้นด้วย เป็นต้น  

2) ภาพที่แสดงให้ เห็นถึงเรื่องเล่าความเป็นมา เพื่อให้ภาพนี้จะแสดงให้เห็นถึงที่มาของกลุ่มชุมชุน 
หรือผู้ก่อตั้ง แบรนด์นั้น ๆ บ่งบอกโดยผ่านการเล่าเรื่องจากภาพถ่าย เช่น กลุ่มชุมชนที่ท ากระทงจากใบข้าวโพด 
ดังเดิมเลยพื้นที่เขตนั้นมีการท าไร่ข้าวโพดเป็นจ านวนมาก 

ชาวบ้านที่ได้จากการว่างท าไร่ จึงน าใบข้าวโพดที่ไม่ใช้แล้ว มาท าเป็นกระทงจากใบข้าวโพด 
ยกตัวอย่างการถ่ายเล่าเรื่อง กระทงจากใบข้าวโพด ภาพหลักคือตัวกระทงฉากภาพพื้นหลังเป็นป่าข้าวโพด หรือใบ
ข้าวโพดต่าง ๆ มาวางไว้ เป็นพื้นหลัง เป็นต้น 

3) ภาพที่แสดงให้เห็น ถึงวัตถุดิบส่วนผสมที่เกี่ยวข้อง เพื่อบอกเล่าวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบ
สินค้านั้น ๆขึ้นมาได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารจะต้องมีการบอกเรื่องของวัตถุดิบส่วนประกอบของสินค้า 
ผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย จะต้องมีการบอกเล่าถึงวัสดุ ที่ใช้ลวดลายการถักทอ เป็นต้น 

4) ภาพที่แสดงให้ เห็นถึงรายละเอียด ฟังก์ชันการใช้งาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้งานต่อสินค้า
นั้น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้และเครื่องส าอางจะต้องมีการสาธิตการใช้งานเพื่อประกอบการตัดสินใจต่อผู้
ซื ้อ ยกตัวอย่าง ผงขัดผิว ภาพที่จะต้องแสดงถึงการขัดผิว และตัวผลิตภัณฑ์ ต้องอยู ่ในองประกอบของภาพ  
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ผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ยกตัวอย่าง กระเป๋า ภาพที่จะต้องให้เห็นถึงการใช้งานต่าง ๆ การใส่ของ
รายละเอียดภาพในกระเป๋าท าอะไรได้บ้าง เปิด-ปิด อย่างไร เป็นต้น 

5) ภาพที่แสดงให้ เห็นถึงพรีเซนเตอร์ ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อท่ีจะแสดงให้เห็นถึง คุณลักษณะสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับตราสินค้า ได้แก่ ความรู้สึกในเรื่องของความเชื่อถือ และความไว้วางใจ คุณลักษณะในการสร้าง
เสน่ห์ดึงดูดความสนใจให้กับตราสินค้า ยกตัวอย่าง กรณี พรีเซ็นเตอร์เป็นคนที่มีคนรู้จักมากหรือคนดัง มาถ่ายกับ
ผลิตภัณฑ์สินค้าใดก็ตามจะเกิดความเชื่อถือ และความไว้วางใจในตัวสินค้า และท าให้การตัดสินใจต่อผู้ซื้อได้ง่าย
ยิ่งขึ้น 

2. การสร้างผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์ก้าแพงเพชร 
มาร์เก็ตเพลสมีวิธีการด้าเนินการวิจัยและผลการศึกษา ดังนี  

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ขั้นตอนการประเมินคุณภาพผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านระบบตลาด

ออนไลน์ก าแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการถ่ายภาพ ด้านการตลาด และด้านการออกแบบเว็บไซต์ 
  ประชากร  ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการถ่ายภาพ ด้านการตลาด และด้านการออกแบบเว็บไซต์ 

กลุ่มตัวอย่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการถ่ายภาพ ด้านการตลาด และด้านการออกแบบเว็บไซต์ 
จ านวน 3 ท่าน โดยได้มาจากการวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling) ได้แก่ 

1) นายประทีป เพ็ญแจ้ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้พัฒนาเว็บก าแพงเพชร              
มาร์เก็ตเพลส 

2) นางสาวบัณฑิตา ใจวิสุทธิ์หรรษา ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ จังหวัดก าแพงเพชร 
3) นาย พลวัฒน์ โสภา ช่างภาพอาชีพ แอดมินเพจ LARYNX. 

โดยเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านการถ่ายภาพ ด้านธุรกิจออนไลน์ หรือด้าน การ
ออกแบบเว็บไซต์ เป็นผู้มีความรู้ มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในการท างานในด้านนั้นมาไม่น้อยกว่า 3 ป ี

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ 1. แบบสอบถามเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 2. แบบ

สัมภาษณ์ 3. แบบประเมินคุณภาพผลงงานภาพถ่าย  
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลปฐมและทุติยภูมิ เพื่อเป็นแนวทางถ่ายภาพเพื่อส่งเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านระบบตลาดออนไลน์ก าแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส 

 ขั้นตอนที่ 2  ออกแบบเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ 
3) แบบประเมินความพึงพอใจของบุคคลทั่วไป 
  ขั้นตอนที่ 3 หาความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย   เพื่อให้ได้เครื่องมือ
การวิจัยที่มีความเที่ยงตรง มีประสิทธิภาพในการใช้ในงานวิจัยในขั้นตอนการลงพื้นที่   เพื่อเก็บข้อมูล 
  ขั้นตอนที่ 4 สัมภาษณ์ทีมงานผู้พัฒนาเว็บไซต์ก าแพงเพชรนมาร์เก็ตเพลสและผู้ประกอบการ
เพื่อที่จะทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์แล้วน ามาใช้ในการสร้างรูปแบบในการถ่ายภาพเพื่อสร้างรูปแบบในการถ่ายภาพเพื่อ
ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านระบบตลาดออนไลน์ก าแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส 
  ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายเพื่อสร้างรูปแบบในการถ่ายภาพเพื่อ
ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านระบบตลาดออนไลน์ก าแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส 
  ขั้นตอนที่ 6 ปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านระบบตลาดออนไลน์
ก าแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส 

 ขั้นตอนที่ 7 น าเสนอแบบร่างต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินคุณภาพของผลงาน 
  ขั้นตอนที่ 8 ปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ขั้นตอนที่ 9  ด าเนินการสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านระบบ
ตลาดออนไลน์ก าแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส 
  ขั้นตอนที ่10 อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป 
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จากผลการศึกษาผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์ ก าแพงเพชร
มาร์เก็ตเพลส สามารถน ามาเป็นแนวทางที่ได้มาสร้างผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบ
ตลาดออนไลน์ก าแพงเพชรมาร์เก็ตเพลสได้ดังตารางที่ 3 และภาพที่ 2-6 ดังนี้ 
ตารางที่ 3 การน าแนวทางที่ได้มาสร้างผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์
ก าแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส 

รูปแบบ
ภาพถ่าย 
/ ผลิตภัณฑ์ 

1. ภาพที่แสดงให้
เห็นถึงแบรนด์ 

2. ภาพที่แสดงให้
เห็นถึงเรื่องเล่าความ
เป็นมา 

3.ภาพที่แสดงให้เห็น
ถึงวัตถุดิบส่วนผสมที่
เกี่ยวข้อง 

4.ภาพที่แสดงให้
เห็นถงึ
รายละเอียดฟังชั่น
การใช้งาน 

5.ภาพที่แสดงให้เห็น
ถึงพรีเซนเตอร์ผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์ 

ขนมเปี๊ยะ 
 

โชว์ให้เห็น ตัวขนม
และใช้พื้นหลังท าให้
เป็นที่หน้าสนใจ 

ถ่ายฉากหลังเป็นศาล
จีนที่มาของขนมไหว้
เจ้า 

ถ่ายคู่กับฟักทองหั่น
ชิ้นและองค์ประกอบ
อื่น ๆ ของการทาน
ขนมเป๊ียะ 

มือนางแบบก าลัง
ตัดแบ่งชิ้นขนม 
ก าลังทาน 

หน้าตาหมวย  
ก าลังทาน หรือ ถือโชว์ 

ผงขัดผิว
สมุนไพร fay 
 

ภาชนะใสไว้ใส่ผง 
วางกระปุกไว้เห็นแบ
รนด์ชัดเจน 

ให้คุณยายผู้ปลูกถือ
กระปุก ผงขัดผิวและ
ขมิ้นคนละมือ  

ให้เห็นขมิ้นเป็น
ส่วนประกอบหลัก 
และเนื้อผง 

ถ่ายให้เห็นช่วง
แขน มืดลูบๆ 
เปิดไหล่ 

ก าลังนั่งอาบน้ าขัดผิว 
ถือกระปุก 

      
แสนรักแคคตัส 
 

ถ่ายรวมสินค้า เด่น 
ๆเน้นละลายหลัง 

ถ่ายคู่กับซาลาเปา ส่วนผสมชุดดินปลูก ถ่ายตั้งโชว์ที่จัด
ประดับตกแต่ง 

ถือแคคตัสโพส 
โพสท่ายิ้มสดใส 

กระทงจากใบ
ข้าวโพด ลาน
ดอกไม้ 

ถ่ายโชว์ให้เห็นสินค้า
มากที่สุด 

ใช้ฝักข้าวโพดปลอก
เปลือกเมล็ดข้าวโพด 

เป็นเปลือกข้าวโพด
วางรวมๆกัน 

เห็นมือก าลังปล่อย
กระทงลงน้ า 

นั่งเรียบร้อยใส่ชุดไทย
ถือโชว์กระทง 

ร้านอ.ปิ่น ร้าน
ชุดไทย 

โชว์เสื้อผ้าและตัว 
แบรนด์สินค้าและ
แบบ 

ภาพสเก็ตลวดลาย 
ของผ้า 

ถ่ายให้เห็นพื้นหลัง 
เส้นด้าย เข็ม จักร 

ใช้แบบสวมใส่ใช้
งานได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ใช้แบบโพสท่าโชว์ชุดใช้
พื้นหลังเป็นเมืองเก่า 

 
 

 
ภาพที ่2 ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนภาพถ่ายขนมเปี๊ยะ 
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ภาพที ่3 ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนภาพถ่ายกระทงจากใบข้าวโพด ลานดอกไม้ 
 

ภาพที ่4 ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนภาพถ่ายแสนรักแคคตัส 
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ภาพที ่5 ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนภาพถ่ายผงขัดผิวสมุนไพร fay 
 

 
 

ภาพที ่6 ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนภาพถ่าย ร้าน อ.ปิ่น ร้านชุดไทย 
 

 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยน าข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน, แบบสัมภาษณ์ ซ่ึงมีการวิเคราะห์ ดังนี้ (ตารางที่ 4) ดังนี้ 

1. การสรุปผลข้อมูลการสัมภาษณ์พิจารณาข้อมูลที่เป็นเนื้อหาส าคัญในหัวข้อที่ท าการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และกรอบแนวคิดในการถ่ายภาพเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านระบบตลาดออนไลน์
ก าแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส และ สรุปข้อมูลโดยย่อ ให้เป็นข้อมูลที่ง่ายต่อการจัดองค์ประกอบ ในการสร้างสรรค์
ผลงาน  
 2. การสรุปผลที่ได้จากแบบประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้ถ่ายภาพเพื่อส่งเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านระบบตลาดออนไลน์ก าแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ตามกรอบ
แนวคิดในการออกแบบ วิเคราะห์โดยการบรรยายและสรุปผลข้อมูลในเชิงพรรณนา 

 



 
 
 

517 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 2 
15 มีนาคม 2565 

ตารางที่ 4 ผลประเมินคุณภาพผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์
ก าแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประเด็นค้าถาม X  S.D. แปลค่า 
ความเหมาะสมของภาพที่แสดงให้เห็นถึง
แบรนด์ 

4.00 0.41 มาก 

ความเหมาะสมของภาพที่แสดงให้เห็นถึง
เรื่องเล่าความเป็นมา 

4.27 0.72 มาก 

ความเหมาะสมของภาพที่แสดงให้เห็นถึง
รายละเอียดฟังก์ชันการใช้งาน 

3.80 0.77 มาก 

ความเหมาะสมของภาพที่แสดงให้เห็น
ถึงพรีเซนเตอร์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 

4.47 0.18 มาก 

การสื่อความหมายของภาพ 3.80 0.18 มาก 
ความสวยงาม 3.67 0.24 มาก 
ความสร้างสรรค์ 3.20 0.30 ปานกลาง 
องค์ประกอบภาพ 3.40 0.28 ปานกลาง 
เทคนิคที่ใช้ 3.27 0.15 ปานกลาง 
การจูงใจ 3.73 0.43 มาก 
การกระตุ้นในการตัดสินใจซื้อ 3.40 0.37 ปานกลาง 
ความไว้วางใจต่อตราสินค้า 2.83 0.15 ปานกลาง 
การสร้างความนา่เชื่อถือ 3.60 0.15 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวมการประเมินผลงานภาพถ่าย
ทุกผลิตภัณฑ์ 

3.65 0.12 มาก 

 
จากตารางที่ 4 ผลประเมินคุณภาพผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาด

ออนไลน์ก าแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากด้านความเหมาะสมของ
ภาพที่แสดงให้เห็นถึงแบรนด์ ( X =4.00) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.41 ) ด้านความเหมาะสมของภาพที่
แสดงให้เห็นถึงเรื่องเล่าความเป็นมา ( X =4.27) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.72) ด้านความเหมาะสมของ
ภาพที่แสดงให้เห็นถึงวัตถุดิบส่วนผสมที่เกี่ยวข้อง ( X =3.20) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.74) )  ด้านความ
เหมาะสมของภาพที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดฟังก์ชันการใช้งาน ( X =3.80) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 
0.77) ด้านความเหมาะสมของภาพที่แสดงให้เห็นถึงพรีเซ็นเตอร์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ( X =4.47) ส่วนค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.= 0.18) ด้านการสื่อความหมายของภาพ ( X =3.45) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.24 ) 
ด้านการกระตุ้นในการตัดสินใจซื้อ ( X =3.22) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.00) ค่าเฉลี่ยรวมการประเมินผล
งานภาพถ่าย ทุกผลิตภัณฑ์ ( X =3.65) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.12) มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 

 
สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีอยู่ 2 ข้อ ดังนี้ 
1.  เพื่อศึกษาผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์ก าแพงเพชรมาร์

เก็ตเพลส นั้น แบ่งออกเป็นได้ 5 รูปแบบ ดังนี้ ภาพที่แสดงให้เห็นถึงแบรนด์ภาพที่แสดงให้ เห็นถึงเรื่องเล่าความ
เป็นมา ภาพที่แสดงให้เห็น ถึงวัตถุดิบส่วนผสมที่เกี่ยวข้อง ภาพที่แสดงให้ เห็นถึงรายละเอียด ฟังก์ชันการใช้งาน 
ภาพที่แสดงให้ เห็นถึงพรีเซนเตอร์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์  

 2.  เพื่อสร้างผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์ก าแพงเพชรมาร์
เก็ตเพลส โดยใช้รูปแบบทั้ง 5 จาก วัตถุประสงค์ ข้อที่1 มาสร้างผลงานภาพถ่ายชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์
ก าแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส 5 ผลิตภัณฑ์ 25 ภาพ และได้ประเมินผลจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ มีความพึงพอใจอยู่ใน
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ระดับมากด้านความเหมาะสมของภาพที่แสดงให้เห็นถึงแบรนด์ ( X =4.00) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.41 
) ด้านความเหมาะสมของภาพที่แสดงให้เห็นถึงเรื่องเล่าความเป็นมา ( X =4.27) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 
0.72) ด้านความเหมาะสมของภาพที่แสดงให้เห็นถึงวัตถุดิบส่วนผสมที่เกี่ยวข้อง  ( X =3.20) ส่วนค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.= 0.74) )  ด้านความเหมาะสมของภาพที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดฟังก์ชันการใช้งาน ( X =3.80) 
ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.= 0.77) ด้านความเหมาะสมของภาพที่แสดงให้เห็นถึงพรีเซนเตอร์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์     
( X =4.47) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.18) ด้านการสื่อความหมายของภาพ ( X =3.45) ส่วนค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.= 0.24 ) ด้านการกระตุ้นในการตัดสินใจซื้อ ( X =3.22) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.00)  
 
การอภิปรายผลวิจัย  

การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีดั้งนี้เพื่อหารูปแบบการถ่ายภาพและสร้างผลงานภาพถ่าย
ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์ก าแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส ไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ การ
ประชาสัมพันธ์ ความรู้ และรวมไปถึงการตัดสินใจซื้อ เพราะภาพถ่ายมีผลอย่างมากใน การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
ระบบออนไลน์ที่ต้องอาศัยการตัดสินใจซื้อจากภาพถ่าย  

การสร้างภาพถ่ายสินค้าเพื่อสงเสริมการขายออนไลน์ จากการสังเคราะห์ข้อมูลจากห้างแบรนด์ดัง ได้
ทั้งหมด 5 รูปแบบ เพื่อสร้างผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์ก าแพงเพชร
มาร์เก็ตเพลสสอดคล้องกับงานวิจัยของอัญชัน สันติไชยกุล (2547) ได้กล่าวไว้ว่า การมีภาพตัวอย่างของสินค้า ที่เป็น
ภาพถ่ายการแสดง   แบรนด์ การเล่าเรื่อง วัตถุดิบ การใช้งาน การถ่ายคู่กับผู้ใช้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้ตัวสินค้า
ของบุคคลที่มา เป็นนายแบบ และนางแบบ จ าเป็นต้องใช้รูปภาพเป็น สื่อกลางในการประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้า เมื่อรูปถ่ายตัวอย่างของสินค้าเป็นที่พึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้ออย่างเดียวใน การซื้อสินค้าออนไลน์ ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้ท าการถ่ายภาพตามรูปแบบดังกล่าว ทั้งหมด 5 ผลิตภัณฑ์ 25 ภาพ และน ารูปภาพจากการถ่ายไป
พิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จากผลการประเมินคุณภาพผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์
ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์ก าแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส พบว่ามีคุณภาพด้านเทคนิคการถ่ายภาพอยู่ในระดับมาก
(ด้านแสดงให้เห็นแบรนด์,ด้านแสดงให้เห็นเรื่องล่าความเป็นมา,ด้านแสดงวัตถุดิบ,ด้านแสดงให้เห็นการใช้งาน,ด้าน
แสดงให้เห็นผู้ใช้,การสื่อความหมาย,ความสวยงาม,ความสร้างสรรค์,องค์ประกอบภาพ,เทคนิคที่ใช้) ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ เฉลิม สุขเจริญ (2557) กระบวนการที่ชักน าโน้มน้าวให้ เกิดการซื้อสินค้าของผู้บริโภคโดยความต้องการ
ของผู้บริโภค ที่ต้องแสดงให้ถึงความหน้าเชื่อถือ ความไว้วางใจต่อสินค้า จึงต้องมีการกระตุ้นให้เกิดความต้องการ 
ส่วนความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจะเป็นสิ่งจูงใจต่อไป เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจักกฤษณ์ 
กิตติทรัพย์เจริญ (2560) ได้กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีที่ดีแสดงให้เห็นถึงลักษณะ ของภาพถ่ายโฆษณา สนับสนุนแนวคิด
รูปแบบภาพถ่ายโฆษณาและปัจจัย ที่เป็น องค์ประกอบของภาพถ่ายแล้ว ประโยชน์ในทางปฏิบัติกับผู้ที่ต้องการขาย
สินค้าออนไลน์ โดย สามารถน าไปเป็นแนวทางในการถ่ายภาพส าหรับการขายสินค้าออนไลน์ได้ 
 จากผลการวิจัยท าให้พิสูจน์ได้ว่า เทคนิคที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์มาทั้ง 5 รูปแบบสามารถใช้งานได้จริงอย่างมี
ประสิทธิภาพและภาพถ่ายสินค้าที่ดี มีความสวยงามสามารถแสดงถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของตัวสินค้าได้ดี จะช่วย 
จูงใจให้เกิดการสนใจติดตาม ข่าวสาร และการอัพเดทสินค้าใหม่ๆ จากทางร้าน และ ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการอยากซื้อสินค้าอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 
1.  ในการถ่ายภาพนอกจากทักษะความสามารถในการถ่ายภาพแล้ว อีกปัจจัยที่มีความ ส าคัญ คือ 

เรื่องของอุปกรณ์ใน การถ่ายภาพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกล้อง เลนส์ แฟลช ต่างเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ผลลัพธ์ออกมามี
ความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจน การ ลงทุนเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมกับงาน จะช่วยให้ผลลัพธ์และคุณภาพ
ออกมาตรงต่อความต้องการมากยิ่งขึ้น 
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 ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั งต่อไป 
 1. ในการวิจัยนี้เป็นการวัดว่าภาพถ่ายที่ดี มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการขายที่ดีขึ้นแต่กระนั้น ก็ยัง
ขึ้นอยู่กับปัจจัย ต่าง ๆ อีกหลายอย่าง เช่น ราคาของสินค้า โปรโมชั่น ความน่าเชื่อถือของร้านค้าบริการหลังการขาย 
ซึ่งทั้งหมดก็มีผลต่อการช่วย ส่งเสริมการขาย และกระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อสินค้าเช่นกัน  
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