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บรรจภุณัฑ์มีบทบาทสําคญัในการส่ือสารและมีผลตอ่การรับรู้ของผู้บริโภค ซึง่ในการ

ออกแบบต้องคํานงึถึงศาสตร์และศลิป์สําหรับใช้แก้ปัญหาแตล่ะด้าน เพ่ือให้เกิดผลลพัธ์ท่ีมี

ประสิทธิภาพและถกูใจผู้บริโภคมากท่ีสดุ กา รวิจยัครัง้นีจ้งึมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมและ

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การรับรู้ของผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง รวมถึงศกึษาองค์ประกอบและรูปแบบบรรจุ

ภณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งจากกรณีศกึษาเคร่ืองด่ืมของบริษัท เนสท์เล ่ (ไทย) จํากดั เพ่ือพฒันา

รูปแบบบรรจภุณัฑ์โดยใช้หลกัการตามแนวคดิการออกแบบเพ่ือมวลชน หรือ Universal Design 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แบบสมัภาษณ์กลุม่ผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง โดยการ

สมัภาษณ์ผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง จํานวน 20 คน เก่ียวกบัพฤตกิรรมการส่ือสารและการรับรู้ท่ีมีผล

ตอ่เลือกซือ้เคร่ืองด่ืม ประเภทกลอ่ง 2) แบบสอบถามความคดิเหน็และการสมัภาษณ์จากผู้ เช่ียวชาญ 

เก่ียวกบัองค์ประกอบทางกายภาพของ บรรจุภัณฑ์ เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่ง โดยเช่ือมโยงกบัหลกัการ

ออกแบบเพ่ือมวลชน หรือ Universal Design   3) แบบประเมินแบบร่างรูปแบบบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืม

ประเภทกลอ่ง วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตร้ิอยละเพ่ือหาแนวทางการออกแบบและประเมนิผลจากความ

คดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

จากผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การรับรู้ในการออกแบบบรรจภุณัฑ์สําหรับผู้ ท่ีมีภาวะ

สายตาเลือนราง ได้แก่ รูปทรง ขนาด ระยะการมองเห็น คา่ความเข้ม พืน้ผิว ภาพประกอบ สี ตั วอกัษร

และสญัลกัษณ์ ซึง่ปัจจยัเหลา่นีส้ง่ผลตอ่ประสทิธิภาพในการส่ือสารโดยเฉพาะกบัผู้ ท่ีมีภาวะสายตา

เลือนราง 



 

A STUDY AND DELVELOPMENT OF BEVERAGE CARTONS PACKAGING STYLES 

BASE ON UNIVERSAL DESIGN APPROACH FOR THOSE WITH LOW VISION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN ABSTRACT 

BY 

ANONGNAD WANNAJITJAROON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Present in Partial Fulfillment of the Requirement for the 

Master Degree of Fine Arts and Applied Arts in Innovation Design 

at Srinakharinwirot University 

May 2013 



 

Anongnad Wannajitjaroon.  (2013).  A Study and Development of Beverage Cartons  

 Packaging Styles Base on Universal Design Approach for Those with Low Vision.    

 Master  thesis,  M.F.A. (Innovation Design).  Bangkok: Graduate School,  

 Srinakharinwirot  University.  Advisor Committee: Karaklod Kumsook Ph.D.,  

  Asst. Prof. Sineenart Laedpriwa. 

 

 Packaging has an important role in communication, and it affects consumers’ 

perceptions. Thus, package design has to utilize science and arts to solve various 

problems so that the package design is both effective and satisfactory. This research 

examines behaviors and factors that affect perceptions of people with low vision. In 

addition, it studies composition and forms of beverage cartons using Nestle 

(Thailand) Ltd. Co. case study. The goal is to improve packages based on universal 

design approach. 

 Research methods include the followings. Firstly, a group of 20 people with 

low vision was interviewed on their communication behaviors and perceptions 

affecting their purchases of beverages in cartons.  Secondly, questionnaires on 

physical composition of beverage cartons were distributed to experts, and these 

experts were also interviewed with questions related to universal design principles. 

Finally, information was analyzed in percentage to determine designing approach. 

Then the sketch of carton was evaluated by experts. 

 This research indicates that factors affecting perceptions of people with low 

vision include shape, size, visual distance, color intensity, texture, illustration, color, 

font, as well as symbol. These factors affect communication efficiency, particularly in 

the case of people with low vision. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานพินธ์ฉบบันีสํ้าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดีด้วยความกรุณาและความอนเุคราะห์จากหลาย

ฝ่าย โดยเฉพาะอยา่งย่ิงคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิชาเอกนวตักรรม

การออกแบบท่ี ได้ให้ความรู้อนัเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาค้นคว้า  ตลอดจนคณาจารย์ ทกุทา่นท่ี

ประสาทวิชาความรู้  อบรมสัง่สอนและถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีเป็นประ โยชน์แก่ผู้ วิจยัจนทําให้ประสบ

ความสําเร็จในการศกึษา ผู้ วิจยัรู้สกึซาบซึง้และขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ โอกาสนี ้

 ขอกราบ ขอบพระคณุ  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สนีินาถ เลศิไพรวนั คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒ  อาจารย์ท่ีปรึกษาในการวิจยัครัง้นี ้ ท่ีให้การ สนบัสนนุ  ให้คําแนะนํา และ

ข้อเสนอแนะเป็นอยา่งดีตลอดระยะเวลาในการดําเนินงานจนการวิจยัครัง้นีป้ระสบผล สําเร็จและลลุว่ง

ไปได้ด้วยดี 

 ขอกราบขอบพระคณุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร .รวิเทพ มสุิกปาน ประธานควบคมุปริญญา

นิพนธ์ ดร .กรกลด คําสขุ และอาจารย์ยศไกร ไทรทอง กรรมการควบคมุปริญ ญานิพนธ์ ท่ีได้ให้

คําแนะนําและข้อเสนอแนะ ตลอดจนชีแ้นวทางแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ  ในการดําเนินงานวิจยัครัง้นีเ้ป็น

อยา่งดี 

 ขอกราบขอบพระคณุ  รองศาสตราจารย์ ดร . ดารณี ศักดิศ์ริิผล ผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและ

พฒันาการศกึษาพเิศษ0 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  อาจารย์ 0

 สดุท้ายนี  ้ขอกราบขอบพระคณุ  คณุพอ่  คณุแม่ ท่ีคอยให้กําลงัใจและ ให้คําชีแ้นะตลอด

ระยะเวลาในการดําเนินงาน  ขอขอบคณุผู้พกิารทางสายตาทัง้ 20 ทา่น ท่ีกรุณาให้ ความร่วมมือ เป็น

อยา่งดีและให้ข้อมลูท่ี เป็นประโยชน์อยา่งย่ิงสําหรับการวิจยัในครัง้นี ้รวมถึงขอขอบคณุ เพ่ือนๆ นิสิต

ปริญญาโททกุทา่น ท่ีให้ความชว่ยเหลือและคอยเป็นกําลงัใจ มาโดยตลอด  จนเกิดเป็นการศกึษาและ

พฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งตามแนวคดิการออกแบบเพ่ื อมวลชน สําหรับผู้ ท่ีมี

ภาวะสายตาเลือนราง เลม่นี ้

กิรต ิศรีสชุาต ิอาจารย์ประจําภาควิชา

คอมพวิเตอร์กราฟิก  คณะศลิปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ และคณุ ธีรพงศ์  หุน่นิรันดร์ 

เจ้าของบริษัท ก้าว สิบ เก้า ไอเดีย แอนดโ์ปรดักชั่น จํากัด ท่ีได้กรุณาเป็นผู้ เช่ียวชาญให้คําปรึกษา และ

คําแนะนําในการแก้ไขข้อบกพร่องของงานวิจยัในครัง้นี ้
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

1

 ในสงัคมไทยทัว่ไปประกอบไปด้วยคนปกตทิัว่ไปและคนพิการ ซึง่คนพิการแตล่ะประเภทมี

ข้อจํากดัในการดํารงชีวิตท่ีแตกตา่งกนั เชน่ คนพิการด้านร่างกายมีข้อจํากดัในการเคล่ือนไหว หรือ

เดนิทาง คนหหูนวกมีข้อจํากดัในการได้ยินและการพดู คนตาบอดมีข้อจํากดัในกา รรับรู้ทางสายตา 

เป็นต้น ซึง่ถือวา่เป็นกลุม่คนท่ีมีข้อจํากดัในการรับรู้ข้อมลูขา่วสาร  ตลอดจนการส่ือสารกบัผู้ อ่ื น 

เน่ืองจากความผดิปกตทิางร่างกาย ทําให้เกิดผลกระทบตอ่การใช้ชีวิตประจําวนั  ดงันัน้ การท่ีคนพิการ

จะสามารถดํารงชีวิตในสงัคมได้ด้วยการพึง่ตวัเอง  สามารถใช้ชี วิตได้เทา่เทียมกบัคนปกตทิัว่ไป คน

พิการจงึจําเป็นต้องพึง่พาเทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้  การทํางาน รวมทัง้การส่ือสาร 

และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้คนในสงัคม (ไพโรจน์ พรหมสาสน์. 2539) 

ภูมิหลัง 

 กฎหมายประเทศไทยได้ให้ความส นใจตอ่ผู้พกิาร โดยอยูใ่นกฎหมายรั ฐธรรมนญู แหง่

ราชอาณาจกัรไทย ฉบบั พ .ศ. 2540 ปรากฏขึน้เป็นครัง้แรกในรัฐธรรมนญูมาตรา 29 ท่ีกลา่วถึงสทิธิ

การ เทา่เทียมกนัของมนษุยชาต ิและมาตรา 55 ท่ีกลา่วถึงการจดัสิง่อําน วยความสะดวกในชีวิตแก่คน

พิการท่ี รัฐต้องรับผิดชอ บ ผู้บกพร่องทางสายตาสามารถแบง่ออกเป็นผู้ ท่ีมีสายตาเลื อนราง (Low 

Vision) กบัผู้ ท่ีสญูเสียการมองเห็นอยา่งสิน้เชิงหรือท่ีเรียกวา่ คนตาบอด (Blind) ซึง่ผู้บกพร่องทาง

สายตาเป็นหนึง่ในผู้พกิาร ดงันัน้ การชว่ยเหลือผู้พกิารควรคํานงึถึงสิง่อํานวยความสะดวกท่ีจะชว่ยให้ผู้

บกพร่องทางสายตาสามารถใช้ชีวิตประจําวนัได้อยา่งสะดวกแล ะงา่ยขึน้ สามารถพึง่พา ตวัเองได้มาก

ขึน้ พึง่พาตนเองให้ได้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นได้  

 ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง (Low Vision) เป็นหนึง่ในผู้ ท่ีมีความบกพร่องทางสายตา คือจะ

มองเห็นบ้างบางสว่น สามารถมองเห็นได้ในระยะ 20 ฟตุ โดยคนปกตจิะมองเห็น ได้ในระยะ 70 ฟตุ 

เม่ือวดัโดยใช้สเนลเลนชาร์ท (Snellen Chart) คนกลุม่นีต้้องการเคร่ืองมือและอปุกรณ์พเิศษบางอยา่ง

ท่ีชว่ยให้สามารถใช้สายตาได้ดีขึน้ (สมเกต ุอทุธโยธา. 2546)  

 ในตา่งประ เทศนัน้ ความตัง้ใจท่ีจะชว่ยเหลือผู้พกิาร โดยออกกฎหมายวา่ด้วยเร่ืองของคน

พิการ ท่ีมีช่ือวา่ American with Disability Acts ของสหรัฐอเมริกาท่ีมุง่ขจดัข้อจํากดัของคนพิการใน

เร่ืองตา่งๆ อาทเิชน่ ด้านข้อมลูขา่วสาร และการอํานวยความสะดวก 

 การมีผลติภณัฑ์สําหรับผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง ใช้แล้วรู้วา่เป็นอะไร ใช้สําหรับทําอะไร การ

ดํารงชีวิตของผู้ ท่ีมีความบกพร่องทางสายตาคงงา่ยขึน้  เน่ืองจากไมต้่องพึง่พาอาศยัผู้ อ่ืนในการคอย

บอก หรืออธิบายเม่ือเขาต้องการจะซือ้หรือใช้ 
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 ผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมถือ เป็นหนึง่ในปัจจยัส่ีท่ีมีความสําคญัมากตอ่การดํารงชี วิต

ของมนษุย์ซึง่ รวมถึงผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางด้วย  ปัจจบุนัผลิตภณัฑ์ประเภทนีมี้ให้เลือกหลายรู ปแบบ 

โดยถกูบรรจลุงในบรรจภุณัฑ์ท่ีมีรูปแบบคล้ายคลงึกนั  ซึ่ งเป็นข้อดีในแง่ของความหลากหลายในการ

เลือกซือ้ของผู้บริโภคทัว่ไป แต่ ความหลากหลายนัน้กลบัเ ป็นอปุสรรคตอ่การตดัสินใจในการเลือกซือ้

ของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง 

 บรรจภุณัฑ์เปรียบเสมือนองค์ประกอบหลกัของสินค้า ซึ่ งทําหน้าท่ีในการบรรจ ุปกป้อง และ

รักษาคณุภาพสนิค้า แสดงข้อมลูสินค้า และชว่ยสง่เสริมมลูคา่การตลาด  ย่ิงผลิตภณัฑ์มีการแขง่ขนักนั

มากขึน้ บรรจภุณัฑ์ก็ย่ิงมีความสําคญัตอ่ผลติภณั ฑ์ และการตลาดมากขึน้เทา่นัน้ ยากท่ีจะขาดสิ่งใด

สิ่งหนึง่ไปได้ (ประชิต ทิณบตุร. 2531) 

 จากการศกึษาข้อมลู พบวา่ในปัจจบุนั บรรจภุณัฑ์มีการพฒันาขึน้เป็นอยา่งมาก แนวโน้ม

ความต้องการใช้บรรจภุณัฑ์มีจํานวนเพิ่มขึน้เร่ือยๆ ทําให้ผู้ บริโภคสามารถเลือกใช้บรรจภุณัฑ์ท่ีมีความ

หลาก หลาย ผู้ผลิตจงึมีการแขง่ขนัทัง้ทางด้าน แนวคดิ รูปแบบ การนําไปใช้ประโยชน์ สง่ผลให้มี การ

พฒันา  การออกแบบบรรจภุณัฑ์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เน่ืองจากผู้บริโภคมี

หลากหลายกลุม่  เป็นผลให้รูปแบบของบรรจภุณัฑ์มีความแตกตา่งตามความเหมาะสมของผู้บริโภค  

การพฒันาบรรจภุณัฑ์ต้องควบคูก่บัเทคโนโลยีการพิมพ์ท่ี ชว่ยสร้างสีสนั และความนา่สนใจให้กบั

ผลิตภัณฑ์ มีสว่นตอ่การตดัสินใจของ ผู้บริโภค  โดยบคุคลทัว่ไปสามารถรับรู้ได้วา่บรรจภุณัฑ์เหลา่นัน้ 

เป็นบรรจภุณัฑ์ประเภทใด แตสํ่าหรับผู้พิการทางสายตานัน้ไมส่ามารถรับรู้ได้เลยวา่เป็นบรรจภุณัฑ์

ประเภทอะไร 

 การออกแบบเพ่ือมวลชน  (Universal Design) เป็นคําท่ีพบกนับอ่ยในแวดวง ด้านการ

ออกแบบสิ่งแวดล้อมสถานท่ี และสิ่งของตา่งๆ รวมถึงในกลุม่คนทํางาน ด้านผู้สงูอาย ุคนพิการ และ

ผู้ ด้อยโอกาสท่ีมีข้อจํากดัในการใช้หรือเข้าถึงสิ่งแวดล้อม สถานท่ี และสิ่งของเคร่ืองใช้ทัว่ๆ ไปในสงัคม 

โดยในการออกแบบจะคํานงึถึงการใช้ประโยชน์ท่ี เป็นสากล และใช้ได้ทั่ วไปอยา่งเทา่เทียมกนัสําหรับ

มวลมนษุย์ทกุคนในสงัคม  โดยไมต้่องมีการออกแบบดดัแปลงพเิศษหรือเฉพาะเจาะจงเพ่ือบคุคล กลุม่

หนึง่กลุม่ใดโดยเฉพาะ  เชน่ การจดัให้มีทางลาดขึน้ลงทางเท้า อาคาร และสถานท่ีตา่งๆ  ให้กบัผู้ พกิาร

ท่ีใช้รถเข็น หรือบล็อกพืน้ นําทางเดนิ สําหรับ คนตาบอด ทัง้นีก็้เพ่ือ ให้พวกเขาสามารถ ใช้ ชีวิต  ทํา

กิจกรรมภายนอกบ้านได้ โดยสะดวกและปลอดภยั แนวคดิของ การออกแบบเพ่ือมวลชน  (Universal 

Design) นัน้เป็นแนวคดิท่ีควรนํามาประยกุต์ใช้ในสงัคมไทยให้มากขึน้ เพราะเป็นการเปิดกว้างให้ ทกุ

คนได้อยูร่่วม กนั และยอมรับกนัและ กนัทา่มกลาง ความหลากหลายท่ี มีอยูโ่ดยมีความเช่ือพืน้ฐานวา่

มนษุย์ทกุคนในโลกนีเ้กิดมาเป็นคนเหมือนกนั สงัคมสว่นรวมมีหน้าท่ีต้องดแูลรับผิดชอบให้สมาชกิทกุ

คนอยูใ่นสงัคมได้อยา่งปกตสิขุ เป็นสว่นหนึง่ของสงัคมได้อยา่งเสมอภาคเทา่เทียมกนั 
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 ด้วยเหตท่ีุผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง ไมส่ามารถ ดําเนินชีวิต ประจําวนั ได้เทียบเทา่กบับคุคลปกติ

ทั่วไป ไมว่า่จะเป็นพฤตกิรรมการเดนิ การนอน การนั่ ง รวมถึงพฤตกิรรมการกิน  ซึง่ความผดิปกตทิาง

สายตานัน้สง่ผลให้เกิดอปุสรรคตอ่การรั บรู้และการตดัสินใจในการเลือกซื ้ อสินค้า ดงันัน้ ผู้ วิจยั เห็นวา่

จําเป็นต้องมีการศกึษาและพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่ง ตามแนวคดิการออกแบบ

เพ่ือมวลชน  (Universal Design) เพ่ือให้ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง สามารถดําเนินชีวิตประจําวนัได้ อยา่ง

สะดวกสบายย่ิงขึน้ โดยเฉพาะพฤตกิรรมด้านการกินและการด่ืม สามารถพึง่พาตวัเองได้ เทา่เทียมกบั

บคุคลทัว่ไป และอาจเป็นประโยชน์ในการกําหนดนโยบายวางแผนทัง้ในสว่นของภาครัฐและเอกชนใน

การพฒันาบรรจภุณัฑ์สําหรับผู้ ท่ีมีความบกพร่องทางการมองเหน็ เพ่ือสร้าง คณุภาพชีวิต ท่ีดีให้กบั

บคุคลเหลา่นีด้้วย  
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 1. เพ่ือศกึษา ข้อจํากดัเก่ียวกบัพฤตกิรรม ด้านการรับประทานและก ารด่ืม ของผู้ ท่ีมีภาวะ

สายตาเลือนราง 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 2. เพ่ือศกึษารูปแบบบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่ง 

 3. เพ่ือพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์ตามแนวคดิการออกแบบเพ่ือมวลชน (Universal Design) 

 

ความสาํคัญของการวิจัย 

 เพ่ือพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งสําหรับผู้ ที่มีภาวะส ายตาเลือนราง โดย

ใช้หลกัการออกแบบตามแนวคดิการออกแบบเพ่ือมวลชน  เพ่ืออํานวยสะดวกสบายสําหรับผู้ ท่ีมีภาวะ

สายตาเลือนราง โดยครอบคลมุไป ยงับคุคลทัว่ไป  ซึง่อาจสง่ ผลตอ่กําหนดนโยบายในการวางแผน

พฒันาบรรจภุณัฑ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็นด้วย 

1

 การศกึษาครัง้นี ้ เป็นการพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งตามแนวคดิ การ

ออกแบบเพ่ือมวลชน  (Universal Design) สําหรับผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง เป็นรูปแบบการวิจยัเชิง

คณุภาพ โดยผู้ วิจยัได้กําหนดกลุม่ประชากรและกลุม่เป้าหมายในการวิจยัครัง้นี ้คือ 

ขอบเขตของการวิจัย 

  

 ประชากรท่ีใช้ในการวจัิย 

 แบบร่างบรรจภุณัฑ์ เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่ง ท่ีออกแบบโดยผู้ วิจยั  จากการศกึษาและการเก็บ

รวบรวมข้อมลูปฐมภมูิและทตุยิภมูิ 
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 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจัิย 

 กําหนดกลุม่ตวัอยา่งโดยวิธีการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) และจาก

การคดัเลือกโดยผู้ เช่ียวชาญจํานวน 3 คน โดยการแบง่ประเภทกลุม่ตวัอยา่งจํานวน 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่

นํา้ผลไม้ กลุม่นํา้นม และกลุม่ กาแฟ ขนาดบรรจ ุ 200 มิลลิลิตร จากกรณีศกึษาเคร่ืองด่ืมของบริษัท 

เนสท์เล ่(ไทย) จํากดั 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
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 การออ กแบบบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่ง ตามแนวคดิ การออกแบบเพ่ือมวลชน  นี ้

สามารถเป็นแนวทางในการพฒันา รูปแบบบรรจภุณัฑ์ สําหรับผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง  สร้างความ

สะดวกสบายในการดําเนนิชีวิตประจําวนัด้านพฤตกิรรมด้านการกินและการด่ืม สามารถพึง่พาตวัเอง

ได้เทา่เทียมกบับคุคลทัว่ไป และสร้างคณุภาพชีวิตท่ีดีแก่ผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง 

สมมตฐิานการวิจัย 

 

 

ศกึษาและเก็บรวบรวม 
ข้อมลูปฐมภมิู 
ข้อมลูทติุยภมิู 

แนวความคิดในการออกแบบ 

ทดลองทําบรรจภุณัฑ์ต้นแบบ 

แบบร่างบรรจภุณัฑ์ 

จํานวน 3 กลุม่ ได้แก ่

กลุม่นํา้ผลไม้ กลุม่นํา้นม  

และกลุม่กาแฟ  

คัดเลือกโดยผู้ เช่ียวชาญ 

จํานวน 3 ท่าน 

บรรจภุณัฑ์ต้นแบบ 

(Prototype) 

วิเคราะห์ข้อมลูตามแนวคิด 

การออกแบบเพ่ือมวลชน

(Universal Design) 
และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ผู้ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง  หมายถึง บคุคลท่ีสญูเสียการเห็น  แตย่งัสามารถอา่นอกัษร

ตวัพิมพ์ท่ีมีขนาดใหญ่ได้  หรือต้องใช้แวน่ขยาย  หรืออปุกรณ์พเิศษบางอยา่ง  ท่ีทําให้ความชดัเจนของ

การมองเห็นในตาข้างท่ีดี  เม่ือแก้ไขแล้วอยูร่ะดบั  6/18 (หรือ 20/60 ฟตุ) ถึง 6/60 (หรือ 20/200 ฟตุ) 

ลานสายตาจะแคบกวา่ 30 องศา  

 2. การออกแบบเพ่ือมวลชน (Universal Design) หมายถึง การออกแบบด้านสิ่งแวดล้อม 

สถานท่ี และสิ่งของเคร่ืองใช้ท่ีเป็นสากล สามารถใช้ได้ทั่วไปอยา่งเท่าเทียมกนัสําหรับมวลมนษุย์ ทกุคน

ในสงัคม โดยไม่ ต้องมีการออกแบบดดัแปลงพิเศษ หรือเฉพาะเจาะจงเพ่ื อบคุคลกลุ่ มหนึง่กลุ่ มใด

โดยเฉพาะ  

การออกแบบเพ่ือมวลชน (Universal Design) มีหลกัการพืน้ฐาน  7 ประการ  สําหรับใช้ 

เป็นแนวคดิในการออกแบบ ดงันี ้

2.1 ความเสมอภาค 

2.2 ความยืดหยุน่ 

2.3 ใช้งา่ย เข้าใจงา่ย 

2.4 ข้อมลูชดัเจน 

2.5 ปลอดภยั 

2.6 ชว่ยทุน่แรง 

2.7 ขนาดท่ีเหมาะสม 

 3. บรรจุภณัฑ์ หมายถึง รูปแบบวสัดภุายนอกท่ีหอ่หุ้มผลติภณัฑ์ภายในให้ปลอดภยั สะดวก

ตอ่การขนสง่ เอือ้อํานวยให้เกิดประโยชน์ทางการค้าของผู้ผลติ ผู้ จําหนา่ยและการนําไปใช้ของผู้บริโภค 

 4. กล่องเคร่ืองดื่ม หมายถึง กลอ่งท่ีใช้บรรจเุคร่ืองด่ืม หรืออาหารประเภทของเหลว เชน่ นม 

นํา้ผลไม้ ชา กาแฟ เป็นต้น 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 

 ในการศกึษาและพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งตามแนวคดิการออกแบบ 

เพ่ือมวลชน สําหรับผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนรางนี ้ ผู้ วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องโดยมี  

รายละเอียด ดงันี ้

1.  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

1.1 ความหมายของความบกพร่องทางการมองเห็น 

1.2 สาเหตุของการเกิดภาวะสายตาเลือนราง 

1.3 ลักษณะของบคุคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

1.4 ลักษณะการมองเห็นของผู้ที่มีภาวะสายตาเลือนราง 

1.5 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

2.  หลกัการออกแบบบรรจภุณัฑ์ 

2.1 ความหมายของบรรจภุณัฑ์ 

2.2 ความสําคญัของบรรจภุณัฑ์ 

2.3 หน้าท่ีของบรรจภุณัฑ์ 

2.4 ประเภทของบรรจภุณัฑ์ 

2.5 องค์ประกอบในบรรจภุณัฑ์ 

2.6 การออกแบบกราฟิกสําหรับบรรจภุณัฑ์ 

3.  วสัดพุมิพ์ ประเภทเคร่ืองด่ืมกลอ่ง 

3.1 กลอ่งเคร่ืองด่ืม 

3.2 ประเภทของเคร่ืองด่ืม 

3.3 ชัน้ของกลอ่งเคร่ืองด่ืม  

3.4 ประโยชน์ของกลอ่งเคร่ืองด่ืม 

4.  การออกแบบเพ่ือมวลชน (Universal Design) 

4.1 ความหมายของการออกแบบเพ่ือมวลชน  

4.2 องค์ประกอบและหลกัการของการออกแบบเพ่ือมวลชน  

5. ประวตัเินสท์เล่ 

6. การออกแบบโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human Centered Design) 
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7.  ทฤษฎีการรับรู้ 

7.1 ความหมายของการรับรู้ 

7.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

7.3 กระบวนการรับรู้ 

7.4 กลไกการรับรู้ 

7.5 องค์ประกอบของกระบวนการรับรู้ 

7.6 อิทธิพลของสิ่งเร้าตอ่การรับรู้ 

7.7 การจดักระบวนการรับรู้ 

 8. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
 1.1 ความหมายของความบกพร่องทางการมองเห็น 

 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น หมายถึง  บุคคลที่สูญเสียการมองเห็นตั้งแต่ระดับ  

เล็ก น้อยไปจนถึงตาบอดสนิท  นอกจากนี้ ยังมีคําอื่นที่ใช้เรียกอย่าง เป็นทางการ ได้แก่  คนพิการทาง  

การมองเห็น คนพิการทางสายตา คนบก พร่องท างการเห็ น ซึ่งหมายรวมถึงคนตาบอดและสายตา  

เลือนราง โดยไม่ได้แยกตามสภาพของการมองเห็น 

 สําหรับคําที่ใช้เรียกอย่างไม่เป็นทางการและแยกตามสภาพของการมองเห็น ได้แก่ 

คนตาบอด หมายถึง สามารถมองเห็นแสงและเงาแต่ไม่รู้ว่าเป็นวัตถุใด หรือมองไม่เห็นเลย 

และอีกคําหนึ่งที่ใ ช้ เรียกคือ คนสายตาเลือนราง หรือ  Low Vision หมายถึง มองเห็นแสง เงา 

และวัตถุบ้างในระยะทาง การเห็นที่จํากัดและแตกต่างกัน 

 การให้ความหมาย หรือคําจํากัดความของบุคคลกลุ่มนี้ สามารถกล่าวถึงได้ใน 2 ลักษณะ คือ 

ทางการแพทย์และทางการศึกษา ดังนี ้

  

 ความหมายทางการแพทย์ 

 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้คําจํากัดความทางการแพทย์ว่า บุคคลที่มีสมรรถภาพทางการ 

มองเห็นตํ่ากว่าปกติ 10% ให้ถือว่าพิการทางการมองเห็น ทั้งนี้  พิจารณาจากสมรรถภาพทั้งในด้าน 

ระยะทางที่เห็น และในด้านความกว้าง ของการมองเห็นที่เรียกว่า “ลานสายตา” ตลอดจนคุณภาพการ 

มองเห็นที่ถูกต้องชัดเจนใกล้เคียงกับความจริง 

 ในประเทศไทย ให้คําจํากัดความตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน 

พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 ว่า 
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 (ก) คนที่มีสายตาข้างที่ดีกว่า เมื่อใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้วมองเห็นน้อยกว่า 6/18 หรือ 

20/70 ลงไปจนถึงมองไม่เห็นแม้แต่แสงสว่าง หรือ 

 (ข) คนที่มีลานสายตาแคบกว่า 30 องศา 

 

 ความหมายทางการศึกษา 

 หมายถึง  ผู้ที่มีสายตาพิการจนไม่สามารถรับการศึกษาโดยใช้การเห็นหรือใช้สายตาได้ตาม 

ปกติ แต่สามารถศึกษาเล่าเรียน ได้โดยใช้วิธีการพิเศษต่างไปจากคนปกติ  ซึ่งแบ่งแยกบุคคลปร ะเภทนี้ 

ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1. ตาบอด (Blind) หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นมากจนต้องสอนให้อ่านอักษรเบรลล์ 

หรือ ใช้วิธีการฟังเทป หรือแผ่นเสียง หากตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ใน ระดับ 

6 ส่วน 60 (6/60) หรือ 20 ส่วน 200 (20/200) ลงมาจนถึงบอดสนิท (หมายถึง คนตาบอดสามารถ  

มองเห็นวัตถุได้ในระยะห่างน้อยกว่า 60 เมตร หรือ 200 ฟุต) หรือมีลานสายตาแคบกว่า 20 องศา 

(หมายถึง สามารถมองเห็นได้กว้างน้อยกว่า 20 องศา) 

 2. สายตาพิการหรือสายตาเลือนราง (Low Vision) หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นแต่ยัง 

สามารถอ่านอกัษรตัวพิมพ์ที่ขยายใหญ่ได้ หรือต้องใช้แว่นขยายอ่าน หากตรวจวัดความชัดของสายตา 

ข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ ระหว่าง 6 ส่วน 18 (6/18) หรือ 20 ส่วน 70 (20/70) ถึง 60 (6/60) หรือ 

20 ส่วน 200 (20/200) หรอืมีลานสายตาแคบกว่า 30 องศา 

 สมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้วางหลักเกณฑ์ความบกพร่องทางการมองเห็น โดยถือ 

เอาตาข้างที่ดีกว่าที่แก้ไขแล้วเป็นหลัก และให้คํานิยามไว้ ดังต่อไปนี้ 

 การเห็นเลือนราง หมายความว่า การที่สายตามีการเห็นดีที่สุด เมื่อใช้แว่นตาธรรมดาโดยไม่  

รวมเครื่องช่วยสายตาพิเศษ  (Visual Aids) มีการเห็นอย่างน้อย 6/18 ลงไปจนถึง 3/60 หรือมีลาน  

สายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า 30 องศา ลงไปจนถึง 10 องศา 

 ตาบอด หมายความว่า การมีลานสายตา  เมื่อใช้แว่นตาธรรมดาน้อยกว่า 3/60 ลงมาจนถึง  

บอดสนิท หรือมีลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า 10 องศา ตาบอดยังแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้น ดังนี ้

 ตาบอดขั้นที่ หนึ่งหรือเริ่มบอด หมายความว่า การมีสายตาเมื่อใช้แว่นตาธรรมดาแล้วเห็น  

น้อยกว่า 3/60 ลงไปจนถึง 1/60 หรือมีลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า10 องศา ลงไปจนถึง 5 องศา  

 ตาบอดขั้นที่สองหรือตาบอดเกือบสนิท หมายความว่า บุคคลที่มีความไวของการเห็นเมื่อใช้  

แว่นธรรมดาแล้วเห็นน้ อยกว่า 1/60 ลงไปจนถึงเห็นเพียงแสงสว่าง หรือมีลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบ  

กว่า 5 องศาลงไปจนเกือบถึง 0 องศา 
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 ตาบอดขั้นที่สามหรือตาบอดสนิท หมายความว่า บุคคลที่มีความไวของการเห็นไม่สามารถ  

มองเห็นแม้แต่แสงสว่าง  

 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้กําหนดความหมายของคนที่มี 

ความบกพร่องทางการเห็นไว้ว่า บุคคลที่ตาบอดตามกฎหมาย คือ ผู้ที่สามารถมองเห็นสิ่งของในระยะ 

ทางตรงได้เท่ากับหรือน้อยกว่า 6 เมตร ( 200 ฟุต) หรืออาจกล่าวได้ว่าถ้าบุคคลใดมองเห็นได้ไม่เกิน 

1/10 ขอคนปกติ หรือ ไม่สามารถอ่านหนังสือขนาดตัวมาตรฐานไ ด้ จัดว่าบุคคลนั้นมีความบกพร่อง  

ทางการเห็น ได้แก่ คนที่มีสายตาข้างที่ดีเมื่อใช้แว่นสายตาแล้วจะเห็นน้อยกว่า 6/18 หรือ  20/70 

ลงไปจนไม่เห็นแม้แต่แสงสว่าง หรือคนที่มีลานสายตาแคบกว่า 30 องศา 

 

ตาราง 1 ระดับความบกพร่องทางการเห็นที่แบ่งตามองค์การอนามัยโลก 

 

ระดับความพิการทางสายตา 
ระดับความชัดเจนของสายตาที่ดีที่สุด 

เมื่อใช้แว่นธรรมดา 

  การเห็นเลือนราง (Low Vision) 

  - ระดับ 1 

  - ระดับ 2 

 

  6/24 หรือ 20/70 

  6/60 หรือ 20/200 

  ตาบอด (Low Vision) 

  - ระดับ 3 

  - ระดับ 4 

  - ระดับ 5 

 

  3/60 หรือ 10/200 

  1/60 หรือ 3/200 

  ไม่เห็นแม้แต่แสงสว่าง 

 

1.2 สาเหตุของการเกิดภาวะสายตาเลือนราง 

1.2.1 โรคที่เป็น ตั้งแต่กําเนิด (Congenital) เช่น ต้อกระจก (cataract) ต้อหิน 

(glaucoma) ตาเล็ก (microphthalmos) ตาเหล่ (strabismus) ประสาทตาฝ่อ (optic atrophy) 

สายตาสั้นมากๆ (high myopia) มะเร็งที่จอประสาทตา (retinoblastoma) ความผิดปกติของจอ  

ประสาทตาในทารก คลอดก่อนกําหนด (retinopathy of prematurity) โรคเผือก (albinism) โรคไม่มี 

ม่านตา (aniridia) ตาสั่นแต่กําเนิด (congenital nystagmus) เป็นต้น 

1.2.2 อุบัติเหตุและสารเคมี (Trauma and chemical injury) อุบัติเหตุและสารเคมีทั้ง  

หลายที่มีผลต่ออวัยวะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น เช่น กระจกตา จอประสาทตา เป็นต้น 

 



10 

1.2.3 การอักเสบ (Inflammation) ได้แก่ การอักเสบของยูเวีย (Uveitis) การแพ้ยา 

(Stevens-Johnson) ประสาทตาอักเสบ (Optic neuritis) เป็นต้น 

1.2.4  การติดเชื้อ (Infection) เช่น กระจกตาเป็นแผล (Corneal ulcer) การติดเชื้อภายใน  

ลูกตา (Endophthalmitis) เป็นต้น 

1.2.5 การเสื่อมสภาพ เช่น จุดรับภาพเสื่อมเนื่องจากอายุ (aged related macular 

degeneration) เป็นต้น 

1.2.6  ผลข้างเคียงจากการเป็นโรคอื่น เช่น จอประสาท ตาผิดปกติจากเบาหวาน 

(diabetic retinopathy) ต้อหิน (glaucoma) ต้อกระจก (cataract) ขาดวิตามินเอ (vitamin A 

deficiency) จอประสาทตาลอก (retinal detachment) ผลจากการใช้ยา เช่น ยารักษาวัณโรค  

อีแธมบูธอล (ethambutal) ยาสเตียรอยด์ (steroid) เป็นต้น 

1.2.7  ความผิดปกติทางระบบประสาท (Neurological disorder) ได้แก่ เนื้องอกในสมอง 

(brain tumor) โรคที่มีบริเวณแข็งกระด้างหลายแห่งในสมองและไขสันหลังทํา ให้มีอาการสั่นกระตุก 

(multiple sclerosis) เป็นต้น 

1.2.8 โรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น โรคเม็ดสีในจอรับภาพเสื่อม (retinitis pigmentosa) 

โรคเส้นประสาทตาฝ่อ (Leber’s hereditary optic neuropathy) เป็นต้น 

 

 1.3 ลักษณะของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

 วารี ถิระจิตร (2537) กล่าวว่า บุคคลที่มีความบกพร่องทาง การมองเห็น จะมีความ บกพร่อง

ทางการเคลื่อนไหวด้วย เพราะ ต้องอาศัยการสัมผัสแทนการใช้สาย ตา นอกจากนี้ ผู้ ที่มีความบกพร่อง

ทางสายตาจะมีข้อจํากัดในหลายด้าน ได้แก ่

1.3.1 ด้านร่างกาย บุคคลที่มีความบกพร่องทางสายตาจะมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  

เหมือนบุคคลปกติ แต่จะมีพัฒนาการ ในการใช้อวัยวะการเคลื่อนไหวค่อนข้างช้ากว่า คนปกติ ดังนั้น  

ผู้ที่มีความบกพร่องทาง การมองเห็น จะได้รับการฝึกและสอนในวิชาปฐมนิเทศและการเคลื่อนไหวใน  

สภาพแวดล้อม (Orientation and Mobility – O&M) คือ วิชาที่ฝึกการเคลื่อนไหว ที่ถูกต้อง เพื่อสอนให้  

ผู้ที่มีความบกพร่องทาง การมองเห็น  สามารถเดินทางในชีวิตประจําวันได้อย่าง ปลอดภัยผู้ ที่มีความ  

บกพร่องทางการมองเห็นส่วนมากจะไม่มีปัญหาในการใช้อวัยวะในการสัมผัส 

1.3.2 ด้านอารมณ์ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสาย ตาส่วนมากจะขาดความมั่นใจใน  

ตนเอง มีความวิตกกังวลในการดํารงชีวิต และบางครั้งจะเกิดความคับข้อ งใจเนื่องจากมองไม่เห็น จึง  

เป็นผลให้เกิดความแปรปรวนทางด้านอารมณ ์
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1.3.3 ด้านการพูดและการใช้ภาษา บุคคลที่มีความบกพร่องทาง การมองเห็นที่มีความบก 

พร่องมาตั้งแต่กําเนิดจะมีพัฒนาการทางด้ านภาษา และการใช้ภาษาช้ากว่าคน ปกติ เนื่องจาก ผู้ที่มี 

ความบกพร่องทางสายตามองไม่เห็นสีหน้าท่าทางที่ ใช้ประกอบการพูดของคนที่พูดด้วย  จึงทําให้ โต้ 

ตอบไดช้้ากว่าคนปกติ และมักจะพูดเสียงดังแต่โทนเสียงจะไม่มีเสียงสูงหรือเสียงตํ่า 

1.3.4 ด้านการรับรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทาง การมองเห็นจะมีการรับรู้ทางรูปธรรมไม่  

ต่างจากคนปกติ แต่การรับรู้ทางนามธรรมจะแตกต่างไปจาก คนปกติมาก เพราะผู้ ที่มีความบกพร่อง  

ทางการมองเห็นจะขาดการรับรู้ทางสายตาแต่จะรับรู้ทางการสัมผัส  ได้แก่ การจับสัมผัสแตะต้องด้วย  

มือ การดมกลิ่น การชิมรส รวมถึงการเคลื่อนไหว และการได้ยิน เท่านั้น จึงมีข้อจํากัดในการรับรู้เรื่อง  

การวัดขนาด การคาดคะเนถึงปริมาณ และการเปรียบเทียบสิ่งของขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 

1.3.5 ด้านการเรียนรู้ บุคคล ที่มีความบกพร่องทาง การมองเห็น สามารถเรียนรู้ตามหลัก  

สูตรของคนปกติ แต่จะต้องปรับวิธีการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความบกพร่องของบุคคลนั้น ให้ 

มากที่สุด โดยเปลี่ยนการอ่านที่ใช้สายตา มาเป็นการฟังเสียงแทน และ ผู้ที่มีความบกพร่องทาง การ 

มองเห็นจะต้องได้รับการฝึกฝนการอ่านและการเขียนโดย ใช้อักษรเบรลล์ (Braille) ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์  

การเขียน ได้แก่ กระดานสเลท (Slate) และดินสอปลายเป็นเหล็กแหลม (Stylus) 

 

 1.4 ลักษณะการมองเห็นของผู้ที่มีภาวะสายตาเลือนราง 

  1.4.1 ภาพมัวหรือบิดเบี้ยวตรงจุดกลาง เช่น จอประสาทตาเสื่อม ห รือรูขาดบริเวณจุด  

ศูนยก์ลางจอประสาทตา (Macular Hole) ผู้ที่มีสายตาเลือนรางแบบนี้จะมีปัญหาในการอ่าน 

  1.4.2  ภาพมัวทั่วๆ ไป เช่น โรคกระจกตา โรคจอประสาทตาบางชนิด 

  1.4.3  ลานสายตาแคบ การมองเห็นจะเหมือนมองผ่านอุโมงค์ พบในโรคต้อหิน Retinitis 

Pigmentosa ผู้ที่มีสายตาเลือนรางแบบนี้ จะมีปัญหาในการเดิน อาจเดินสะดุดหกล้มง่าย หากลาน 

สายตาแคบมากกว่า 10 องศา เมื่ออ่านหนังสือที่ระยะ  2 นิ้วห่างจากตา ลานสายตาจะมีความกว้าง 

เพียง 9 มิลลิเมตร เทียบได้กับตัวอักษรประมาณ 4 ตัวอักษรเท่านั้น ทําให้ความเร็วในการอ่านลดลง 

มากและตาล้าอย่างมาก 

  1.4.4 ลานตาเสียครึ่งซีก เช่น Hemianopia จากโลกทางสมอง หรือ Altitudinal Defect 

ภาพมัวครึ่งบนหรือครึ่งล่างจากเส้นเลือดในตาตีบ  กลุ่มนี้ถ้ามี Macula Sparing สายตามักจะค่อนข้าง  

ด ีแต่ในรายที่ไม่มี Macula sparing และตําแหน่งที่เป็นอยู่ทางขวามือ จะอ่านหนังสือลําบาก เนื่องจาก  

ไม่เห็นตัวอักษรถัดไป 
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 1.5 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

 การฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) ป็นวิธีที่ส่งเสริมให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

มีการฟื้นตัวจากโรคทางจักษุที่เป็นอยู่ได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็วยิ่ งขึ้น ป้องกันไม่ให้เกิดความผิด  

ปกติหรือภาวะแทรกซ้อนมากขึ้น  รวมทั้งให้สามารถใช้เครื่องช่วยการมองเห็นที่เหมาะสม  การให้การ 

ฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวมโดยฟื้นฟูสภาพทั้งทางกาย จิตใจ และสังคมให้กลับคืนมาสู่สภาพที่เหมาะสม  

และใกล้เคียงปกติเดิมมากที่สุด มีจุดมุ่งหมายหลั กคือ ทําให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น  

พึ่งตนเองได้ สามารถ ปฏิบัติหน้าที่การงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามอัตภาพ  การฟื้นฟูสมรรถภาพ  

จําเป็นต้องทําอย่างต่อเนื่อง โดยอธิบายให้ผู้ป่วยยอมรับ มีความอดทน หมั่นฝึกฝนตามกระบวนการ  

ฟื้นฟูสมรรถภาพ นอกจากนั้น  ผู้ใกล้ชิดและครอบครัวต้องมี ความสนใจกระตือรือร้น ให้กําลังใจ และ 

ให้ความร่วมมือ อย่างเต็มที่ สําหรับผู้เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูสมรรถภาพประกอบด้วย จักษุแพทย์ 

พยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านจักษุ  นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบําบัด นักการศึกษาและแนะแนวอาชีพและ  

นักสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้การฟื้นฟูสมรรถภาพแบบองค์รวมดังกล่าว ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ดังนี ้

 1. การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ คือ การดูแลและช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อให้ผู้  

ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น สามารถทํา กิจกรรมทั่วไปได้ตามความต้องการ ขึ้นกับระดับความ  

บกพร่องของแต่ละบุคคล ทั้งนี้  ต้องมีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความชํานาญมากยิ่งขึ้น ใน  

ขณะเดียวกันต้องป้องกันความบกพร่องที่อาจเกิด เพิ่มขึ้นอีก โดยทั่วไปแล้วการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง  

การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกบัการมองเห็นนั้น อาจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 

  1.1 การใช้อุปกรณ์ช่วยการมองเห็น (Visual Aids) คือ ใช้เครื่องมือเพื่อช่วยให้สามารถ  

ใช้สายตาให้มีประโยชน์มากที่สุด ผู้ป่วยแต่ละรายอาจต้องการอุปกรณ์ช่วยการมองเห็นแตกต่างกันขึ้น  

อยู่กับความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม เช่น ใช้ดูหนังสือ ใช้ดูระยะไกล ใช้ดู  

โทรทัศน์ เป็นต้น  การยอมรับการใช้อุปกร ณ์ช่วยการมองเห็นของผู้ป่วยขึ้นอยู่กับความต้องการและ  

ความกระตือรือร้นที่จะใช้และเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้

   1.1.1 อุปกรณ์และวิธีการที่ไม่ใช้ระบบเลนส์ (non optical aids) เป็นอุปกรณ์ที่ไม่  

ต้องใช้เลนส์ช่วย  แต่ทําให้สามารถมองเห็นได้ง่าย ขึ้น เช่น การใช้แสงสว่างที่พอเหมาะ การฝึกให้มอง  

วัตถุ ในระยะใกล้หรือชิดตากว่าปกติจะทําให้ภาพมีขนาดใหญ่ขึ้น การใช้ปากกาหรือดินสอสีเข้มจะ  

ทําให้ตัวหนังสือชัดเจนยิ่งขึ้น การใช้ตัวหนังสือที่มีขนาด ใหญ่ การใช้เครื่องมือกํากับบรรทัดจะช่วยให้  

อ่านไม่หลงบรรทัด การใช้แ ผ่นกรองแสง (filter) ติดบนแว่นปกติที่สวมอยู่เพื่อลดความสว่างจะช่วยให้  

มองเห็นชัดขึ้น การใช้เทปบันทึกเสียงเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้คนตาบอดเรียนรู้จากการได้ยินและจัดหา  

หรือปรับอุปกรณ์ที่ใช้ประจํา เช่น โทรศัพท์ปรับให้มีเลขหน้าปัดใหญ่ นาฬิกาที่มีเสียงบอกเวลา การจัด  

บ้านให้ผู้ที่เห็นเลือนรางไม่เดินชน เช่น ทาสีขอบประตู  หน้าต่าง ขั้นบันไดให้สว่าง ใช้ลูกบิดสีแตกต่าง  
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จากประตูรวมทั้งการฝึกทักษะต่างๆ ที่ช่วยในการมองเห็น เช่น การกวาดสายตา การมองหลบจุดบอด  

ซึ่งต้องมีการฝึกฝนพอสมควร นอกจากนี้  อาจให้คําแนะนําในการฝึกอ่านหนังสือ  สําหรับคนที่มีปัญหา  

ทางลานสายตา 

   1.1.2 อุปกรณ์ที่ใช้ระบบเลนส์ (optical aids) ได้แก่ เครื่องมือที่ต้องใช้เลนส์หรือ  

ปริซึมที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณภาพของภาพที่มองเห็น ส่วนใหญ่จะเป็นการขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น เพื่อ  

ที่จะมองเห็นได้ง่ายขึ้น เช่น พิมพ์เป็นตัวหนังสือ ขนาดใหญ่หรือการดูผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์  (Close 

Circuit Television หรือ CCTV) ที่ขยายรูปให้ใหญ่ขึ้น หรือการใช้กล้องมาช่วยทําให้ภาพขยายมากขึ้น 

แต่จะทําให้ลานสายตาแคบลงไปด้วย เช่น แว่นขยายแบบมือถือ  (Hand held magnifier) แว่นขยาย 

มือถือแบบมีขาตั้ง (Stand magnifier) กล้องส่องทางไกล (Telescope) เป็นต้น 

  1.2 การฝึกทําความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation & Mobility 

Training; O&M) เพื่อให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถเดินทางได้ด้วยตนเองต้องมีการฝึกทักษะ 

เป็นขั้นตอน โดยทั่วไปสามารถทําได้โดยการใช้คนนําทาง การใช้ไม้เท้า การใช้ สุนัขนําทางและการใช้ 

เครื่องมือนําทางอิเลกทรอนิกส์อื่นๆ เช่น คลื่นเสียงหรือเลเซอร์เพื่อช่วยให้รู ้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

  1.3 การฝึกทักษะการทํากิจวัตรประจําวัน (Activity of Daily Living) เพื่อให้ผู้ที่มี  

ความบกพร่องทางการมอ งเห็นทํากิจวัตรประจําวันได้ด้วยตัวเอง เช่น เข้าห้องนํ้า อาบนํ้า  แต่งตัว 

เตรียมอาหาร รับประทานอาหาร รินนํ้า การใช้ยาและการหยอดตา เป็นต้น 

 2.  การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการศกึษา  เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็นต้องเข้าเรียน

การศกึษาภาคบงัคบัเชน่เดียวกบัเดก็ปกติ  จงึต้องมีการกระตุ้นการมองเห็นและฝึกพฒันาการตา่งๆ  

ตามวยัเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ให้เดก็ก่อนเข้าเรียน  เป็นการชว่ยเหลือระยะแรกเร่ิม  หรือให้

การศกึษา  ระยะแรกเร่ิมเป็นกระบวนการระยะยาวมีหลายขัน้ตอนและต้องเร่ิมพฒันาตัง้แตร่ะยะแรก

เกิดหรือทนัทีท่ีพบวา่เดก็มีความบก พร่องหรือพิการ  เพ่ือให้เดก็ได้พฒันาไปตามขัน้ตอน เชน่ เดียวกบั

เดก็ปกตหิรือใกล้เคียงกบัเดก็ปกตมิากท่ีสดุ โดยอาจต้องสง่ตอ่ไปยงัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องโดยตรง  และ

ให้คําแนะนําการดแูลเดก็  และสถานท่ีสง่ตอ่แก่ผู้ปกครองให้นําเดก็เข้ารับการศกึษาตามโรงเรียนตา่งๆ  

ทัง้การศกึษาพเิศษและการเรียนร่วมเม่ือถึงวยัตามความเหมาะสม 

 3.  การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางสงัคม  มีจดุหมายเพ่ือให้สงัคมยอมรับความสามารถของคนท่ีมี

ความผดิปกตเิก่ียวกบัการเหน็ ให้คนตาบอดได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกสว่นหนึง่ของสงัคม  ให้โอกาส

แก่คนพิการ ไมด่หูมิ่นเหยียดหยาม การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางสงัคมเร่ิมด้วยการฝึกกิริยามารยาทในการ

พดูจา การแตง่ตวั  สามารถเปล่ียนอิริยาบถได้อยา่งถกูต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  ขจดัพฤตกิรรม

แปลกๆ ท่ีเดก็ตาบอดชอบทํา  เชน่ การหลบมมุอยูใ่นท่ีเงียบๆ  คนเดียว เอานิว้กดบริเวณลกูตา  การโยก

ตวัไปมาและลกัษณะท่ีไมค่อ่ยอยูน่ิง่  เป็นต้น รวมทัง้การแนะนําเร่ืองเพศศกึษา  ตลอดจนกิจกรรม

นนัทนาการตา่งๆ  นอกจากนีต้้องจดัสภาพแวดล้อมทางสงัคมเพ่ือชว่ยเหลือคนตาบอด  เชน่ มีเสียง

สญัญาณข้ามถนน มีทางเดนิเฉพาะของคนตาบอด เป็นต้น 
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 4.  การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางอาชีพ  ได้แก่ การฟืน้ฟฝึูกอาชีพท่ีเหมาะสม  เพ่ือให้สามารถ

ประกอบอาชีพเลีย้งตวัเอง อาชีพท่ีคนท่ีมีความบกพร่องทางการมองเหน็ทําได้ดีในปัจจบุนั  เชน่ ค้า

สลากกินแบง่รัฐบาล นวดแผนโบราณ พนกังานรับโทรศพัท์ นกัดนตรี พยากรณ์ชะตาชีวิต พนกังานล้าง

ฟิล์มเอกซเรย์  พนกังานรับสง่วิทยุ  พนกังานพิมพ์ดีด  (ผา่นเคร่ืองบนัทกึเสียง ) ครู ชา่งไม้และชา่งปนู  

เป็นต้น 

 ในผู้ ป่วยเดก็ต้องได้รับการดแูลชว่ยเหลือตัง้แตร่ะยะแรกเกิด  หรือทนัทีท่ีพบความผิดปกตทิาง  

การมองเห็นของเดก็ทางคลินิกสายตาเลือนรางจะให้การดแูลและฟืน้ฟโูดยเร็วท่ีสดุ  เน่ืองจากสายตามี

สว่นสําคญัมากตอ่การพฒันาด้านอ่ืนๆ  ด้วย เชน่ ด้านสงัคม สตปัิญญา  และการเคล่ือนไหวของ

ร่างกาย  ทําให้ผู้ ป่วยเดก็เหลา่นีมี้พฒันาการตา่งๆ  ช้ากวา่ปกติ  เม่ือเดก็สญูเสียสายตา  พอ่แม่  

ผู้ปกครองหรือผู้ เลีย้งดเูดก็จะต้องได้รับคําแนะนําถึงวิธีกระตุ้นประสาทสมัผสัอยา่งอ่ืนทดแทน  เพ่ือให้

เดก็มีพฒันาการด้านอ่ืนๆ  ไปด้วยในขณะเดียว กนั การพฒันาแตล่ะด้านเป็นสิ่งจําเป็นมากและมี

ความสมัพนัธ์กนั เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็นควรได้รับการฝึกหดัให้มีทกัษะตา่งๆ ดงันี ้

 - ทกัษะการใช้กล้ามเนือ้มดัใหญ่ เชน่ กล้ามเนือ้แขน ขา ลําตวั เป็นต้น ซึง่มีความจําเป็นตอ่

การนัง่ คลาน เดนิและว่ิง 

 - ทกัษะการใช้กล้ามเนือ้มดัเล็ก  เชน่ กล้ามเนือ้นิว้มือ  เป็นต้น ซึง่ใช้ในการหยิบจบัสิ่งของ  

รวมทัง้ทกัษะการใช้ลิน้และริมฝีปาก  เดก็จะใช้กล้ามเนือ้มดัเลก็เหลา่นีสํ้ารวจและเรียนรู้ราย  ละเอียด

ของสิ่งของท่ีอยูร่อบตวั 

 - ทกัษะทางด้านภาษา  เป็นทกัษะท่ีเดก็ต้องใช้ในการตดิตอ่ส่ือ สารกบัผู้ อ่ืน  เดก็ท่ีมีความ

บกพร่องทางการมองเหน็จะหดัพดูได้ช้ากวา่เดก็ปกติ  จงึต้องฝึกเดก็ให้รู้จกัความสมัพนัธ์ของสิ่งท่ีเดก็

พดูกบัสิ่งท่ีเดก็ได้ยินหรือสมัผสัจบัต้องอยู่  ถ้ามีคนชว่ยให้เดก็มีประสบการณ์และเข้าใจโลกรอบๆ  ตวั 

จะทําให้เดก็ใช้ภาษาได้อยา่งถกูต้อง 

 -  ทกัษะความสามารถทางการเรียนรู้  เดก็ตาบอดจะมีวิธีการเรียนรู้ตามธรรมชาติ  โดยการ

สํารวจสิง่ตา่งๆ รอบตวัด้วยการใช้ประสาทสมัผสัตา่งๆ  เชน่ การฟัง การสมัผสั  การดมกลิ่นและการลิม้

รส จะพบวา่เดก็ตาบอดมกัจะดมสิง่ตา่งๆ  หรือใช้ลิน้เลีย  เพราะต้องการหารายละเอียดมากย่ิงขึน้  

ดงันัน้  จะต้องสง่เสริมให้เดก็ตาบอดได้ใช้ประสาทสมัผสัท่ีเหลืออยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ  สว่นเดก็

สายตาเลือนรางซึง่ยงัมีการมองเห็น อยูบ้่าง  ก็ต้องสง่เสริมให้เขาใช้สายตาท่ีเหลืออยูใ่ห้เกิดประโยชน์

มากท่ีสดุ  เพ่ือให้เดก็สามารถเรียนรู้สิง่ตา่งๆ  เข้าใจโลกรอบๆ  ตวัและสาม ารถปรับตวัให้เข้ากบั

สถานการณ์ตา่งๆ  ได้ การท่ีเดก็จะมีความสามารถดงักลา่วได้มากน้อยเพียงใดขึน้อยูก่บัผู้ เลีย้งดู

สามารถกระตุ้นหรือสง่เสริมเดก็ให้อยากรู้อยากเห็น  อยากปฏิบตัิ  และอยากสํารวจด้วยตนเองอยา่ง

อิสระ 
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 - ทกัษะทางด้านสงัคม  เป็นทกัษะท่ีเดก็ใช้ในการตดิตอ่กบั ผู้ อ่ืน โดยการฝึกใช้ประสาทสมัผสั

อ่ืนๆ ท่ีมีอยูร่วมทัง้การเคล่ือนไหว เพ่ือให้การเรียนรู้ทางสงัคมของเดก็ดําเนินไปได้ด้วยดี 

 -  ทกัษะความคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อมและการเคล่ือนไหว  เป็นทกัษะท่ีรวมอยูใ่นทกัษะของ

กล้ามเนือ้ เป็นการฝึกทกัษะให้เดก็รู้วา่ตนเองอยู ่ณ ท่ีใดในสิ่งแวดล้อมและสามารถเคล่ือนท่ีจากท่ีหนึง่

ไปยงัอีกท่ีหนึง่หรือไปยงัสถานท่ีตา่งๆ  ได้ด้วยตวัเองอยา่งปลอดภยั  ทกัษะนีเ้ร่ิมฝึกให้เดก็ได้ตัง้แตแ่รก

เกิด โดยฝึกให้เดก็คุ้นเคยกบัสิ่งแวดล้อมรอบตวั  ฝึกการสงัเกต  และการเคล่ือนไหวร่วมกบัทกัษะการใช้

กล้ามเนือ้ตา่งๆ ตลอดจนให้มีประสบการณ์กบัการเลน่ในรูปแบบตา่งๆ  และฝึกให้เดนิทางไปในท่ีตา่งๆ  

กบัผู้ นําทางหรือการฝึกใช้ไม้เท้า  การฝึกความคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อมและการเคล่ือนไหวให้เดก็ใน

ระยะแรกๆ ของชีวิตจากสิง่แวดล้อมภายในบ้าน จะชว่ยให้เดก็พฒันาไปสูค่วาม  คุ้นเคยกบัสิ่งแวดล้อม

ของโลกภายนอกตอ่ไป 

 

2. หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 2.1 ความหมายของบรรจุภัณฑ์ 

 บรรจภุณัฑ์ หมายถึง สินค้าทกุชนิดท่ีทําจากวสัดใุดๆ ท่ีนํามาใช้สําหรับหอ่หุ้ม ป้องกนั 

ลําเลียง จดัสง่และนําเสนอสินค้า ตัง้แตว่ตัถดุบิถึงสินค้าท่ีผา่นการผลิต ตัง้แตผู่้ผลิตถึงผู้ใช้หรือ

ผู้บริโภค 

 บรรจภุณัฑ์ประกอบด้วย บรรจภุณัฑ์สําหรับการขาย  (Sales packaging) หรือบรรจภุณัฑ์

ลําดบัท่ีหนึง่ ได้แก่ บรรจภุณัฑ์ท่ีใช้เป็นสว่นหนึง่ของการขายของให้กบัผู้ใช้รายสดุท้ายหรือผู้บริโภค ณ 

จดุซือ้บรรจภุณัฑ์กลุม่ (Group packaging) หรือบรรจภุณัฑ์ลําดบัท่ีสอง ได้แก่ บรรจภุณั ฑ์ท่ีใช้ท่ีจดุซือ้

กลุม่สนิค้าท่ีมีจํานวนขายมากกวา่หนึง่ไมว่า่สนิค้านัน้ จะถกูขายให้กบัผู้ใช้รายสดุท้ายหรือผู้บริโภค

หรือไมก็่ตาม และไมว่า่บรรจภุณัฑ์นีจ้ะถกูให้เพ่ือการดงึสินค้าจากชัน้วางของ ณ จดุขายก็ตามบรรจุ

ภณัฑ์นีส้ามารถถกูดึ งออกจากสนิค้า  โดยไมส่ง่ผลกระทบต่ อลกัษณะเฉพาะตวัของสนิค้าบรรจภุณัฑ์

สําหรับการขนสง่หรือบรรจภุณัฑ์ลําดบัท่ีสาม ได้แก่ บรรจภุณัฑ์ท่ีใช้สําหรับชว่ยในการลําเลียงและ

ขนสง่สินค้าท่ีขายจํานวนมากหรือกลุม่บรรจภุณัฑ์เพ่ือป้องกนัความเสียหายทางกายภาพระหวา่งขนสง่ 

บรรจภุณัฑ์สําหรับการขนสง่ไมร่วมตู้คอนเทนเนอร์ สําหรับการขนสง่ทางถนน รางเล่ือน เรือหรือทาง

อากาศ 

 ชยัรัตน์ อศัวางกรู (2548) กลา่วถึง การออกแบบบรรจภุณัฑ์  คือ กลยทุธ์สําคญัในการตอบ

โจทย์การตลาดกระแสหลกั  เพ่ือสร้างประสบการณ์และอารมณ์ร่วมระหวา่งผลิตภณัฑ์กบัผู้บริโภค  

กระตุ้นให้ผู้บริโภคกระหายท่ีจะได้เป็นเจ้าของ สร้างความผกูพนั  จนเป็นพนัธสญัญาอนัจะนําไปสูก่าร

เป็น “แบรนด์” ในดวงใจของผู้บริโภค 
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 ประชิด ทิณบตุร (2531) ได้ให้คํานิยามของคําวา่ "บรรจภุณัฑ์" ไว้ดงันี ้

 "บรรจภุณัฑ์ หมายถึง หนว่ยรูปแบบวตัถภุายนอก ท่ีทําหน้าท่ีปกป้องคุ้มครอง หรือหอ่หุ้ม

ผลิตภณัฑ์ภายในให้ปลอดภยั สะ ดวกตอ่การขนสง่ เอือ้อํานวยให้เกิดผลประโยชน์ในทางการค้าและ

การบริโภค" 

 

 2.2 ความสาํคัญของบรรจุภัณฑ์ 

 ในปัจจบุนัเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่ บรรจภุณัฑ์มีความสําคญัไมย่ิ่งหยอ่นไปกวา่ตวัสินค้า 

จนแทบจะเรียกได้วา่ ตวัสินค้าและบรรจภุณัฑ์เป็นสิ่งท่ีต้องอยูคู่ก่นั  เน่ืองจากบรรจภุณัฑ์เป็นตวัแปร

อยา่งหนึง่ ท่ีมีอิทธิพลตอ่กา รตดัสินใจซือ้สินค้าของผู้บริโภค  และจากความหมายของบรรจภุณัฑ์จะ

เป็นได้วา่ บรรจภุณัฑ์มีความสําคญัในหลายด้าน ได้แก่ 

  2.2.1 ด้านการปกป้องคุ้มครองสินค้า 

  ในด้านการปกป้องคุ้มครองสนิค้า บรรจภุณัฑ์มีความสําคญัมากใ นการปกป้องสินค้าท่ี

อยูภ่ายในให้ปลอดภยัจากแรงกระแทกและแรงกดทบั ท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวา่งการขนสง่ การเก็บรักษา

ในโกดงั และการเก็บรักษาในร้านค้าปลีก  รวมถึงการคุ้มครองการลกัขโมย แสงแดด ความชืน้ และ

ความร้อน จนกระทัง่สนิค้าถึงมือผู้บริโภคอยา่งปลอดภยั 

  2.2.2 ด้านการรองรับ รวบรวม และหอ่หุ้มสินค้า 

  ในด้านการรองรับ รวบรวม และหอ่หุ้มสินค้า บรรจภุณัฑ์มีความสําคญัในการรองรับ และ

รวบรวมสินค้า เพ่ือทําให้เกิดความสะดวกในการขนสง่สนิค้าจากผู้ผลติไปยงัผู้บริโภค 

  2.2.3 ด้านการให้ข้อมลูเก่ียวกบัสินค้า 

  ในด้านการให้ข้อมลูเก่ียวกบัสินค้า บรรจภุณัฑ์มีความสําคญัในการ แสดงให้ผู้บริโภคเห็น

ตวัสินค้า หรือบง่บอกวา่สินค้าท่ีบรรจอุยูภ่ายในคืออะไร ใครเป็นผู้ผลิต  มีวิธีการใช้และเก็บรักษา

อยา่งไร ผลิตและหมดอายเุม่ือใด  โดยเฉพาะอยา่งย่ิง ถ้าสินค้าข้างในเป็นสินค้าประเภทยาหรืออาหาร 

เวลาหมดอายเุป็นเร่ืองท่ีสําคญัอยา่งย่ิง 

  2.2.4 ด้านการให้ความสะดวกกบัผู้ผลติและผู้บริโภค 

  ในด้านการให้ความสะดวกกบัผู้ผลติและผู้บริโภค บรรจภุณัฑ์มีความสําคญัในด้านการ

อํานวยความสะดวกในการบรรจสุนิค้าลงไป อํานวยความสะดวกในการเก็บรักษา การขนสง่ และเม่ือ

ถึงมือผู้บริโภคบรรจภุณัฑ์ควรจะอํานวยความสะดวก ในการจบัถือ พกพาได้สะดวก รวมทัง้ควรจะเปิด

และนําสนิค้าออกมาใช้ได้โดยสะดวก  ถ้าใช้ไมห่มดก็สามารถปิดฝาใช้ในครัง้ตอ่ไปได้อีก  หรือหลงัจาก

ใช้งานแล้ว สามารถนํากลบัมาใช้ใหม ่หรือนําไปใช้งานอยา่งอ่ืนได้ เชน่ ขวดแก้วบรรจแุยมสามารถ

นําไปทําเป็นแก้วสําหรับด่ืมนํา้ได้ เป็นต้น 
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 2.3 หน้าท่ีของบรรจุภณัฑ์ 

 บรรจุภณัฑ์ (Packaging) มีหน้าท่ีหลากหลายแปรเปล่ียนไปตามยคุ สมยั หน้าท่ีเร่ิมแรกของ

บรรจภุณัฑ์ คือการรวมหนส่ยสินค้าและชว่ยในการขนสง่ลําเลียงสินค้า ตอ่มาได้รับการพฒันาและเพิ่ม

หน้าท่ีการปกป้องรักษาคณุภาพสนิค้า จนกระทัง่ปัจ จบุนับรรจภุณัฑ์ต้องมีหน้าท่ีอํานวยความสะดวก

ในการบริโภคและโฆษณาสินค้าไปในตวัด้วย  นอกจากนัน้บรรจภุณัฑ์ยงัมีสว่นสําคญัในการชว่ยรักษา

สภาพแวดล้อมอีกด้วย ดงันัน้บรรจภุณัฑ์ในปัจจบุนัสามารถจําแนกหน้าท่ีได้เป็น 3 ด้าน คือ ด้านหน้าท่ี

หลกั ด้านการตลาด และด้านหน้าท่ีอ่ืนๆ ดงัแสดงในตาราง 2 

 

ตาราง 2 การจําแนกหน้าท่ีของบรรจภุณัฑ์ตามด้านตา่งๆ 

 

ด้านหน้าท่ีหลัก ด้านการตลาด ด้านหน้าท่ีอ่ืนๆ 

1. การปกป้องคุ้มครองสินค้า 

ท่ีอยูภ่ายในให้อยูใ่นสภาพดี  

ไมเ่กิดการเสียหาย 

1. การสง่เสริมการขาย 1. สะดวกในการใช้สินค้าหรือ 

ผลิตภณัฑ์ท่ีบรรจอุยูภ่ายใน 

2. การหีบหอ่สะดวกตอ่การ 

ขนสง่ ลําเลียง จบั ถือ พกพา 

2. การแสดงข้อมลูรายละเอียด 

ของสินค้า 

2. สามารถตัง้วางโชว์สนิค้าได้ 

สะดวกทัง้ผู้ขายและผู้ ซือ้ 

3. การให้ข้อมลูเก่ียวกบัสินค้า 

เพ่ือให้ลกูค้าทราบ 

3. การตัง้ราคาขายสงูขึน้ 3. แสดงขนาดหรือลกัษณะของ 

สินค้าให้ลกูค้าทราบ เพ่ือจะ 

ได้ตดัสนิใจซือ้ได้ถกูต้อง 

4. ดงึดดูให้ลกูค้าเกิดความ 

สนใจอยากซือ้ เชน่ รูปทรง  

สณัฐาน สีและกราฟิก 

4. การเพิม่ปริมาณขาย 4. ชว่ยให้ลกูค้าสามารถบริการ 

ตนเอง เป็นการลดภาระของ 

ผู้ขาย 

 5. ให้ความถกูต้อง รวดเร็วใน 

การขาย 

5. การซือ้ขายปลอดภยั ถกู 

อนามยั ไมเ่ลอะเทอะ 

เปรอะเปือ้นมือ 

 6. การรณรงค์ในเร่ืองตา่งๆ เชน่  

สญัลกัษณ์รีไซเคลิ 

6. ชว่ยให้สนิค้าได้ราคาสงูขึน้ 

 จากตาราง 2 หน้าท่ีของบรรจภุณัฑ์ สามารถอธิบายเพิ่มเตมิได้ ดงันี ้
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 - การปกป้องคุ้มครองสนิค้า (Protection) บรรจภุณัฑ์จะต้องได้รับการออกแบบให้สามารถ

คุ้มครองสนิค้าภายในให้ปลอดภยัจากความเสียหาย เน่ืองจากการขนสง่ ป้องกนัการเนา่เสีย ป้องกนั

แมลง-สตัว์กดัแทะ เพ่ือไมใ่ห้สินค้าท่ีบรรจอุยูภ่ายในแตกหกั เสียหาย เส่ือมสภาพ โดยเฉพาะอยา่งย่ิ ง

ถ้าสินค้าท่ีอยูภ่ายในเป็นอาหารซึง่สินค้าท่ีเนา่เสียได้ง่ าย ผู้บริโภคย่ิงไมต้่องการท่ีจะได้รับอนัตรายจาก

อาหารเป็นพษิอนัเน่ืองมาจากความบกพร่องของบรรจภุณัฑ์ท่ีไมเ่รียบร้อยสมบรูณ์ 

 - การหีบห่อสะดวกต่อการขนส่ง ลาํเลียง จับ ถือ พกพา  (Portability) บรรจภุณัฑ์ต้อง

อํานวยความสะดวกตอ่การขนสง่  การขนย้าย ลําเลียง การเก็บรักษาใน คลงัสินค้า และต้องมีความ

มัน่คงแข็งแรง สามารถท่ีจะวางซ้อนทบักนัได้หลายชัน้ เพ่ือประหยดัพืน้ท่ีในการจดัเก็บ  ในระดบัการ

ขายปลีกบรรจภุณัฑ์ควรจะมีขนาดรูปร่างท่ีลงตวั (Fitness size) งา่ยและสะดวกตอ่การเรียงซ้อนในชัน้

วางของ  หรือชัน้จดัแสดงโชว์สินค้า  ในสว่นท่ีเก่ียว กบัผู้บริโภค  บรรจภุณัฑ์ควรจะอํานวยความสะดวก

ในแง่ของการนําผลิตภณัฑ์  หรือสินค้าท่ีอยูภ่ายในไปใช้สอยตามชนิดของสินค้า  หรือผลติภณัฑ์ท่ีอยู่

ภายใน บรรจภุณัฑ์แตล่ะชนิดจะมีความแตกตา่งกนัไปตามประเภทของการใช้งาน และการเก็บรักษา

เม่ือสินค้าถึงมือผู้บริโภค 

 - การให้ข้อมูล เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ (Presentation) บรรจภุณัฑ์ควรแสดงให้เห็นตวัสินค้า 

หรือบง่บอกวา่สินค้าท่ีบรรจอุยูภ่ายในคืออะไร ใครเป็นผู้ผลิต มีวิธีการใช้และเก็บรักษาอยา่งไร ผลิต

และหมดอายเุม่ือใด โดยเฉพาะอยา่งย่ิงถ้าสินค้าข้างในเป็นผลิตภณัฑ์ยาหรืออาหาร 

 - ดงึดูดให้ลูกค้าเกิดความสนใจอยากซือ้ (Promotion) บรรจภุณัฑ์ควรได้รับการออกแบบ

ให้ดงึดดูความสนใจของลกูค้า ทัง้รูปทรงสณัฐาน และสีสนัของบรรจภุณัฑ์ เพราะผู้บริโภคต้องการ

บรรจภุณัฑ์ท่ีรูปทรงเดน่ชดั  สวยงาม สะดดุตา มองหาได้งา่ย สีท่ีใช้ควรเดน่หรือแตกตา่งจากสนิค้า

ประเภทอ่ืนหรือสินค้าของคูแ่ขง่ เพราะจพทําให้งา่ยแก่การ จดจํา และยงัชว่ยลดความผดิพลาดในการ

หยิบฉวยสนิค้าท่ีไมต้่องการได้อีกด้วย 

 - ทาํให้ตัง้ราคาขายได้สูงขึน้  เน่ืองจากบรรจภุณัฑ์เพ่ือการขายปลีกท่ีมีความสวยงาม จะ

สร้างมลูคา่เพิม่ให้แก่สนิค้า ตราและเคร่ืองหมายการค้า ทําให้ลกูค้าเกิดค วามภกัดี (Loyalty) ในตวั

สินค้า สง่ผลให้ขายได้ในราคาท่ีสงูขึน้ หรือท่ีเรียกวา่ สินค้าแบรนด์เนม (Brand name) 

 - การเพิ่มปริมาณขาย บรรจภุณัฑ์สามารถเพิม่ปริมาณการขายได้โดยการรวมหนว่ยสนิค้า

ในบรรจภุณัฑ์ เชน่ นมกลอ่ง 1 โหล ถ้านํามาบรรจใุนกลอ่งกระดาษลกูฟกูท่ีมีหหูิ ้ ว จะทําให้สามารถ

ขายได้ทีละ 12 กลอ่ง หรือการขายนํา้ยารีดผ้าเรียบพร้อมกบัชองนํา้ยารีดผ้าเรียบชนดิเตมิ โดยการใช้

ฟิล์มหดรัดสินค้าไว้รวมกนัเพ่ือขายคูก่นั เป็นต้น 

 - การรณรงค์ในเร่ืองต่างๆ  บรรจภุณัฑ์มีบทบาทมากในการชว่ยรณรงค์เร่ืองตา่งๆ เชน่ 

สญัลกัษณ์รีไซเคลิ ฉลากเ ขียว กินของไทยใช้ของไทย สญัลกัษณ์ผลติภณัฑ์สนิค้าไทย หรือการรักษา

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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 2.4 ประเภทของบรรจุภณัฑ์ 

 เราสามารถแบง่ประเภทของบรรจภุณัฑ์ ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

2.4.1 Individual Package หรือบรรจภุณัฑ์เฉพาะหนว่ย คือ บรรจภุณัฑ์ท่ีสมัผสัอยูก่บั

ผลิตภณัฑ์ชัน้แรกเป็นสิ่งท่ีบรรจผุลิตภณัฑ์เอาไว้เฉพาะหนว่ย โดยมีวตัถปุระสงค์ขัน้แรกคือ เพิ่มคณุคา่

ในเชิงพาณิชย์ (to increase commercial value) เชน่ การกําหนดให้มีรูปร่างลกัษณะตา่งๆ เป็นขวด 

กระป๋อง หลอด ถงุ กลอ่ง ฯลฯ ซึง่อาจทําให้มีลกัษณะพเิศษเฉพาะหรือทําให้มีรูปร่างท่ีเหมาะแก่การจบั 

ถือ และอํานวยความสะดวกตอ่การใช้ผลติภณัฑ์ภายใน พร้อมทัง้ทําหน้าท่ีให้ความปกป้องแก่

ผลติภณัฑ์โดยตรงอีกด้วย 

 

 

ภาพประกอบ 1 ตวัอยา่ง Individual Package หรือบรรจภุณัฑ์เฉพาะหนว่ย 

 

 ท่ีมา: http://www.crnfe.ac.th/packaging/unit1.htm 

 

2.4.2 Inner Package หรือบรรจภุณัฑ์ชัน้ใน คือ บรรจภุณัฑ์ ท่ีอยูถ่ดัออกมาเป็นชัน้ท่ีสอง  

มีหน้าท่ีรวบรวมบรรจภุณัฑ์ชัน้แรกเข้าไว้ด้วยกนัหรือเป็นชดุ ในการจําหนา่ยรวมตัง้แต ่ 2-24 ชิน้ ขึน้ไป 

โดยมีวตุถปุระสงค์ขัน้แรกคือ  การป้องกนั รักษาผลติภณัฑ์จากนํา้ ความชืน้ ความร้อน แสง แรง

กระทบกระเ ทือน และอํานวยความสะดวก แก่การขายปลีก- ยอ่ย เป็นต้น ตวัอยา่งของบรรจภุณัฑ์

ประเภทนี ้ได้แก่ กลอ่งกระดาษแข็งท่ีบรรจเุคร่ืองด่ืม 1/2 โหล ฟิล์มหดรัดรูปสบู ่1 โหล เป็นต้น 
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ภาพประกอบ 2 ตวัอยา่ง Inner Package หรือบรรจภุณัฑ์ชัน้ใน 

 

 ท่ีมา: http://www.voyagerestate.com.au และ http://www.walgreens.com 

 

2.4.3 Outer Package หรือบรรจภุณัฑ์ชัน้นอกสดุ คือ บรรจภุณัฑ์ท่ีเป็นหนว่ยรวมขนาด

ใหญ่ท่ีใช้ในการขนสง่ โดยปกตแิล้วผู้ ชือ้จะไมไ่ด้ เห็นบรรจภุณัฑ์ประเภทนีม้ากนกั เน่ืองจากทําหน้าท่ี

ป้องกนัผลิตภณัฑ์ในระหวา่งการขนสง่เทา่นัน้ ลกัษณะของบรรจภุณัฑ์ประเภทนี ้ได้แก่ หีบ ลงัไม้ กลอ่ง

กระดาษขนาดใหญ่ท่ีบรรจสุินค้าไว้ภายใน ภายนอกจะบอกเพียงข้อมลูท่ีจําเป็นตอ่การขนสง่เทา่นัน้ 

เชน่ รหสัสินค้า เลขท่ี ตราสินค้า สถานท่ีสง่ เป็นต้น 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 ตวัอยา่ง Outer Package หรือบรรจภุณัฑ์ชัน้นอกสดุ 

 

 ท่ีมา: http://www.greenmanufacturer.net 

 

 ประเภทของบรรจภุณัฑ์ท่ีกลา่วมาทัง้ 3 ลกัษณะนี ้เป็นการแบง่ประเภทตามลกัษณะกรรมวิธี

การบรรจแุละวิธีการขนถ่ายผลิตภั ณฑ์ ซึ่งการจดัแบง่และเรียกช่ือบรรจภุณัฑ์ในทรรศนะคตขิองผู้  

ออกแบบ ผู้ผลิต หรือนกัการตลาด อาจจะแตกตา่งกนัออกไป แตถึ่งอยา่งไรบรรจภุณัฑ์แตล่ะประเภทก็

ตัง้อยูภ่ายใต้วตัถปุระสงค์หลกั (Objective of Package) ท่ีคล้ายกนัคือ  เพ่ือป้องกนัผลิตภณัฑ์ เพ่ือ

จําหนา่ยผลิตภณัฑ์ และเพ่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์ 

http://www.voyagerestate.com.au/�
http://www.walgreens.com/�
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 2.5 องค์ประกอบในบรรจุภณัฑ์ 

 A. ช่ือร่วมหรือเคร่ืองหมายร่วม (Collective Mark) 

 B. ตราสินค้า (Brand Name) 

 C. ช่ือผลิตภณัฑ์ (Product Name) 

 D. จดุขาย ข้อความประชาสมัพนัธ์ หรือบรรยายสรรพคณุของสินค้า รายละเอียดสนิค้า 

  ข้อบง่ใช้ หรือวิธีบริโภค 

 E. ขนาดและการบรรจุ 

 F. ข้อมลูทางโภชนาการ (สําหรับผลติภณัฑ์อาหาร) 

 G. คําเตือน หรือข้อควรระวงัในการบริโภค 

 H. สญัลกัษณ์รับรองคณุภาพ รวมถึงรหสัแทง่ (Barcode) 

 I. ผู้ผลิต / จดัจําหนา่ย 

 J. วนัผลิต / วนัหมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน (ชยัรัตน์ อศัวางกรู, 2548 หน้า 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 องค์ประกอบในบรรจภุณัฑ์ 

 

 ท่ีมา:  http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2008/05/X6616496/.html:  

 

 

http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2008/05/X6616496/X6616496.html�
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 2.6 การออกแบบกราฟิกสาํหรับบรรจุภัณฑ์ 

 การออกแบบกราฟิก หมายถึง  การสร้างสรรค์ลกัษณะสว่นประกอบภายนอกของโครงสร้าง  

บรรจภุณัฑ์ ให้สามารถส่ือสาร  ส่ือความหมาย  ความเข้าใจ  (To Communicate) ในอนัท่ีจะให้ผลทาง

จิตวิทยา  ตอ่ผู้อปุโภค  บริโภคเชน่  ให้ผลในการดงึดดู  ความสนใจ  การให้มโนภ าพถึงสรรพคณุ  

ประโยชน์ของผลิตภณัฑ์  ย่ีห้อผลิตภณัฑ์ผู้ผลิต  ด้วยการใช้วิธีการออกแบบ  การจดัวางรูปตวัอกัษร  

ถ้อยคํา โฆษณา เคร่ืองหมาย  และสญัลกัษณ์  ทางการค้า  และอาศยัหลกัศลิปะการจดัภาพให้เกิดการ

ประสานกลมกลืนกนัอยา่งสวยงาม ตามวตัถปุระสงค์ท่ีได้วางไว้ 

 การออกแบบกราฟิ กบรรจภุณัฑ์  สามารถสร้างสรรค์ได้ ทัง้ลกัษณะ 2 มิติ บนพืน้ผิวแผน่ราบ

ของวสัดุ เชน่ กระดาษ แผน่พลาสตกิ  แผน่โลหะอาบดีบกุ  หรืออลมูเินียม  โฟม ฯลฯ ก่อนนําวตัถตุา่งๆ  

เหลา่นีป้ระกอบกนัเป็นรูปทรงของบรรจภุณัฑ์ สว่นในลกัษณะ 3 มติก็ิอาจทําได้ 2 กรณี คือ ทําเป็นแผน่

ฉลาก (Label) หรือแผน่ป้าย  ท่ีนําไปตดิบนแผน่บรรจภุณัฑ์ประเภท  Rigid Forms ท่ีขึน้รูปมา เป็น

ภาชนะบรรจสํุาเร็จมาแล้ว  หรืออาจจะสร้างสรรค์บนผิวภาชนะบรรจุ  รูปทรง 3 มติ ิโดยตรงก็ได้ เชน่  

ขวดแก้ว ขวดพลาสตกิ เป็นต้น  ซึง่ลกัษณะของการออกแบบกราฟิกบรรจภุณัฑ์นี ้สว่นใหญ่มกัถือตาม

เกณฑ์ของเทคนิคการพิมพ์ในระบบตา่งๆ เป็นหลกั 

 การออกแบบกราฟิก ถือวา่เป็นสิง่ท่ีมีความสําคญัตอ่การบรรจภุณัฑ์เป็นอยา่งมาก เพราะวา่

เป็นสว่นประกอบท่ีสําคญั เหนือไปจากการบรรจแุละการป้องกนัผลิตภณัฑ์ โดยตรงทําให้บรรจภุณัฑ์มี

หน้าท่ีเพิ่มขึน้มา โดยท่ีลกัษณะกราฟิก บรรจภุณัฑ์และสลากได้แสดงบทบาทหน้าท่ีสําคญั อนัได้แก่ 

 1.  การสร้างทศันคตท่ีิดีงามตอ่ผลิตภณัฑ์และผู้ผลิตกราฟิกบนบรรจภุณัฑ์และแผน่ฉลาก  ได้

ทําหน้าท่ีเปรียบเสมือนส่ือประชาสมัพนัธ์ของผลิตภณัฑ์ ในอนัท่ีจะเสนอตอ่ผู้อปุโภคบริโภคแสดงออก

ถึงคณุงานความดีของผลิตภณัฑ์  และความรับผิดชอบท่ีผู้ผลิตมีตอ่ผลิตภณัฑ์นัน้ๆ  โดยท่ีลกัษณะทาง

กราฟิกจะส่ือความหมาย  และปลกูฝังความรู้  ความเข้าใจ  การนําผลติภณัฑ์ไปใช้  ตลอดทัง้สร้างความ

ตอ่เน่ืองของการใช้ การเช่ือถือในคณุภาพจนกระทัง่เกิดความศรัทธาเช่ือถือในผู้ผลิตและผลผลิต 

 2.  การชีแ้จงและบง่ชีใ้ห้ผู้บ ริโภคทราบถึงชนิดประเภทของผลิตภณัฑ์  ลกัษณะกราฟิกเพ่ือให้

ส่ือความหมาย  หรือถ่ายทอดความรู้สกึได้วา่  ผลิตภณัฑ์คืออะไรและผู้ใดเป็นผู้ผลิตนัน้  นยิมอาศยัใช้

ภาพและอกัษรเป็นหลกั  แตก็่ยงัอาศยัองค์ประกอบอ่ืนๆ  ในการออกแบบ  เชน่ รูปทรง เส้น สี ฯลฯ ซึง่

สามารถส่ือให้เข้าใจ ความหมายได้  เชน่เดียวกบัการใช้ภาพและข้อความอธิบายอยา่งชดัเจน  ตวัอยา่ง

งานดงักลา่วนีมี้ให้เห็นได้ทัว่ไปและท่ีเห็นชดัคือ  ผลิตภณัฑ์ตา่งประเทศท่ีบรรจอุยูใ่นภาชนะท่ีคล้าย  

คลงึกนั ดงัเชน่ เคร่ืองสําอางและยา  เป็นต้น แม้บรรจอุยูใ่นขวดหรือหลอดรูปทรงเหมือนกนั  ผู้บริโภคก็

สามารถชีไ้ด้วา่อนัใดคือเคร่ืองสําอาง  อนัใดคือยา  ทัง้นีก็้โดยการสงัเกตจากกราฟิก  เชน่ ลกัษณะ

ตวัอกัษรหรือสีท่ีใช้ซึง่นกัออกแบบจดัไว้ให้ เกิดความรู้สกึผดิแผกจากกนั เป็นต้น 



23 

 3.  การแสดงเอกลกัษณ์เฉพาะ  สําหรับผลติภณัฑ์และผู้ประกอบการ  ลกัษณะ  รูปทรงและ

โครงสร้าง  ของบรรจภุณัฑ์สว่นใหญ่มกัมีลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกนั  ในผลิตภณัฑ์แตล่ะประเภททัง้นี ้  

เพราะกรรมวิธี การบรรจภุณัฑ์ใช้เคร่ืองจกัรผลิตขึน้มาภายใต้มาตรฐานเดียวกนั  ประกอบกบัผู้แขง่ขนั

ในตลาดมีมาก  ดงัท่ีเห็นได้จากผลิตภณัฑ์อาหารสําเร็จรูปท่ีผลิตและจําหนา่ยอยูอ่ยา่งแพร่หลายใน

ปัจจบุนั ซึง่มีลกัษณะรูปทรงและโครงสร้างท่ีคล้ายคลงึกนัมาก  เชน่ อาหารกระป๋อง  ขวดเคร่ืองด่ืม  ขวด

ยา ซองปิดผนกึ  (Pouch) และกลอ่งกระดาษ  เป็นต้น บรรจภุณัฑ์ตา่งๆ  เหลา่นีม้กัมีขนาด  สดัสว่น 

ปริมาณการบรรจุ  ท่ีเหมือนกนัหรือใกล้เคียงกนั  ดงันัน้การออกแบบกราฟิก  จงึมีบทบาทหน้าท่ีแสดง

เอกลกัษณ์หรือบคุลกิพเิศษท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของตน  (Brand Image) ของผลิตภณัฑ์และผู้ผลิตให้

เกิดความชดัเจน ผิดแผกจากผลิตภณัฑ์คูแ่ขง่ขนั  เป็นท่ีสะดดุตา  และเรียกร้องความสนใจจากผู้บริโภค

ทัง้เก่าและใหมใ่ห้จดจําได้ตลอดจนซือ้ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

 4.  การแสดงสรรพคณุและวิธีใช้ของผลิตภณัฑ์เป็นการให้ขา่วสารข้อมลู  สว่นประสมหรือสว่น  

ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ภายในวา่มีคณุสมบตัิ  สรรพคณุ และวิธีการใช้อยา่งถกูต้องอยา่งไร

บ้าง ทัง้นีโ้ดยการอาศยัการออกแบบการจดัวาง  (Layout) ภาพประกอบข้อความสัน้ๆ  (Slogan) ข้อมลู

รายละเอียดตลอดจนตรารับรองคณุภาพและอ่ืนๆ ให้สามารถเรียกร้องความสนใจจากผู้บริโภคให้หยิบ

ยกเอาผลิตภณัฑ์ขึน้มาพิจารณาเพ่ือตดัสินใจเลือกซือ้  การออกแบบกราฟิกเพ่ือแสดงบทบาทในหน้าท่ี

นีจ้งึเปรียบเสมือนการสร้างบรรจภุณัฑ์ให้เป็น พนกังานขายเงียบ  (The Silent Salesman) ท่ีทําหน้าท่ี

โฆษนาประชาสมัพนัธ์แทนคน ณ บริเวณจดุซือ้ (Point of Purchase) นัน่เอง 

 บรรจภุณัฑ์เป็นตวัแทนของกระบวนการสง่เสริมการขายทางด้านการตลาด  ณ จดุขายท่ี

สามารถจบัต้องได้  เปรียบเสมือนกญุแจดอกสดุท้ายท่ีจะไขผา่นประตแูหง่การตดัสินใจซือ้  บรรจภุณัฑ์

สามารถทําหน้าท่ีเป็น ส่ือโฆษนาได้อยา่งดีเย่ียม  ณ จดุขาย เพราะบรรจภุณัฑ์เป็นงานพิมพ์  3มิตแิละมี

ด้านทัง้หมดถึง  6 ด้าน ท่ีจะสามารถใช้เป็นส่ือโฆษณาได้ดีกวา่แผน่โฆษณาท่ีมีเพียง  2 มิติ หรือด้าน

เดียว (http://www.agro.cmu.ac.th) 

 นกัออกแบบบางท่ าน ได้เปรียบเทียบการออกแบบบรรจภุณัฑ์วา่เปรียบเสมือนร่างกายของ

มนษุย์ เร่ิมต้นจากรูปทรงของบรรจภุณัฑ์  อนัได้แก่  ทรงส่ีเหล่ียมของกลอ่ง  ทรงกลมของขวดหรือ

กระป๋อง  เป็นต้น  รูปทรงเหลา่นีเ้ปรียบได้กบัตวัโครงร่างกายมนษุย์  สีท่ีออกแบบบรรจภุณัฑ์

เปรียบเสมือนผิวหนงัของมนษุย์ คําบรรยายบนบรรจภุณัฑ์เปรียบได้กบัปากท่ีกลา่วแจ้งแถลงสรรพคณุ

ของสินค้า  การออกแบบทัง้หมดข องบรรจภุณัฑ์จงึเปรียบเสมือนระบบการทํางานของมนษุย์  ในการ

ออกแบบนกัออกแบบจะนําเอาองค์ประกอบตา่งๆ อนัได้แก่ กลยทุธ์การตลาด  ชอ่งทางการจดัจําหนา่ย  

และสภาวะคูแ่ขง่ขนัมาเป็นแนวค วามคดิในการออกแบบให้สนองกบัจดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้  ด้วยเหตนีุ  ้ใน

แง่ของนกัออกแบบบรรจภุณัฑ์ การออกแบบอาจจะเขียนเป็นสมการอยา่งงา่ยๆ ได้ดงันี ้

http://www.agro.cmu.ac.th/�
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 การออกแบบ = คําบรรยาย + สญัลกัษณ์ + ภาพพจน์ 

 Design = Words + Symbols + Image 

 

 ในสมการนี ้ คําบรรยายและสญัลกัษณ์มีความเข้าใจตามความหมายของคํา สว่นภาพพจน์

นัน้ คอ่นข้างจะเป็นนามธรรม เน่ืองจากการออกแบบภาพพจน์เป็นศลิปะอยา่งหนึง่ ซึง่อาจแสดงออก

ได้ด้วยจดุ เส้น สี รูปวาด และรูปถ่าย ผสมผสานกนั ออกมาเป็นพาณิชย์ศลิป์บนบรรจภุณัฑ์ ด้วย

หลกัการงา่ยๆ 4 ประการ คือ SAFE ซึง่มีความหมายวา่ 

 S  =  Simple    เข้าใจงา่ยสบายตา 

 A  =  Aesthetic   มีความสวยงาม ชวนมอง 

 F  =  Function    ใช้งานได้ง่าย สะดวก 

 E  =  Economic   ต้นทนุหรือคา่ใช้จา่ยท่ีเหมาะสม 

 

 แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 

 บรรจภุณัฑ์  เป็นการออกแบบงานพิมพ์แบบ  3 มิติ ท่ีเป็นพาณิชย์ศลิป์ ดงันัน้ บคุลากรท่ี

รับผิดชอบการพฒันา บรรจภุณัฑ์ทางกราฟิก นอกจากเป็นนกัออกแบบแล้วยงัต้องเป็นคนชา่งสงัเกต มี

ความรู้ทางด้านธรุกิจ  เน่ืองจากบรรจภุณัฑ์ท่ีออกแบบนัน้  เป็นส่ือและเก่ียวข้องกบักิจกรรมตา่งๆ  ทาง

ธรุกิจการจําหนา่ย ในการออกแบบข้อมลูท่ีผู้พฒันาบรรจภุณัฑ์ควรรู้มีดงันี ้

 1.  ด้านการตลาด  เน่ืองจากบรรจภุณัฑ์เป็นองค์ประกอบสว่นหนึง่ของการตลาด  การ

ออกแบบบรรจภุณัฑ์ต้องคํานงึถึงหลกัการและเทคนิคทางด้านการตลาด  อนัประกอบด้วย  การตัง้  

เป้าหมาย การจดักลยทุธ์  การวางแผนการตลาด  การสง่เสริมการจําหนา่ย  เป็นต้น นอกจากนีย้ังต้อง

ทราบวิธีการจดัเรียงและบรรยากาศของการจําหนา่ย  ณ จดุขาย การคํานงึถึงสถานท่ีท่ีวางขายสนิค้า

เป็นปัจจยัแรกในการออกแบบ เชน่ การวางขายในตลาดสด 

 แนวทางในการออกแบบทัว่ไป  คือ การเปรียบเทียบกบัสนิค้าคูแ่ขง่  การเปรียบเทียบนีไ้มใ่ช่

การเปรียบเทียบเพ่ือลอกเลียนแบบ  แต่เป็นการเปรียบเทียบเพ่ือหาจดุเดน่ของสินค้าเพ่ือขาย  (Unique 

Selling Point) การใช้คําวา่ “ใหม”่ “สด” หรือ “ผลิตจากวตัถดุบิธรรมชาติ” ล้วนเป็นคําบรรยายท่ีจะเน้น

ถึงจดุขายของสินค้า  คําบรรยายดงักลา่วจําต้องเป็นสิ่งท่ีผลิตได้และปฏิบตัไิด้จริง  ยกตวัอยา่งเชน่  การ

ออกแบบมีคําวา่ “ใหม”่ ผู้ผลิตต้องมัน่ใจวา่ในตลาดหาสินค้าท่ีทดแทนหรือคล้ายคลงึกนัได้ยาก 

 2.  ตวัสินค้าท่ีจะใช้บรรจกุารออกแบบบรรจภุณัฑ์ จะประสบความสําเร็จได้ตอ่เม่ือผู้ออก 

แบบและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบถึงคณุลกัษณะของตวัสินค้าอยา่งถ่องแท้  คณุสมบตัเิดน่ของสินค้าท่ีจะ

สนองความต้องการของลกูค้า หรือกลุม่เป้าหมายเป็นสิ่งจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะต้องสร้างขึน้มา มิฉะนัน้จะ

ไมท่ราบเลยวา่จะเสนออะไร เพ่ือสนองความต้องการของผู้ ซือ้/กลุม่เป้าหมาย และการออกแบบบรรจภุณัฑ์ก็

จะไมส่ามารถบรรลถึุงจดุเป้าหมาย ท้ายท่ีสดุการตลาดของสินค้านัน้ก็พงัพินาศ 



25 

 3.  กลุม่เป้าหมายหรือกลุม่ผู้ ซือ้ ซึง่อาจเป็นผู้บริโภคสินค้าเอง หรือไมไ่ด้เป็นผู้บริโภคอาจ 

แยกตามสถานะทางสงัคม  การออกแบบท่ีดีจะต้องทราบความต้องการของกลุม่เป้าหมายปริมาณท่ี

บริโภคความสะดวกในการนําอาหารออกจากบรรจภุณัฑ์มาบริโภค  เป็นต้น สถานะของผู้บริโภคท่ีควร

คํานงึถึง มีดงันี ้

เพศ   อาชีพ 

ระดบัการศกึษา  สถานะครอบครัว 

เชือ้ชาต ิ  ขนาดครอบครัว 

ศาสนา   สถานะทางสงัคมเศรษฐกิจ 

ยา่นท่ีพกัอาศยั  สิง่อํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวนั 

 การออกแบบบรรจภุณัฑ์ท่ีทําขึน้โดยไมไ่ด้ทําการศกึษาวิจยั  อาจจะต้องใช้วิธีการสงัเกตแล้ว

ประเมินจากสิ่งท่ีสงัเกต  นําข้อมลูท่ีวิเคราะห์หรือรวบรวมได้สง่ตอ่ให้นกัออกแบบ  เพ่ือทําการออกแบบ

บรรจภุณัฑ์ให้สอดคล้องกบัความต้องการและการบริโภคของกลุม่เป้าหมาย  สิ่งท่ีพงึให้ความ  สําคญั

กบัการออกแบบบรรจภุณัฑ์ท่ีผู้ ซือ้ไมไ่ด้เป็นผู้บริโภค  เชน่ สินค้าของฝาก  การออกแบบบรรจภุณั ฑ์ ย่ิงมี

ความสําคญัท่ีจะต้องสร้างภาพพจน์ท่ีดี  เพิ่มคณุคา่แก่สินค้าให้เหมาะสมกบัเป็นสินค้าฝากจากแดน

ไกลโดยบรรจภุณัฑ์จําเป็นต้องสร้างมโนภาพ  (Imaginary) ท่ีดีตอ่ตวัสินค้า  พร้อมทัง้มีการออกแบบ

บรรจภุณัฑ์ท่ีคํานงึถึงความสะดวกในการนํากลบั  และพิจารณาถึงระยะเดนิทางพอสมค วร ก่อนจะถึง

มือผู้บริโภคด้วย ยกตวัอยา่งเชน่  ไอศกรีมท่ีบรรจขุายในปริมาณและขนาดบริโภคของครอบครัวควรจะ

พิจารณาใสนํ่า้แข็งแห้งเพ่ือรักษาคณุภาพสินค้าในระหวา่งทาง เป็นต้น 

 4. กฎข้อบงัคบั  ในกรณีของบรรจภุณัฑ์อาหาร  องค์กรของรัฐท่ีเข้ามามีบทบาทควบคมุ  ดแูล

คือ สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา  หรือ อย. สําหรับผลิตภณัฑ์อาหารท่ีบรรจใุนภาชนะบรรจุ

ภณัฑ์ปิดสนิท จําต้องขออนญุาตจาก อย. พร้อมหมายเลขกํากบั 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 สญัลกัษณ์ อย. 

 

 ท่ีมา: http://www.industry.in.th 
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 สําหรับสินค้าท่ีจดัจําหนา่ยผา่นทางซุปเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าใ หญ่ๆ คือ การพมิพ์

บนบรรจภุณัฑ์หรืฉลากด้วยสญัลกัษณ์รหสัแทง่ท่ีเรียกวา่  “บาร์โค้ด (Barcode)” ซึง่เป็นรหสัประจําตวั

สินค้า เพ่ือความสะดวกในการคดิเงินและตดัสต๊อกของผู้ขายปลีก 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6 สญัลกัษณ์ บาร์โค้ด 

 

  ท่ีมา: (http://mintra-arti3314.blogspot.com/p/1.html และ http://designblog.reddoorla.com 

 

 เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2540 ทาง อย. ได้มีประกาศแตง่ตัง้  “คณะอนกุรรมการเฉพาะกิจ

ดําเนินตาม โครงการนําสญัลกัษณ์รหสัแทง่มาใช้ในฉลากอาหาร ” ทําหน้าท่ีศกึษาข้อมลู  กําหนรูปแบบ  

และวิธีการนําสญัลกัษณ์รหสัแทง่มาใช้ ในขัน้ตอนขออ นญุาตตามพระราชบญัญตัอิาหาร และใน

ขัน้ตอนการตรวจตดิตามผลติภณัฑ์ในท้องตลาด  ทัง้นีเ้พ่ือดแูลตรวจสอบผลิตภณัฑ์อาหารอยา่งมี

ประสิทธิภาพ  และป้องกนัการปลอมแปลงเลขทะเบียนตํารับ  และเลขท่ีการรับอนญุาตใช้ฉลาก  การท่ี 

อย. เตรียมการท่ีจะนําระบบ  สญัลกัษณ์รหสัแทง่มาใช้แทนท่ีตั วอกัษรและตวัเลขในอนาคตนัน้  การขอ

อนญุาตใช้รหสัแทง่เป็นสิ่งท่ีนกัออกแบบและผู้ประกอบการแปรรูปอาหารควรศกึษาและประยกุต์ใช้

(http://www.agro.cmu.ac.th) 

 5. ชอ่งทางการจําหนา่ย กญุแจสําคญัของผลิตภณัฑ์อาหาร  คือ อายกุารเก็บรักษ าของสินค้า

โดยปกตอิาหารสด  เชน่ ก๋วยเต๋ียวสด  กระยาสารท  เป็นต้น มีอายกุารเก็บท่ีสัน้เพียงไมก่ี่วนั  เน่ืองจาก

สญูเสียสภาวะคณุสมบตัขิองอาหารด้วยวิวฒันาการทางเทคโนโลยีของบรรจภุณัฑ์  เชน่ ถ้ามีการ

ประยกุต์ใช้วิธีการปรับสภาวะบรรยากาศภายในบรรจภุณัฑ์  (Modified Atmosphere Packaging )

สําหรับก๋วยเต๋ียวสด  พร้อมกบัการเลือกใช้วสัดบุรรจภุณัฑ์ท่ีถกูต้องเพ่ือชว่ยยืดอายกุารเก็บสนิค้า และ

สง่ขายได้ทัว่ราชอาณาจกัรแทนท่ีจะขายเฉพาะท่ีตลาดสด  หรือสง่ขายวนัตอ่วนั  ด้วยเหตนีุ  ้การเลือกใช้

บรรจภุณัฑ์ท่ีเหมาะสมยอ่มชว่ยเพิ่มโอกาสในการเลือกชอ่งท างการจดัจําหนา่ยให้มีมากขึน้โดยการสง่

ให้พอ่ค้าขายสง่  พอ่ค้าขายปลีก  หรือขายสง่ให้แก่  ห้างร้าน การสง่ตรงไปยงัศนูย์รวบรวม  กระจาย

http://www.agro.cmu.ac.th/�
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สินค้า (Distribution Center หรือ DC ) เป็นต้น หรือพจิารณาชอ่งทางการจําหนา่ย  เร่ิมจากการขาย

หน้าบ้าน ตลาดสด และขยายไปถึงการขายสูห้่างให ญ่ท่ีมีศนูย์รวบรวมกระจายสินค้า  (DC) ยอ่มมีผล

ตอ่การออกแบบบรรจภุณัฑ์ให้เหมาะสมกบัแตล่ะชอ่งทาง 

 6.  สภาวะการแขง่ขนั การเก็บข้อมลูของคูแ่ขง่ขนัเป็นสิ่งจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะทําให้บรรจภุณัฑ์

ท่ีออกแบบมาเดน่กวา่คูแ่ขง่ขนั  ภายใต้สภาวะชอ่งทางการจําหนา่ยหรือจดุขายท่ีเป็ นจริง  เชน่ การ

วางขาย  ณ แหลง่ทอ่งเท่ียวซึง่ไมมี่ชัน้หิง้วางอยา่งเรียบร้อยเชน่เดียวกบัในซุปเปอร์มาร์เก็ต  การ

ออกแบบบรรจภุณัฑ์ยอ่มต้องคํานงึถึงความสามารถในการวางเรียงซ้อนได้อยา่งมัน่คง  เน่ืองจากไมมี่

ชัน้หิง้รองรับ  เป็นต้น การออกแบบบรรจภุณัฑ์ด้วยการลอกเลียนแบบขอ งคูแ่ขง่ขนัเป็นสิ่งท่ีไมส่มควร

ทําอยา่งย่ิง  เพราะจะมีวฏัจกัรชีวิตบรรจภุณัฑ์สัน้มากในทางปฏิบตัทิัว่ไปการออกแบบบรรจภุณัฑ์ควร

สอดคล้องกบักลยทุธ์ท่ีตัง้ไว้  และสร้างความแตกตา่งในการออกแบบ  เพ่ือให้บรรลถึุงจดุหมายในการ

ออกแบบ 

 7.  สิ่งแวดล้อม  แม้วา่ในประเทศไทยยงัไมมี่ องค์กรใดหรือหนว่ยงานของรัฐออกกฎข้อ  บงัคบั

ตอ่การควบคมุดแูลปัญหาของบรรจภุณัฑ์ท่ีมีผลกระทบตอ่สภาพสิ่งแวดล้อมอยา่งจริงจงั  แตก่ระแส  

การรณรงค์ใช้บรรจภุณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสภาพสิ่งแวดล้อม  ได้รับความสนใจจากชมุชนเมืองมากย่ิงขึน้  

การออกแบบบรรจภุณัฑ์โดยใช้วสัดท่ีุนํากลั บมาผลติใหมส่ามารถลดปริมาณขยะและกําจดัได้งา่ย  จงึ

เป็นจดุขายเพ่ือเป็นการสง่เสริมการจําหนา่ยได้อยา่งดี (http://www.agro.cmu.ac.th) 

 

 ขัน้ตอนการออกแบบ 

 สิง่ท่ีผู้ ซือ้เสียความรู้สกึมากท่ีสดุ  คือ บรรจภุณัฑ์ไมส่ามารถทํางานไ ด้ตรงตามความต้องการ  

หรือไมส่ามารถทํางานได้ตามท่ีบรรยายบนบรรจภุณัฑ์  ตวัอยา่งเชน่  มีการโฆษณาบนบรรจภุณัฑ์  วา่

เป็นซองออกแบบใหมฉี่กเปิดได้ง่าย  แตพ่อเปิดซองแล้วสินค้าเกล่ือนกระจายไปทัว่พืน้  เป็นต้น  

เหตกุารณ์เชน่นีผู้้บริโภคจะไมตํ่าหนิบรรจภุณัฑ์  แตจ่ะไมย่อมรับสินค้ าย่ีห้อนัน้ๆ เพราะถือวา่ถกูหลอก  

ไมว่า่บรรจภุณัฑ์ท่ีวา่นีจ้ะออกแบบมาสวยงามนา่ประทบัใจเพียงใด  ในฐานะเจ้าของสินค้าจําต้องยอม  

รับวา่ออกแบบบรรจภุณัฑ์มาไมดี่ จากตวัอยา่งท่ียกมานีเ้ป็นท่ีประจกัษ์วา่  จดุมุง่หมายในการออกแบบ

ไมร่อบคอบโดยไมใ่สใ่จในสิ่งเล็กน้อยดงักลา่วนี ้  จะมีผลกระทบตอ่ยอดขายของสินค้า  เน่ืองจาก

ประสบการณ์อนัเลวร้ายท่ีเกิดขึน้  ด้วยเหตนีุก้ารออกแบบบรรจภุณัฑ์จําต้องมีการวางแผนงาน  และ

กําหนดจดุมุง่หมายรองรับ ซึง่มีหลายประการไว้อยา่งชดัเจน 

 ขัน้ตอนการออกแบบกราฟิกของบรรจภุณัฑ์จะคล้ายคลงึกบัขัน้ตอนการพฒันาบรรจภุณัฑ์  

แตอ่าจจะมีสว่นปลีกยอ่ยท่ีควรคํานงึถึง ดงัตอ่ไปนี ้
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 1.  การตัง้จดุมุง่หมาย 

 ในการตัง้จดุมุง่หมาย  ในการออกแบบกราฟิกของบรรจภุณัฑ์  มีสิ่งจําเป็นท่ีต้องรู้หรือศกึษา

ข้อมลู คือ ตําแหนง่ (Positioning) ของบรรจภุณัฑ์ของคูแ่ขง่ท่ีมีอยูใ่นตลาด  ในกรณีท่ีบรรจภุณัฑ์มีอยู่

ในตลาดแล้ว  การทราบถึงตําแหนง่ยอ่มทําให้ตัง้จดุมุง่หมายในการออกแบบได้ง่าย นอกจากตําแหนง่

ของสินค้า สิ่งท่ีจําต้องค้นหาออกมา  คือ จดุขายหรือ  UPS (Unique Selling Point) ของสินค้าท่ีจะ

โฆษณาบนบรรจภุณัฑ์ทัง้สองสิ่งนีเ้ป็นองค์ประกอบสําคญัในการตัง้จดุมุง่หมายของการออกแบ บ

กราฟิกบนบรรจภุณัฑ์ 

 2.  การวางแผน 

 ปัจจยัตา่งๆ ท่ีได้จากการวิเคราะห์รวบรวมข้อมลูขัน้ตอนเพ่ือเตรียมร่างจดุมุง่หมาย  และขอบ 

เขตการออกแบบพฒันาบรรจภุณัฑ์ก่อนท่ีจะปรับปรุงพฒันาบรรจภุณัฑ์ อาจวางแผนได้ 2 วิธี คือ 

  2.1  ปรับปรุงพฒันาให้ฉีกแนวแตกตา่งจากคูแ่ขง่ 

  2.2  ปรับปรุงพฒันาบรรจภุณัฑ์ ให้สามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ขนัโดยตรงได้ด้วยบรรจภุณัฑ์ท่ี

ดีกวา่ หรือด้วยคา่ใช้จา่ยท่ีถกูกวา่  การตัง้เป้าหมาย  และวางแผนการพฒันาบรรจภุณัฑ์ดงักลา่วยอ่ม

ต้องศกึษาสถานภาพ  บรรจภุณัฑ์ ของคูแ่ขง่  พร้อมกบัลว่งรู้ถึง  นโยบายของบริษัทตวัเอง  และกลยทุธ์

การตลาดท่ีจะแขง่กบัคูแ่ขง่ขนั (http://www.agro.cmu.ac.th) 

 

 การวางแผนพัฒนาบรรจุภณัฑ์ 

 สามารถใช้การวิเคราะห์แบบ 5W + 2H ดงันี ้

 1.  WHY ทําไม  เหตกุารณ์หรือปัจจยัอะไรทําให้ต้องออกแบบบรรจภุณัฑ์ใหม ่ทําไมต้อง

พฒันากราฟิกของบรรจภุณัฑ์ ทําไมไมแ่ก้ไขปรับปรุงพฒันาอยา่งอ่ืนๆ แทน 

 2.  WHO ใคร ผู้ รับผิดชอบในการพฒันาบรรจภุณัฑ์นี ้บคุคลท่ีเก่ียวข้องมีใครบ้าง 

 3.  WHERE ท่ีไหน สถานท่ีท่ีจะวางจําหนา่ยสินค้าอยูท่ี่ไหนขอบเขตพืน้ท่ีท่ีจะวางขายสินค้า

บรรจภุณัฑ์ท่ีออกแบบครอบคลมุพืน้ท่ีมากน้อยแคไ่หน 

 4.  WHAT อะไร  จดุมุง่หมายการพฒันาบรรจภุณัฑ์คืออะไร  ข้อจํากดัในการออกแบบมี

อะไรบ้าง จดุขายของสนิค้าคืออะไร การใช้งานของบรรจภุณัฑ์คืออะไร 

 5.  WHEN เม่ือไร ควรจะเร่ิมงานการพฒันาเม่ือไร เม่ือไรจะพฒันาเสร็จ วางตลาดเม่ือไร 

 6.  HOW อยา่งไร จะใช้เทคโนโลยีแบบใดอยา่งไร  จะจดัหาเทคโนโลยีใหมใ่ช้วดัความสนใจ  

ของบรรจภุณัฑ์ ท่ีออกแบบ 

 7.  HOW MUCH คา่ใช้จา่ยท่ีจะใช้ในการพฒันาบรรจภุณัฑ์มีงบประมาณเทา่ไร  คําตอบท่ี

ได้รับจากคําถาม 5W + H นีจ้ะนําไปสูก่ารวางแผนพฒันาบรรจภุณัฑ์ (http://www.agro.cmu.ac.th) 

http://www.agro.cmu.ac.th/�
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 ขัน้ตอนการวางแผนออกแบบบรรจุภณัฑ์ 

 การวางแผนเร่ิมต้นด้วยจดุประสงค์ของการพฒันา พร้อมด้วยข้อจํากดัตา่งๆ  รายละเอียดการ

วางแผนต้องประกอบด้วยองค์ประกอบตอ่ไปนี ้

 ขัน้ตอนท่ี 1: การวางแผน 

  1.1 กําหนดเวลา 

  1.2 ผลงานท่ีจะได้รับในแตล่ะขัน้ทํางาน 

  1.3 รายละเอียดของตราสินค้า (Branding) 

  1.4 ผู้ รับผิดชอบในแตล่ะขัน้ตอน 

 ขัน้ตอนท่ี 2: การรวบรวมข้อมลู อนัได้แก่ 

  2.1 ข้อมลูการตลาด 

  2.2 สถานะ การแขง่ขนั จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส ข้อจํากดั (SWOT: Strength, Weakness, 

Opportunity, Treat) 

  2.3 ข้อมลูจากจดุขาย 

  2.4 ความต้องการของกลุม่เป้าหมาย / พฤตกิรรมผู้บริโภค 

  2.5 เทคโนโลยีใหม่ๆ  ทางด้านวสัดบุรรจภุณัฑ์ ระบบบรรจภุณัฑ์และเคร่ืองจกัร 

 ขัน้ตอนท่ี 3: การออกแบบร่าง 

  3.1 พฒันาความคดิริเร่ิมตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

  3.2 ร่างต้นแบบ ประมาณ 3 – 5 แบบ 

  3.3 ทําต้นแบบ ประมาณ 2 – 3 แบบ 

 ขัน้ตอนท่ี 4: การประชมุวิเคราะห์ปรับต้นแบบ 

  4.1 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเทคนิค 

  4.2 วิเคราะห์การสนองความต้องการของกลุม่เป้าหมาย 

  4.3 เลือกต้นแบบท่ียอมรับได้ 

 ขัน้ตอนท่ี 5: การทําแบบเหมือนร่าง 

  5.1 เลือกวสัดท่ีุจะทําแบบ 

  5.2 ออกแบบกราฟิกเหมือนจริง พร้อมตราสนิค้าและสญัลกัษณ์ทางการค้า 

  5.3 ขึน้แบบ 
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 ขัน้ตอนท่ี 6: การบริหารการออกแบบ  เร่ิมจากการตดิตอ่โรงงานผู้ผลิตวสัดบุรรจภุณัฑ์จนถึง

การควบคมุงานผลติให้ได้ตามแบบท่ีต้องการพร้อมทัง้จดัเตรียมรายละเอียดการสัง่ซือ้  (Specification) 

เพ่ือให้บรรจภุณัฑ์ท่ีออกแบบสามารถผลติได้ตามต้องการ  ขัน้ตอนสดุท้ายเป็นการตดิตามผลของบรรจุ

ภณัฑ์ท่ีออกแบบไปแล้ว  วา่สามารถสนองตามจดุมุง่หมายของการออกแบบและบรรลถึุงวตัถปุระสงค์

ขององค์กรเพียงใด (http://www.agro.cmu.ac.th) 

 

 องค์ประกอบของการออกแบบกราฟิกท่ีสาํคัญ 

 ตัวอักษร 

 ตวัอกัษรมีบทบาทอยา่งมากตอ่การผลติงานกราฟิก  รูปแบบและลกัษณะของตวัอกัษรมี

ความหลากหลาย  การจะเลือกใช้แบบใดต้องขึน้อยูก่บัความเหมาะสมและเง่ือนไขตา่งๆ  ของงานนัน้  

ตวัอกัษรหนึง่อาจเหมาะกบังานหนึง่หรืออาจไมเ่หมาะกบัอีกงานหนึง่ 

 ตวัอักษรพมิพ์ 

 คือ อกัษรท่ีได้รับการออกแบบและผลิตเป็นแมแ่บบสําหรับเลือกงานพิมพ์ตา่งๆ  อกัษร

ตวัพมิพ์ มีความสําคญัตอ่การออกแบบกราฟิกมาก บางครัง้ก็ดงึดดูใจด้วยตวัอกัษรท่ีสะดดุตานา่สนใจ  

การขยายขนาด  การใช้สีสนัเข้าชว่ย  การเสนอเนือ้หารสาระอาจใช้ตวัอกัษรท่ีอา่นง่ าย  เข้าใจงา่ย  

รูปแบบตวัอกัษรอาจแบง่ได้ ดงันี ้

1. ตวัอกัษรแบบมีเชงิ (Serif) เป็นตวัอกัษรท่ีมีเส้นเยือ้งของฐานปลายตวัอกัษรในทางราบ

ท่ีเรียกวา่ Serif ลกัษณะตวัอกัษรมีความหนาบาง ไมเ่ทา่กนัและมีการตัง้ช่ือรูปแบบแตกตา่งกนัออกไป 

2. ตวัอกัษรแบบไมมี่เชงิ (San Serif) เป็นตวัอกัษรอีกแบบท่ีอา่นงา่ยดเูป็นทางการ ซึ่งตา่ง 

จากแบบแรกคือไมมี่เชิง  คือท่ีฐานของตวัอกัษรด้านปลายไมมี่เชิงย่ืนออกมา  นิยมพิมพ์งานทัว่ไป งาน

ประชาสมัพนัธ์ 

3. ตวัอกัษรแบบตวัเขียน  (Scrip) ตวัอกัษรแบบนีมี้รูปแบบแตกตา่งกนัออกไป  การ

ออกแบบเน้นให้มีความคล้ายกั บการเขียนด้วยลายมือช่ือ  ซึง่จะมีหางโยงตอ่เน่ืองกนั  ขนาดเส้นหนา

บางแตกตา่งกนั 

4. ตวัอกัษรแบบตวัอาลกัษณ์  (Text Letter) เป็นตวัอกัษรโรมนัแบบตวัเขียนอีกลกัษณะ

หนึง่ มีลกัษณะเป็นแบบประดษิฐ์ ท่ีมีเส้นตัง้ดํา หนา คล้ายกบัการเขียนด้วยพูก่นั หรือปากกาปลายตดั 

5. ตวัอกัษรแบบประดษิฐ์  (Display Type) ตวัอกัษรพิมพ์ขนาดใหญ่  มีลกัษณะเดน่คือ  

การออกแบบตกแตง่ตวัอกัษรให้สวยงามเพ่ือดงึดดูสายตามีเส้นท่ีหนากวา่แบบอ่ืนๆ  จงึนยิมทําเป็น    

หวัเร่ือง 
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6. ตวัอกัษรแบบสมยัใหม ่ (Modern Type) เป็นตวัอกัษรท่ีประดษิฐ์ขึน้ มีลกัษณะเรียบงา่ย

ใช้ในงานประชาสมัพนัธ์ 

แบบตัวพมิพ์ (Typeface) 

แบบตวัพมิพ์ หมายถึง ชดุตวัอกัษรท่ีออกแบบให้มีลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  

 

 

ภาพประกอบ 7 แบบตวัพมิพ์ 

 

 ท่ีมา: http://www.i-casestudy.com และ http://dodokongjai.blogspot.com/ 

 

 ลักษณะของตัวอักษร (Type Character) 

1. ประเภทตวัเอน (Italic) 

2. ประเภทตวัธรรมดา (Normal) 

3. ประเภทตวับางพิเศษ (Extra Light) 

4. ประเภทตวัแคบ (Condensed) 

5. ประเภทตวับาง (Light) 

6. ประเภทตวัหนา (Bold) 

7. ประเภทตวัเส้นขอบ (Outline) 

8. ประเภทตวัหนาพิเศษ (Extra Bold) 

9. ประเภทตวัดํา (Black) 

 ขนาดของตวัอักษร (Size Type) 

 ขนาดของตวัอกัษรมีความสําคญัมาก เพราะต้องใช้ในการส่ือสารให้เกิดความเข้าใจกบัหนว่ย 

งานท่ีเก่ียวข้อง  การใช้ขนาดตวัอกัษรสากลจงึเป็นท่ีนยิม  การกําหนดขนาดตวัอกัษร  เป็นการกําหนด  

สดัสว่นของ  ความกว้าง  ความสงูเป็นหลกัในการจดัการ  โดยถือเอาความสงูเป็นห ลกัเรียกวา่  Point 

ขนาดของตวัอกัษรท่ีใช้ตัง้แต ่16 Point ขึน้ไป เป็นท่ีนิยมใช้กนัมาก (http://www.agro.cmu.ac.th) 
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 ขนาดของตัวอักษร (Point Size) 

 ขนาดของตวัอกัษรมีให้เลือกตัง้แต่  4, 4.5, 5-72 Point สามารถปรับเป็นรูปทร งตา่งๆ ได้

(ปราโมทย์ แสงพลสิทธ์ิ, 2540) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 8 ขนาดของตวัอกัษร 

 

 ท่ีมา: ปราโมทย์ แสงพลสิทธ์ิ. (2540: 119). 

 

 ระยะช่องไฟของตัวอักษร (Spacing) 

 หลกัท่ีควรคํานงึถึง 3 ประการคือ 

1. ระยะชอ่งไฟระหวา่งอกัษร  (Letter Spacing) เป็นการกําหนดระยะชอ่ง ไฟระหวา่ง

ตวัอกัษรแตล่ะตวัท่ีต้องมีระยะหา่งแตพ่องาม  ไมต่ดิหรือหา่งเกินไ  และต้องคํานงึถึงความสมดลุของ

ปริมาตรทางสายตา 

2. ระยะชอ่งไฟระหวา่งคํา  (Word Spacing) เป็นการกําหนดระยะหา่งระหวา่งคําของ

ภาษาองักฤษ โดยทัว่ไปจะเว้นระยะ 1 อกัษรปกต ิ
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3. ระยะชอ่งไฟระหวา่งบรรทดั  (Line Spacing) เพ่ือต้องการให้อา่นงา่ยและสวยงาม  โดย

ปกตจิะใช้ระยะหา่งประมาณ  0-3 point และต้องคํานงึถึงการซ้อนทบักนัของตวัอกัษรและความสวย 

งามด้วย 

 แบบการจัดตัวอักษร (Type Composition) 

1. แบบชดิซ้าย (Flush Left) 

2. แบบชิดขวา (Flush Right) 

3. แบบซ้ายขวาตรงกนั (Justified) 

4. แบบศนูย์กลางตรงกนั (Centered) 

5. แบบรอบขอบภาพ (Contour) 

6. แบบไมส่มดลุ (Asymmetrical) 

7. แบบรูปธรรม (Concrete) 

8. แบบแนวตัง้ (Vertical Type) 

9. แบบเอียง (Incline Type) 

 ความชัดเจนในการอ่าน (Legibility) 

 บรรจภุณัฑ์ นอกจากสวย ดงึดดูสายตาแล้ว ข้อความบนบรรจภุณัฑ์นัน้ต้องอา่นง่าย ชดัเจน 

เพราะรายละเอียดเหลา่นัน้ คือสิ่งท่ีเราต้องการส่ือสารสูผู่้บริโภค 

 จากการศกึษาพบวา่ขนาดของตวัอกัษรท่ีเป็นเนือ้ความภาษาองักฤษขนาด  10-12 point 

(สําหรับภาษาไทยราว  14-16 point) นัน้เหมาะสําหรับการอา่น  ตวัอกัษรแบบมีเชิงและนํา้ หนกัเส้น

ขนาดกลางก็ชว่ยให้การอา่นงา่ยขึน้ สว่นตวัอกัษรเอนจะทําให้อา่นได้ช้าลง นอกจากนัน้ยงัพบวา่เดก็ยงั

ชอบตวัอกัษรแบบไมมี่เชงิ (Sans Serif) 

 หากจําเป็นต้องพิมพ์อกัษรขนาดเล็ก  ขนาดของตวัอกัษรบนพืน้ขาวไมค่วรเลก็กวา่  3.5 point 

(ภาษาองักฤษ) สว่นตวัเจาะขาวนัน้อา่นยากกวา่และอาจเกิดการอดุตนัในขัน้ตอนการพมิพ์  จงึไมค่วรมี

ขนาดเลก็กวา่ 4.5 point และควรเลือกแบบอกัษรแบบไมมี่เชิงและเส้นอกัษรคอ่นข้างหนา  

 การกําหนดสีให้ตวัอกัษรท่ีมีขนาดเล็กไมค่วรกําหนดให้มีการผสมแมสี่  (CMYK) มากกวา่ 2 สี 

เพ่ือป้องกนัการพิมพ์เหล่ือม  และหากต้องการเว้นขอบขาวรอบตวัอกัษรขนาดเล็ก  ควรเว้นไมน้่อยกวา่  

0.5 มิลลิเมตร เพ่ือป้องกนัการพิมพ์เหล่ือมเชน่กนั 

 สว่นเร่ืองความชดัเจนในการมองเห็นนัน้สีดําบนพืน้สีเหลืองให้ความชดัเจนสงูสดุ  ซึง่เป็นเหต ุ

ผลท่ีป้ายเคร่ืองหมายจราจรบนท้องถนนใช้คูสี่ชดุนี ้(ชยัรัตน์ อศัวางกรู, 2548) 
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ภาพประกอบ 9 เคร่ืองหมายจราจรบนท้องถนน 

 

 ท่ีมา: http://th.shop.88db.com/sumaleedrive/traffic_sign 

 ภาพท่ีปรากฏบนบรรจภุณัฑ์นัน้เป็นเร่ืองสําคญั  ซึง่นกัออกแบบจะละเลยเสียมิได้  เพราะภาพ

นัน้มีบทบาทสําคญัทัง้ในเร่ืองการดงึดดูสายตา  สร้างความแตกตา่ง  สิ่งเร้า และการจดจํา เพ่ือให้ง่าย

ตอ่การพจิารณาเลือกใช้ภาพ เราอาจแบง่ประเภทของภาพประกอบออกเป็น 2 กลุม่หลกั คือ 

 ภาพถ่าย ซึง่มีคณุสมบตัเิดน่ คือ ส่ือสารให้ผู้บริโภครู้สกึได้วา่เป็นของจริง 

 ภาพวาด ซึง่ได้เปรียบตรงท่ีสามารถสร้างขึน้ได้ตรงตามความคดิความต้องการมากกวา่ ด้ วย

เทคนิคท่ีหลากหลาย  ทัง้ภาพลายเส้นและภาพวาดแบบตา่งๆ  David Ogilvy “จากการวิจยัด้าน

โฆษณาชีช้ดัวา่ การใช้ภาพถ่ายขายได้มากกวา่ภาพวาด เพราะมนัเหมือนจริง  ดนูา่เช่ือถือ  และกระตุ้น

ความหวิกระหายของผู้บริโภคได้มากกวา่” 

 เช่ือหรือไม่ ลองเดนิสํารวจชัน้วางสินค้าในหมวดอา หารสว่นใหญ่  เรียกได้วา่เกือบทัง้หมดใช้

ภาพถ่ายอาหารบนบรรจภุณัฑ์โดยเฉพาะกบัผลติภณัฑ์อาหารตวัใหม่ๆ  ท่ีออกสูต่ลาด  ภาพถ่ายนา่จะ

ชว่ยสร้างแรงจงูใจให้ผู้บริโภคเกิดความเช่ือมัน่ท่ีจะลิม้ลองได้ดีกวา่ ความละเอียดของรูปภาพท่ีใช้ใน

การพมิพ์ ไมค่วรต่ํากวา่  300 dpi และชนิดของไฟล์ภาพท่ีเหมาะสม  คือ EPS และ TIFF หรือ RAW 

สําหรับการพมิพ์ 6 สี (Hexachrome) 

 ภาพวาดอาจจะไมเ่หมาะท่ีจะนํามาใช้ในการออกแบบบรรจภุณัฑ์เสมอไป  ภาพวาด

สร้างสรรค์ได้ตามจินตนาการ  ดงันัน้ยอ่มงา่ยสําหรับการสร้างความแตกตา่งให้กบัผลติภณัฑ์  และหาก

ทําได้ดียงัชว่ยให้ผู้บริ โภคจดจําได้งา่ยกวา่ภาพถ่ายท่ีโดยธรรมชาตจิะมีรายละเอียดและความซบัซ้อน

มากกวา่ (ชยัรัตน์ อศัวางกรู. 2548) 
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 สัญลักษณ์กับบรรจุภัณฑ์ 

การใช้สญัลกัษณ์ประเภทเคร่ืองหมายการค้า  ประชาชนในฐานะผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์

จากการป้องกนัการหลอกลวง  การปลอมแปลงเพ่ือความเข้าใ จไมห่ลงผิด  ความเช่ือมัน่ในการท่ีจะรับ

สินค้าและบริการของดีแยกชนิดของสินค้าจากสญัลกัษณ์  ทราบถึงผู้ผลิตสินค้า  เช่ือมัน่ในผู้ผลิต  หรือ

ได้รับสนิค้าท่ีขาดคณุภาพสามารถร้องเรียนได้ จากหนงัสือพมิพ์ไทยรัฐ  ฉบบัวนัท่ี 3 มีนาคม 2540 หน้า 

7 กลา่วถึงสํานกังานอาหารและยาของ สหรัฐอเมริกาได้ออกข้อบงัคบัใหม่  และได้ลงภาพเปรียบเทียบ

ฉลากยาสามญัประจําบ้านแบบเก่าท่ีใช้สญัลกัษณ์เป็นตวัอกัษร  กบัแบบใหมท่ี่ใช้สญัลกัษณ์เป็น         

รูป ภาพเข้าใจงา่ยกวา่  เพ่ือให้ประชาชนสามารถซือ้ยาไมผ่ิดเม่ือเห็นทราบทนัทีวา่เป็นยาแก้โรคอะไร        

(ทองเจือ เขียดทอง. 2542) 

 

ภาพประกอบ 10 สญัลกัษณ์บนบรรจภุณัฑ์ยาแก้ไอ 
 

 ท่ีมา: ทองเจือ เขียดทอง. (2542: 4) 
 

บนบรรจภุณัฑ์ 1 ชิน้ จะต้องพบสญัลกัษณ์อยา่งน้อย  1 อยา่ง หรืออาจมีมากกวา่นัน้  เป็นสว่น

หนึง่ของการออกแบบกราฟิกบนบรรจภุณัฑ์ซึง่มีความจําเป็นตอ่การส่ือสารกบัผู้บริโ ภค จงึสมควรจะ

ออกแบบจดัวางสญัลกัษณ์เหลา่นัน้  ให้ถกูต้องเหมาะสมกบัความงามและความหมายของสญัลกัษณ์  

ดงันัน้ จะขอแนะนําทําความเข้าใจและรู้จกัสญัลกัษณ์บนบรรจภุณัฑ์ ดงันี ้(ทองเจือ เขียดทอง, 2542) 

ภาพประกอบ 11 สญัลกัษณ์บนบรรจภุณัฑ์ 

 

 ท่ีมา: http://www.sueeasy.com/ 
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1.  ช่ือสินค้า หรือช่ือย่ีห้อ  (Brand name) เป็นสญัลกัษณ์ท่ีสําคญัท่ีสดุ  เพราะมีขนาด

ใหญ่กวา่  และเป็นจดุสนใจของบรรจภุณัฑ์ ผู้บริโภคจะจดจําช่ือและรูปแบบสญัลกัษณ์ท่ีมีลกัษณะ

เฉพาะตวัของสินค้านัน้ได้หรือไม ่ขึน้อยูก่บัสญัลกัษณ์ประเภทนีผู้้ประกอบการมกัจะนําช่ือสินค้ าท่ีผา่น

การออกแบบไปจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการค้า  (Trade Mark) เพ่ือปกป้องลิขสิทธ์ิของตน  ดงั

ตวัอยา่ง ตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 12 ช่ือสินค้า 
 

 ท่ีมา: http://www.thaifranchisecenter.com, http://lego.wikia.com, 

http://www.ichitandrink.com, http://www.nestle.co.th และ http://www.meiji.co.th/ 

2.  เคร่ืองหมายรับรอง  (Certification Mark) เคร่ืองหมายรับรองเป็นสญัลกัษณ์เพ่ือสร้าง

ความมัง่ใจให้แก่ผู้บริโภคในสินค้าคณุภาพของสินค้านัน้  เคร่ืองหมายรับรองนีจ้ะออกโดยหนว่ยงาน

ของรัฐหรือเอกชนก็ได้ ตวัอยา่งเชน่ เคร่ืองหมายมาตรฐานอตุสาหกรรมท่ีรับรองวา่สินค้าผา่นการผลิตท่ี

ได้มาตรฐานของกระทรวงอตุสาหกรรม  เคร่ืองหมาย  (อย.) ท่ีได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการอาหาร

และยา เคร่ืองหมายเชลล์ชวนชิม  และเคร่ืองหมายของสํานกัจฬุาราชมนตรี รับรองวา่สินค้านัน้เป็น

อาหารท่ีผู้นบัถือศาสนาอิสลามบริโภคได้ (ทองเจือ เขียดทอง, 2542) 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 13 เคร่ืองหมายรับรอง 
 

 ท่ีมา: http://chaleemasarti3314.blogspot.com/ 
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3. เคร่ืองหมายการค้า  (Trade Mark) จะพบเคร่ืองหมายการค้าของผู้ผลิตหรือผู้จดั

จําหนา่ยสินค้านัน้จะพบบนบรรจภุณัฑ์  เพราะในบางครัง้ผู้บริโภคเช่ือถือในบริษัทผู้ ผลิต หรือผู้จดั

จําหนา่ยมากกวา่ช่ือสนิค้า  ทําให้สินค้านัน้นา่เช่ือถือย่ิงขึน้  เชน่ สบู่ลกัส์ จะพบเคร่ืองหมายการค้า  ของ

บริษัทลีเวอร์บราเธอร์  (ประเทศไทย) จํากดั นมตราหมี มีเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทเนสท์เล่  เพราะ

บริษัทเนสท์เล ่เป็นผู้ผลิต 

ภาพประกอบ 14 เคร่ืองหมายการค้า 

 

 ท่ีมา: http://mohammedfikri.wordpress.com  

 

4. สญัลกัษณ์รหสัแทง่หรือบาร์โค้ด  (Barcode) ถ้าสงัเกตบรรจภุณัฑ์สนิค้าพบวา่การ

ออกแบบจะต้องคํานงึถึงวา่ควรจะวางบาร์โค้ดไว้บนสว่นใดของกลอ่งจงึจะเหมาะสม  เพราะปัจจบุนั

สนิค้าสว่นมากจะต้องมีบาร์โค้ด  เพ่ือความสะด วกและรวดเร็วในการซือ้ขาย  เพ่ือความงา่ยตอ่การ

ควบคมุสินค้าในคลงั  เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการวางแผน  และเพ่ือยกระดบัมาตรฐานของสินค้า

นัน้ๆ ตวัเลขในบาร์โค้ดและแถบรหสัแทง่จะบง่บอกถึงหมวดสนิค้าเข้าออกจากคลงั  ราคาสินค้า  หรือ

แม้แตป่ระเทศผู้ผลิต  ในปัจจบุนับาร์โค้ดมีก ารใช้อยูด้่วยกนั  2 ระบบ คือ UPC (Universal Product 

Code) ซึง่เป็นของสหรัฐอเมริกา  และ EAN (European Article Number) ซึง่เป็นของยโุรปสําหรับใน

ประเทศไทย  ตัง้แต่ 1 มกราคม  2539 สถาบนัสญัลกัษณ์รหสัแหง่ประเทศไทย  (Thai Article 

Numbering Council หรือ TANC) โดยสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยจะใช้ระบบ  EAN ผู้ใช้จะต้อง

สมคัรเป็นสมาชกิระบบบาร์โค้ด  ต้องใช้กบัเคร่ืองสแกนของคอมพวิเตอร์  จงึมกัออกแบบให้พิมพ์สีเข้ม

บนพืน้ขาวหรือพืน้สีออ่นๆ 
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ภาพประกอบ 15 สญัลกัษณ์รหสัแทง่หรือบาร์โค้ด 
 

 ท่ีมา: http://www.inherit.co.th 

5. เคร่ืองหมาย บอกหรือเตือน เป็นเคร่ืองหมายท่ีแจ้งไว้ข้างบรรจภุณัฑ์  เพ่ือส่ือสารกบั

ผู้บริโภคให้เข้าใจง่าย  มกัออกแบบในลกัษณะเป็นเคร่ืองหมายภาพ  (Pictographs) เชน่ เคร่ืองหมาย

เตือนให้ระวงั  เคร่ืองหมายบอกให้ระวงัเปียก  หรือบอกวา่บรรจภุณัฑ์นัน้สามารถป้องกนัได้  หรือ 

เคร่ืองหมายเตือนไฟ 

 

 

ภาพประกอบ 16 เคร่ืองหมายบอกหรือเตือน 
 

 ท่ีมา: http://www.as3stickershop.com 

6. เคร่ืองหมายห้าม เป็นเคร่ืองหมายท่ีมกัใช้กบัสินค้าท่ีเป็นอนัตราย  เชน่ รูปหวักะโหลก

ไขว้ ห้ามรับประทาน ห้ามนําวตัถไุวไฟเข้าใกล้ไฟ หรือบรรจภุณัฑ์เพ่ือการขนสง่ จะพบเคร่ืองหมายห้าม

ใช้ขอเก่ียว ห้ามถกูแสงแดด เป็นต้น 

ภาพประกอบ 17 เคร่ืองหมายห้าม 

 ท่ีมา: http://ebook.nfe.go.th 
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7. เคร่ืองหมายอ่ืนๆ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อมและการประหยดั  เชน่ เคร่ือง 

หมายท่ีบอกวา่บรรจภุณัฑ์นัน้ใช้ครัง้เดียวแล้วให้ทิง้ลงถงัขยะ  เคร่ืองหมายบอกวา่สินค้าชิน้นัน้ไมเ่ป็น

อนัตรายตอ่ชัน้บรรยากาศ นอกจากนัน้ยงัมีเคร่ืองหมายลกูศรชีว้นในรูปวงกลมหรือรูปเหล่ียมหมาย 

ความวา่ ให้นําบรรจภุณัฑ์นัน้หมนุเวียนกลบัมาใช้ใหม ่โดยนําไปใช้เป็นวตัถดุบิในการผลิตอีกครัง้หนึง่ 

ภาพประกอบ 18 เคร่ืองหมายรีไซเคลิ 

 

 ท่ีมา: http://www.companioncare.co.uk 

อกัษรยอ่ Exp.Date คือ Expiry Date บอกวนัหมดอายแุละ  MFG.DATE ยอ่มาจาก

Manufuturing Date คือวนัท่ีผลิต 

ภาพประกอบ 19 เคร่ืองหมายวนัผลิต และวนัหมดอายุ 

 

 ท่ีมา: http://24marketonline.com 

 

การใช้สีสาํหรับบรรจุภณัฑ์ 

ความหมายของสี 

สี เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาต ิท่ีนา่มหศัจรรย์ สีมีอยูใ่นแสงแดดเป็นคล่ืนแสงชนิดหนึง่  จะ

ปรากฏให้เห็น เม่ือแสงแดดสอ่งผา่นละอองนํา้ในอากาศและเกิดการหกัเหทอเป็นสีรุ้งออกมา  สีรุ้งท่ีเห็น

ในท้องฟ้า มีอยู ่7 สีคือ มว่ง มว่งนํา้เงิน นํา้เงิน เขียว เหลือง ส้ม และแดง ดงัภาพ 
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ภาพประกอบ 20 สีรุ้ง 

 

 ท่ีมา: http://www.agro.cmu.ac.th 

ถ้านํา้แทง่แก้ว สามเหล่ียม (Prism) มาให้แสงแดด  สอ่งผา่น แทง่แก้วก็จะแยกสี  ออกจาก

แสงให้เห็น เป็นสีรุ้งเชน่ เดียวกนั ดงัภาพ 

ภาพประกอบ 21 แสงตกกระทบแทง่แก้ว สามเหล่ียม (Prism) 

 

 ท่ีมา: http://www.agro.cmu.ac.th 

สีแตล่ะสี มีความถ่ีของคล่ืนแสงไมเ่ทา่กนั สีแดง มีความถ่ีต่ําท่ีสดุ และมีชว่งคล่ืนยาวท่ีสดุ

คล่ืนแสงจะมีความถ่ีสงูขึน้เร่ือยๆ  จากแดงไปส้มจนถึงมว่งท่ีมีความถ่ีสงูสดุ  คล่ืนแสงท่ีมีความต่ํากวา่

แดง หรือสงูกวา่มว่งยงัมีอยูอี่ก  มากมาย  เชน่ แสง อินฟราเรดท่ีมีความถ่ี ต่ํากวา่แดง  หรือแสง

อลัตราไวโอเลต  ท่ีมีความถ่ีสงูกวา่มว่ง  แตต่าของมนษุย์ไมอ่าจรับความถ่ีขนาดนัน้ได้  เชน่ เดียวกบัท่ีหู 

ก็สามารถรับคล่ืนเสียงท่ีมีความถ่ีในชว่งหนึง่เทา่นัน้ 

สี มีอยู่ 2 ชนิด คือ สีท่ีเป็นแสง (Spectrum) ได้แก่ สี ท่ีเกิดขึน้จากการหกัเหของแสง กบั สี 

ท่ีเป็นวตัถ ุ(Pigment) ได้แก่ สีท่ีมีอยูใ่นวตัถธุรรมชาตทิัว่ไป เชน่ พืช สตัว์ แร่ธาต ุเป็นต้น 
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ในแสงนัน้มีสีตา่งๆ  รวมกนัอยูแ่ล้วทกุสี  แตไ่ด้ผสมกนัอยา่งสมดลุ  จนกลายเป็นสีขาวใส

เม่ือแสงกระทบ  วตัถทีุมี่สี วตัถนุัน้จะดดูสีทัง้หมด  ของแสงไว้  แล้วสะท้อนสี  ท่ีเหมือนกบัตวัวตัถเุอง

ออกมา จงึเห็นสีของวตัถนุัน้  ยกตวัอยา่งเชน่  แสงสอ่งมาถกูลกูโป่งสีแดง  สีแดงของลกูโป่งจะตอบรับสี

แดงในแสง แล้วสะท้อนสีแดง นัน้เข้าสูต่า  วตัถสีุขาว จะสะท้อนสีออกมาทกุสี  สว่นวตัถสีุดํา  ไมส่ะท้อน

สีใดเลย ถกูดดูเก็บไว้หมด (http://www.agro.cmu.ac.th) 

คาํจาํกัดความของสี 

1. แสงท่ีมีความถ่ีของคล่ืนในขนาดท่ีตามนษุย์สามารถรับสมัผสัได้ 

2.  แมสี่ท่ีเป็นวตัถุ (Pigmentary Primary) ซึง่ประกอบด้วยเหลือง แดง นํา้เงิน 

3.  สีท่ีเกิดจากการผสมของแมสี่ 

คุณลักษณะของสี 

มีลกัษณะพเิศษเพิ่มขึน้อีก 3 ประการ คือ 

1. ความเป็นสีแท้ (Hue) หมายถึงเชน่ แดง เหลือง เขียว ฯลฯ ตามวงสีธรรมชาติ 

2. นํา้หนกัของสี (Value) หมายถึง ความสวา่งหรือความมืดของสี ถ้าผสมสีขาวเข้าไปใน

สี สีหนึง่สีนัน้ จะสวา่งขึน้หรือมีนํา้หนกัออ่นลง และถ้าเพิม่สีขาวเข้าไปทีละน้อยๆ เป็นลําดบั จะได้คา่

ของสี หรือนํา้หนกัของสี ท่ีเรียงลําดบัจากแก่ท่ีสดุไปจนออ่นท่ีสดุ ดงัภาพ 

ภาพประกอบ 22 นํา้หนกัของสี (Value) 
 

 ท่ีมา: http://www.agro.cmu.ac.th 

3. ความจดัของสี (Intensity) หมายถึง ความสดหรือความบริสทุธ์ิของสีสีหนึง่ สีท่ีถกูผสม 

ด้วยสีดําจะหมน่ลง ความจดั หรือความบริสทุธ์ิจะลดลง ความจดัของสีจะเรียงลําดบัจากจดัท่ีสดุไปจน

หมน่ท่ีสดุได้หลายลําดบั ด้วยการคอ่ยๆ เพิ่มปริมาณของสีดําท่ีผสมเข้าไปทีละน้อย จนถึงลําดบัท่ีความ

จดัสีมีน้อยที่สดุ คือ เกือบดํา ดงัภาพ 

 

ภาพประกอบ 23 ความจดัของสี (Intensity) 
 

 ท่ีมา: http://www.agro.cmu.ac.th 

http://www.agro.cmu.ac.th/�
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หน้าท่ีของสี 

1. ให้ความแตกตา่งระหวา่งรูปกบัพืน้ หรือ รูปทรง กบั ท่ีวา่ง 

2. ให้ความรู้สกึเคล่ือนไหวด้วยการนําสายตาของผู้ดู บริเวณท่ีนํา้หนกัตดักนัจะดงึดูความ 

สนใจ และถ้ามีบริเวณท่ีนํา้หนกัตดักนัหลายแหง่ จะนําสายตาให้เคล่ือนจากบริเวณหนึง่ไปอีกบริเวณ

หนึง่ตามจงัหวะท่ี กําหนดไว้ ซึง่อาจกลมกลืนสม่ําเสมอ หรือ กระแทกรุนแรง 

3. ให้ความเป็น 2 มิติ แก่ รูปทรง 

4. ให้ความเป็น 3 มิติ แก่ รูปทรง 

5. ให้ความลกึในภาพ  

6. ให้อารมณ์ความรู้สกึด้วยตวัเองโดยตรง  

วงสีธรรมชาติ 

ถ้าเอาแถบสีของสีรุ้งกินนํา้มาโค้งเข้าให้เป็นวงกลม เราจะได้วงท่ีมี 8 สี โดยเพิ่มสีมว่งแดง

ซึง่เป็นรอยบรรจบกนัของมว่งกบัแดงเข้าไป 1 สี ดงัภาพ 

ภาพประกอบ 24 วงสีธรรมชาติ 
 

 ท่ีมา: http://www.agro.cmu.ac.th 

ถ้าเพิม่เขียวเหลือง เหลืองส้ม แสด และนํา้เงินเขียวเข้าไปอีก 4 สี จะได้วงสีธรรมชาติ 12 

สีท่ีมีความสมดลุกนั ดงัภาพ 

ภาพประกอบ 25 วงสีธรรมชาติ 12 สีทีมี่ความสมดลุ 
 

 ท่ีมา: http://www.agro.cmu.ac.th 
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แม่สีหรือสีขัน้ต้น (Primary Colours ) ในจํานวน 12 สีนีมี้อยู่ 3 สีท่ีเราไมอ่าจผสมขึน้ได้ 

คือ เหลือง แดง และนํา้เงิน เราเรียกวา่ แมสี่ แมสี่ทัง้ 3 นีส้ามารถจะนํามาผสมกนัให้เกิดเป็นสีอะไรก็ได้ 

สีขัน้ท่ี 2 (Secondary Colours) ถ้านําแมสี่ทัง้ 3 นีม้าผสมกนัเข้าทีละคู ่เราจะได้สีขัน้ท่ี 2 

หรือลกูสีเพิ่มขึน้อีก 3 สี คือ ส้ม เขียว และมว่ง 

ส่ีขัน้ท่ี 3 (Tertiary Colours) และถ้าเรานําสีขัน้ท่ี 2 ผสมกบัแมสี่ทีละคู ่2 ผสมกบัแมสี่ที

ละคู ่เราจะได้สีเพิ่ม ขึน้อีก 6 สี คือ เหลืองส้ม แดงส้ม เขียวเหลือง เขียวนํา้เงิน มว่งแดง และมว่งนํา้เงิน 

สีกลาง (Nemplementary Colours) ถ้านําสีมาผสมรวมกนัเข้า จะได้สีเทาแก่ๆ เกือบดํา

เรียกวา่ สีกลาง แมสี่ 3 สีมาผสมรวมกนัเข้าก็ได้สีกลางเชน่เดียวกนั ดงัภาพ 

 

ภาพประกอบ 26 แมสี่ 

 

 ท่ีมา: http://www.agro.cmu.ac.th 

 จติวทิยาในการใช้สี 

 แม้วา่จะมีทฤษฎี  เก่ียวกบัสีอยา่งมากมายแตกตา่งกนัไป  ตามลกัษณะของการนําไปใช้งาน

แตล่กัษณะเฉพาะ  หรือคณุคา่เฉพาะของสีแตล่ะสียอ่มจะเป็นตวัแทนของอารมณ์ตา่งๆ ในวตัถท่ีุมีสี

ปรากฏขึน้ในตวัเม่ื อสายตาได้สมัผสัวตัถไุด้เหน็ความแตกตา่งหลากหลายของสี ยอ่มเกิดความรู้สกึ

ตา่งๆ ขึน้ เชน่ต่ืนเต้น  หนาวเย็น อบอุน่ออ่นหวาน  นอกจากสีท่ีเกิดขึน้แล้ว  สียงัเป็นสญัลกัษณ์แสดงถึง

นามธรรมบางประการอีกด้วย  เชน่ ความสงบสขุ  ความสนัติ การเคล่ือนไหว  อนัตราย การมีความรู้ใน

เร่ืองสีของนกัออกแบบจงึเป็นสว่นสําคญัท่ีทําให้เอกสารเหลา่นัน้บรรลเุป้าหมายตามต้องการได้ไมย่าก

นกัการเรียนรู้ถึงอิทธิพลตอ่ความรู้สกึของการมองสีแตล่ะสีจงึมีความจําเป็นดงัตวัอยา่ง ตอ่ไปนี ้

 สีแดง เป็นสีของไฟ  การปฏิวตัคิวามรู้สกึทางกามอารมณ์ความปรารถนา  สีของความออ่น

เยาว์ ดงันัน้จงึเป็นสีท่ีชอบมากสําหรับเดก็ๆ สีแดงเป็นสีท่ีมีพลงัมากสามารถบดบงัสีอ่ืนๆ  จงึไมเ่หมาะท่ี

จะนํามาเป็นสีพืน้หรือฉากหลงั 
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 เม่ือนําสีแดงมาผสมกบัสีขาวเป็นสีชมพู  สีแดงจะลดพลงัลงทําให้เกิดความรู้สกึออ่นหวาน

นุม่นวลมากขึน้  แตถ้่าสีแดงถกูผสมให้เข้มคือสีนํา้ตาล  ไมว่า่ออ่นแก่ตา่งกนัจะให้ความรู้สกึเก่ียวกบั

พืน้ดนิ ความมัน่คง ความแข็งแรง ความเป็นจริงและอบอุน่ 

 สีเหลือง เป็นสีท่ีมีพลงัด้านความสวา่งอยูอ่ยา่งมากให้ความรู้สกึเย็นมากกวา่สีเหลืองอมส้ม

แตอุ่น่กวา่สีเหลืองอมเขียว  สีเหลืองสะท้อนถึงสตปัิญญามากกวา่จติใจ  คณุลกัษณะของสีเหลืองจะ

รู้สกึได้ เม่ือมีสีทองปรากฏอยู ่

 สีเขียว เป็นสีทางชีววิทยาซึง่ใกล้เคียงธรรมชาติ และชว่ยให้ความคดิพลุง่พลา่นสงบลง เป็น

สีกลางๆ ไมเ่ย็นไมร้่อน ถ้าปนนํา้เงินจะดเูป็นนํา้สีเขียวอมฟ้า เป็นสญัลกัษณ์ของนํา้ 

 สีนํา้เงนิ เป็นสีท่ีแสดงการเก็บกด ชา่งฝัน เปลา่เปล่ียว ถึงแม้วา่การทําให้ใสขึน้โดยการผสม 

สีขาวเข้าไปด้วยก็ตาม สีนํา้เงินทําให้เกิดความประทบัใจ ความสะอาด 

 สีเหลือง สีเขียว สีม่วง ทกุระดบัสี มีคา่แตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัสีท่ีมาผสม  สีดงักลา่วอาจทํา

ให้เกิดความรู้สกึในทางบวก  การแสดงออกเตม็ไปด้วยความรู้สกึชาญฉลา ด หรือความรู้สกึในทางลบ

กดดนัก็ได้ 

 สีม่วง แสดงความรู้สกึใคร่ครวญการทําสมาธิ ความลกึลบั  เวทย์มนต์คาถา  และความเก่าแก่

โบราณ 

 สีทอง มีตําแหนง่สีใกล้สีส้ม  และนบัวา่เป็นสีอุน่  ในขณะท่ีสีเงินจดัเป็นสีเย็น  และมีความ

คล้ายคลงึกบัสีเทากลาง การใช้สีเงินออกจะยากกวา่เน่ืองจากต้องมีสีอุน่มาใช้ร่วมด้วย  หากวา่ต้องการ

ผลในทางบวก 

 สีเทา มีระดบัแตกตา่งกนัมากมายหลายระดบั  อาจเป็นท่ีคุ้นเคยกนัดีจากการดภูาพขาวดํา

และหนงัสือทัว่ไป 

 สีดาํ เป็นสญัลกัษณ์แหง่ความมืดความสวา่ง  ในการตีพมิพ์สีดํามีคา่ในทางบวกมากขึน้

เน่ืองจากเราใช้สีอ่ืนวางทบัลงไปบนตวัอกัษรหรือพืน้สีดํา 

 สีขาว ไมเ่ป็นทัง้สีอุน่และเย็น  ยกเว้นอยูก่บัสีเหลือง  จะทําให้สีเหลืองจ้าขึน้สามารถวางภาพ

ตา่งๆ ลงบนพืน้ขาวจะเกิดผลเชน่เดียวกบัสีดํา (http://www.agro.cmu.ac.th) 

 หลักการพจิารณาเก่ียวกับการใช้สี 

 การใช้สีในการออกแบบกราฟิก  มีวตัถปุระสงค์จะทําให้วตัถนุัน้ดสูวยงาม  และเพิ่มความ

สมบรูณ์ให้กบัเนือ้หามากขึน้  คนแตล่ะวยัมีความสนใจในกลุม่สีท่ีแตกตา่งกนั  เชน่ เดก็จะสนใจสีท่ีเข็ม

สะดดุตา ไมช่อบสีออ่น และเม่ืออายมุากขึน้จะไมช่อบสีสดใส กลบันยิมความออ่นหวาน  การวางโครงสี

ในกราฟิกต้องเน้นเร่ืองวยัเป็นสําคญั 

http://www.agro.cmu.ac.th/�
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 เดก็เล็กๆ ควรใช้สีประเภท  Primary หรือ Secondary ผู้ใหญ่อาจใช้สีแท้  (Hue) ผสมกลุม่สี

ขาวหรือสีนวล  สีดํา มาผสม เพ่ือลดความสดใสของสีลงตามสดัสว่นมากน้อยตามต้องการ  ดงันัน้ก่อน

ทํางานควรพจิารณาการใช้สีทางจติวิยา ดงันี ้

1. ใช้สีสดสําหรับกระตุ้น  ให้เห็นเดน่ชดัเพ่ือการมองในระยะเวลาสัน้ๆเหมาะอยา่งย่ิง

สําหรับการทําส่ือเพ่ือประชาสมัพนัธ์ 

2. ระลกึเสมอวา่การใช้สีเพ่ือต้องการให้เดน่ชดั  มุง่เสริมเนือ้หาสาระมีความชดัเจนมาก

ย่ิงขึน้ และการใช้สี ของนกัออกแบบต้องคํานงึถึงหลกัความเป็นจริงด้วย 

3.  การออกแบบงานพาณิชย์ศลิป์กราฟิกตา่งๆ อาจไมจํ่าเป็นต้องใช้สีเสมอไปผู้ออกแบบ

ควรคํานงึถึงความเหมาะสมด้วยวา่ควรใช้อยา่งไร เพียงใด การใช้สีเพิ่ม 1 สี ต้องเพิ่มงบประมาณขึน้มา

อีกจํานวนหนึง่ 

4.  ควรใช้สีให้เหมาะกบัวยัผู้บริโภค 

5. การใช้สีมากเกินไป  ไมเ่ป็นผลดีกบังานออ กแบบอยา่งแท้จริง  เพราะสีหลายสีอาจลด

ความเดน่ชดัของเนือ้หาลงมา 

6.  การใช้สีเข้มจดั คูก่บัสีออ่นมากๆ จะทําให้ดชูดัเจน มีชีวิตชีวานา่สนใจ 

7.  การใช้สีพืน้ในงานออกแบบสิ่งพิมพ์  ท่ีมีพืน้ท่ีวา่งมากๆ  ไมเ่กิดผลในการเร้าใจ

เทา่ท่ีควรควรหลีกเล่ียง 

8. การใช้สีกบัตวัอกัษ ร ต้องอา่นง่ายและเห็นตวัอกัษรเดน่ชดัไมใ่ช้เวลาในการเพง่มาก

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในสว่นของเนือ้หาสาระ 

 การออกแบบบรรจุภัณฑ์สาํหรับคนพกิารทางด้านสายตามีแนวความคิดพืน้ฐาน 7 ข้อ 

 1. ใช้ได้อยา่งเทา่เทียมกนัไมว่า่จะเป็นผู้หญิง ผู้ชาย เดก็ แม้กระทัง่คนพิการเป็นต้น (Equally 

for people) 

 2. จบัถือได้ถนดัมือไมล่ื่นหลดุจากมือได้โดยงา่ย (Easy to handle) 

 3. ใช้งานงา่ยไมยุ่ง่ยาก เชน่ เปิด-ปิดงา่ย (Easy to use) 

 4. เข้าใจงา่ยมีคนอธิบายหรือรูปภาพบอกวิธีการใช้ (Easy to understand) 

 5. ปลอดภยัขณะใช้งาน ไมทํ่าให้ผู้ใช้บาดเจ็บ (Safe to use) 

 6. ไมทํ่าให้เกิดความเครียดหรือหงดุหงิดขณะใช้งาน (Used with less stress) 

 7. หยิบใช้สินค้าด้านในได้อยา่งสะดวก (Enough space to access) 
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3. วัสดุพมิพ์ ประเภทเคร่ืองดื่มกล่อง 
 3.1 กล่องเคร่ืองดื่ม 

 กลอ่งท่ีใช้บรรจเุคร่ืองด่ืมหรืออาหารเหลวประเภทนม นํา้ผมไม้ ชา กาแฟ แบง่เป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ 

3.1.1  กลอ่งยเูอชที กลอ่งยเูอชที มีกระดาษ อลมูเินียมฟลอยล์ และพลาสตกิ ประเภทโพ

ลีเอทีลีนเป็นสว่นประกอบซึง่ชว่ยให้ผลิตภณัฑ์ท่ีบรรจ ุสามารถเก็บไว้ได้นานโดยไมต้่องแชเ่ย็น 

3.1.2 กลอ่งพาสเจอไรซ์  กลอ่งพาสเจอไรซ์ มีสว่นประกอ บเป็นกระดาษ และพลาสตกิ

เทา่นัน้ จงึต้องแชเ่ย็น เพ่ือให้ผลิตภณัฑ์ท่ีบรรจอุยูเ่ก็บไว้ได้นาน 

 

 3.2 ประเภทของเคร่ืองดื่ม 

 เคร่ืองด่ืมในปัจจบุนัมีหลายประเภท บางประเภทด่ืมแล้วได้คณุคา่ทางโภชนาการบางประเภท

ด่ืมแล้วไปกระตุ้นระบบประสาท และบางประเภทด่ืมเพ่ือให้หายจากค วามกระหาย ถ้าจะถือสว่น  

ประกอบหลกั เคร่ืองด่ืมสามารถจําแนกได้ 7 พวก คือ 

3.2.1  ประเภทผลไม้ ซึง่จะมีทัง้นํา้ผลไม้สด นํา้ผลไม้บรรจกุระป๋อง ขวด หรือกลอ่ง

สามารถเก็บไว้กินได้นานๆ การด่ืมนํา้ผลไม้ก็จะได้ทัง้วิตามินและแร่ธาต ุซึง่ขึน้กบัสว่นประกอบของนํา้

ผลไม้วา่มีเปอร์เซนต์ของนํา้ผลไม้สดมากน้อยเพียงใด 

3.2.2  ประเภทนํา้นมและเคร่ืองด่ืมท่ีใช้นมเป็นหลกั อาหารประเภทนี ้ถ้าด่ืมแล้วก็ได้

สารอาหารท่ีสําคญั เชน่ โปรตีน วิตามิน และแร่ธาต ุซึง่เหมาะสําหรับบคุคลทกุเพศทกุวยั 

3.2.3  ประเภทเคร่ืองด่ืมสมนุไพร ซึง่ปัจจบุนัมีผู้นิยมด่ืมกนัมา กขึน้ เพราะมีการทําบรรจุ

ซองสําเร็จรูปขาย ซึง่การด่ืมนํา้สมนุไพรถ้าสามารถด่ืมแบบไมใ่สนํ่า้ตาลได้ก็จะดี เพราะนอกจากจะได้

คณุคา่ทางโภชนาการแล้ว ยงัทําให้สดช่ืนอีกด้วย 

3.2.4  ประเภทนํา้ชา กาแฟ เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีนิยมด่ืมกนัในตอนเช้าหรือด่ืมเป็นอาหารวา่ง 

คณุสมบตัเิดน่ข องนํา้ชา กาแฟ คือ จะมีสารคาเฟอีน ซึง่เป็นสารท่ีมีฤทธ์ิกระตุ้นให้ผู้ ด่ืมรู้สกึ

กระปรีก้ระเปร่า และถ้าร่างกายได้รับมากเกินไป ก็จะทําให้มีอาการกระวนกระวาย ต่ืนเต้นงา่ย 

ประสาทไหว หงดุหงิด ใจสัน่ นอนไมห่ลบั นอกจากนีค้าเฟอีน ยงัไปกระตุ้นการหลัง่ของกรดเกลือใน

กระเพาะอาหาร ผู้ ท่ีกรดในกระเพาะมากเกินไปอยูแ่ล้ว หรือมีแผลในกระเพาะอาหาร จงึไมค่วรด่ืมนํา้

ชา กาแฟแก่ๆ 

3.2.5  ประเภทนํา้หวาน นํา้อดัลม เคร่ืองด่ืมประเภทนีโ้ดยทัว่ไป มกัมีสว่นประกอบของ

นํา้ตาลสารปรุงแตง่รส ถ้าเป็นนํา้อดัลมก็จะมีกรดคาร์บอนไดออกไซด์ และบางทีอาจมีสารกนับดูด้ วย 

คณุคา่ของเคร่ืองด่ืมชนิดนีม้กัจะให้พลงังานเป็นสว่นใหญ่ 
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3.2.6  เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ได้แก่ เหล้า เบียร์ ไวน์ วิสกี ้เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์นีไ้ม่

ควรด่ืมเป็นปริมาณมาก เพราะจะทําให้เกิดตดิขึน้มาได้ และถ้าด่ืมจนเมาจะควบคมุสตไิมไ่ด้ จะทําให้

เกิดกรณีวิวาท และหากขบัรถก็จะเกิดอบุตัเิหตไุด้ 

3.2.7  เคร่ืองด่ืมชกํูาลงั ซึง่มกันิยมด่ืมกนัมาก โดยเฉพาะผู้ ท่ีต้องใช้แรงงาน เคร่ืองด่ืมชู

กําลงั 1 ขวด ให้พลงังานแก่ร่างกายเพียง 8 แคลอร่ี และยงัมีคาเฟอีน ซึง่มีผลกระตุ้นระบบประสาทได้ 

ซึง่บางคนจะด่ืมแทนนํา้หรืออาหารหลกั ซึง่ถ้าเ ทียบแล้ว คณุคา่ทางโภชนาการท่ีได้เพียงเลก็น้อย ถ้า

ด่ืมตดิตอ่กนัเป็นเวลานาน ก็จะทําให้ตดิ และถ้าด่ืมแตเ่คร่ืองด่ืมชกํูาลงั เพียงอยา่งเดียวโดยไมไ่ด้กิน

อาหารหลกัเลย ก็จะทําให้ร่างกายขาดสารอาหารได้ จะเห็นได้วา่ เคร่ืองด่ืมมีหลายประเภท เคร่ืองด่ืม

แตล่ะประเภทก็มีคณุ มีโทษ แตกตา่งกนั ดงันัน้เม่ือทราบถึงโทษของเคร่ืองด่ืมบางประเภทท่ีกลา่วแล้ว 

ควรจะหลีกเล่ียงไมบ่ริโภคเลย พยายามบริโภคให้ลดน้อยลงก็จะเป็นการดีท่ีสดุ 

 

3.3 ชัน้ของกล่องเคร่ืองดื่ม 

1. โพลีเอทีลีน ป้องกนัความชืน้จากภายนอก 

2. กระดาษ เพ่ือความคงทนแข็งแรงของกลอ่ง 

3. โพลีเอทีลีน ชว่ยผนกึกลอ่งให้แนน่สนิท 

4. อลมูเินียมฟลอยล์ ป้องกนัภาวะภายนอก 

5. โพลีเอทีลีน ชว่ยผนกึกลอ่งให้แนน่สนิท 

6. โพลีเอทีลีน ชว่ยป้องกนัการร่ัวซมึของของเหลว 

 

ภาพประกอบ 27 ชัน้ของกลอ่งเคร่ืองด่ืม 

 

 ท่ีมา: http://imaim.wordpress.com 
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 3.4 ประโยชน์ของกล่องเคร่ืองดื่ม 

 กลอ่งเคร่ืองด่ืมท่ีนํามาผลิตแผน่ไม้กระดาษจะถกูตดัยอ่ยเป็นชิน้เล็กๆ ก่อนจะนํามาโรยบน

แผน่เหล็ก เพ่ือขึน้รูปแผน่ตามความหนาท่ีต้องการจากนัน้จงึนําเข้าเคร่ืองอดัร้อนท่ีอณุหภมูิประมาณ 

170 องศาเซลเซียส เพ่ือหลอมพลาสตกิท่ีมีอยูใ่นกลอ่ง แล้วจงึนําไปเข้ าเคร่ืองอดัเย็น ทัง้นีพ้ลาสตกิจะ

เป็นตวัยดึกระดาษแล้วอลมูิเนียมให้ตดิกนัโดยไมต้่องใช้กาว หรือสารเคมีใดๆ ในขัน้ตอนการผลิต 

 คณุสมบตัขิองแผน่ไม้กระดานท่ีผลิตจากกลอ่งเคร่ืองด่ืม  

 1. ผลิตจากวสัดเุหลือใช้ 

 2. สามารถกนันํา้ได้อยา่งดี 

 3. สามารถดดัโค้งและทําเป็นรูปร่างตา่งๆ ได้ตามความต้องการ 

 4. ปราศจากสารฟอร์มลัดีไฮด์ ซึง่ตา่งจากพาร์ทิเคลบอร์ด 

 5. ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของลกัษณะพืน้ผวิ 

 6. เป็นฉนวนกนัความร้อนและเสียงได้อยา่งดี 

 7. สามารถกนัปลวกได้ 100% และไมเ่ป็นผยุผง 

 8. สามารถเล่ือย ตดั ดดั ตดิกาวเจาะและยดึด้วยตะปไูด้เชน่เดียวกบัแผน่ไม้ชนิดอ่ืนๆ 

 

4. การออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design) 
 4.1 ความหมายของการออกแบบเพ่ือมวลชน 

 Universal Design เป็นคําภาษาองักฤษท่ีพบบอ่ยในวงการด้านการออกแบบสิง่แวดล้อม 

สถานท่ีและสิ่งของตา่งๆ รวมถึงในกลุม่คนทํางานด้านผู้ สงอาย ุคนพิการและผู้ ด้อยโอกาสตา่งๆ ท่ีมีข้ อ 

จํากดัในการใช้หรือเข้าถึง สิ่งแวดล้อม สถานท่ี และสิ่งของเคร่ืองใช้ทัว่ๆ ไปในชมุชน และสงัคม  

 Universal Design ในวงการด้านคนสงูอาย ุคนพกิาร หมายถึง การออกแบบด้านสิง่แวดล้อม 

สถานท่ี และสิ่งของเคร่ืองใช้ท่ีเป็นสากล และใช้ได้ ทัว่ไปอย่างเทา่เทียมกนัสําหรับมวลมนษุย์ทกคนใน

สงัคม โดยไมต้่องมีการออกแบบดดัแปลงพเิศษ หรือเฉพาะเจาะจงเพ่ือบคุคลกลุม่หนึง่กลุ่ มโดยเฉพาะ 

สําหรับในบทความนีจะขอใช้คําภาษาไทยว่ า “การออกแบบเพ่ือมวลชน ” แทนคําภาษาองักฤษว่ า 

Universal Design 

 แนวคดิการออกแบบเพ่ือมวลชน เป็ นแนวคิดเร่ืองการออกแบบสิง่แวดล้อม การสร้างสถานท่ี 

และสิ่งของตา่งๆ เพ่ือให้ทกุคนท่ีอยูใ่นสงัคมสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลา่นัน้ได้อยา่งเตม็ท่ีและเทา่

เทียมกนั โดยไมต้่ องมีการออกแบบดดัแปลงพิ เศษ หรือเฉพาะเจาะจงเพือบคุคลกลุม่หนึง่กลุม่

โดยเฉพาะ ไมว่า่บคุคลนัน้จะเป็นหญิงหรือชาย ใช้ขาเดนิหรือใช้ รถเข็น ตามองเห็นหรือมองไมเ่ห็น เดก็

หรือผู้ใหญ่ อา่นหนงัสือออกหรือไมอ่อก ฯลฯ การออกแบบเพ่ือมวลชนเป็นการออกแบบท่ีคํานงึถึงการ
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ใช้งาน การใช้ให้คุ้มคา่สมประโยชน์ครอบคลมุสําหรับทกุคน โดยเร่ิมต้นจากการคดิวา่ทําอยา่งไรคน

ประเภทต่างๆ จึงจะมีโอกาสมาใช้ได้อยา่งเทา่เทียมกนั เชน่ คนสงูอายคุนป่ วย สตรีตัง้ครรภ์  คนแคระ 

เดก็เลก็ท่ีมากบัรถเข็นเดก็ คนพิการประเภทตา่งๆ ไมว่า่ตาบอด หหูนวก แขนขาร่างกายพกิาร คนพกิาร

ทางปัญญา ทางจิต คนท่ีอา่นหนงัสือไมอ่อก ฯลฯ แตถึ่งแม้บคุคลเหลา่นัน้จะมีข้อจํากดัทางร่ างกาย 

ทางปัญญา ทางจิตใจอยา่งไรก็ตามเม่ือเทียบกบัคนทัว่ไปสว่นใหญ่ ในสงัคม สงัคมก็ควรรับผดิชอบ

ดแูลเขา ให้เขาสามารถอยูใ่นสงัคมร่วมกบับคุคลทัว่ไปได้อยา่งมีความสขุ ตามอตัถาพของแตล่ะคน 

 ในสงัคมท่ีเจริญทัง้ทางวตัถแุละจิตใจ และมีความมัน่คงพ อเพียงสําหรับสมาชกิทกุคนใน

สงัคมนัน้ๆ ต้องปรับสภาพแวดล้อม สถานท่ี และสิ่งของเคร่ืองใช้ท่ีสามารถรองรับและใช้งานได้สําหรับ

มวลสมาชกิทกุคนด้วย 

 

 4.2 องค์ประกอบและหลักการของการออกแบบเพ่ือมวลชน 

 

Principles of Universal Design 

ภาพประกอบ 28 องค์ประกอบและหลกัการของการออกแบบเพ่ือมวลชน  

 

 ท่ีมา: http://www.healthyability.com/loadfile/Universal%20Design.pdf 

1.  Fairness เสมอภาคใช้งานได้กบัทกุคนในสงัคมอยา่งเทา่เทียมกนัไมมี่การแบง่แยก

และเลือกปฏิบตัเิชน่การตดิตัง้ตู้โทรศพัท์สาธารณะสองระดบั ระดบัทัว่ไปสําหรับผู้ใหญ่หรือคนท่ีนัง่

รถเข็นใช้ได้  

2.  Flexibility ยืดหยุน่ ใช้งานได้กบัผู้ ท่ีถนดัซ้ายและขวาหรือปรับสภาพความสงูต่ําขึน้ลง

ได้ตาม ความสงูของผู้ใช้  

3.  Simplicity เรียบงา่ยและเข้าใจได้ดีเชน่มีภาพหรือคําอธิบายท่ีเรียบงา่ยสําหรับคนทกุ

ประเภท ไมว่า่จะมีความรู้ระดบัไหนอา่นหนงัสือออกหรือไม่  อา่นภาษาตา่งประเทศไ ด้หรือไมห่รืออาจ

ใช้รูปภาพเป็นสญัลกัษณ์สากลส่ือสารให้เข้าใจได้งา่ยฯลฯ  

4.  Understanding มีข้อมลูพอเพียงมีข้อมลูงา่ยสําหรับประกอบการใช้งานท่ีพอเพียง  
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5.  Safety ทนทานตอ่การใช้งานท่ีผิดพลาดเชน่มีระบบป้องกนัอนัตรายหากมีการใช้ผิด  

พลาดรวมทัง้ไมเ่สียหายได้โดยงา่ย  

6.  Energy conservation ทุน่แรงกายสะดวกและไมต้่องออกแรงมากเชน่ใช้ท่ีเปิดก๊อก

นํา้แบบยกขึน้-กดลงแทนการใช้มือขนัก๊อกแบบเป็นเกลียวสวิทช์ไฟฟ้าแบบตวัใหญ่ท่ีกดเบาๆก็สามารถ

ทํางานได้แทนสวิทช์เล็กท่ีต้องใช้นิว้มือออกแรงงดัอยา่งแรงฯลฯ  

7.  Space ขนาดและสถานท่ีท่ีเหมา ะสมและใช้งานในเชิงปฏิบตัไิด้โดยคดิออกแบบเผ่ือ

สําหรับคนร่างกายใหญ่โตคนท่ีเคล่ือนไหวร่างกายยากเชน่ขนาดของห้องนํา้โถส้วมใหญ่เพียงพอ

สําหรับคนท่ีท่ีร่างกายใหญ่โตคนพิการท่ีมีรถเข็นคนัใหญ่รวมถึงคํานงึถึงคนพิการท่ีมีรถเข็นคนัใหญ่ต้อง

มีพืน้ท่ีสําหรับหมนุรถกลบัไปมาในบริเวณห้องนํา้ 

แนวคดิของ  Universal Design นัน้เป็นแนวคดิท่ีดีควรนํามาประยกุต์ใช้ในสงัคมไทยให้  มาก

ขึน้เพราะเป็นการเปิดกว้างให้ทกุภาคสว่นสมาชกิทกุคนได้อยูร่่วมกนั  และยอมรับกนัและกนัทา่มกลาง

ความหลากหลายท่ีมีอยูโ่ดยมีความเช่ือพืน้ฐานวา่มนษุย์ทกุคนในโลกนีเ้กิดมาเป็นค น เหมือนกนัสงัคม

สว่นรวมมีหน้าท่ีต้องดแูลรับผิดชอบให้สมาชิกทกุคนอยูใ่นสงัคมได้อยา่งปกตสิขุ  และเป็นสว่นหนึง่ของ

ชมุชนและสงัคมสว่นรวมได้อยา่งเสมอภาคเทา่เทียมกนั  แนวคดินีส้ามารถเป็นจริงได้ถ้าฝ่ายหลกัตา่งๆ

ท่ีเก่ียวข้องตอ่ไปนีร่้วมมือร่วมใจท่ีจะดําเนินการ ได้แก่  

1.  ภาครัฐองค์กรท้องถ่ินท่ีต้องดแูลและสนบัสนนุให้มีการจดัสร้างก่อสร้างในระดบัตา่งๆ  

ให้ความสนใจและตระหนกัวา่จะต้องดแูลสมาชิกทกุคนในสงัคมอยา่งเทา่เทียมกนั  

2.  ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบสถาปนิกวิศวกรและผู้ รับผดิชอบด้านการก่อสร้างและ  

ผลิตในฐานะผู้ออกแบบวางแผนใ นเชงิรายละเอียดท่ีต้องใช้ความรู้ทกัษะพเิศษในการสร้าง  และ  

ออกแบบท่ีครอบคลมุถึงมวลชนทกุคน  

3.  ผู้พกิารผู้สงูอายหุรือผู้ มีขีดจํากดัตา่งๆ  ในฐานะผู้ใช้บริการจะต้องชว่ยเสนอแนะ  

วิพากษ์วิจารณ์เพ่ือให้มีการปรับปรุงพฒันา และสอดคล้องสะดวกแก่การใช้งานได้เป็นอยา่งดี 

 

5. ประวัตเินสท์เล่ 

 เนสท์เล่ (Nestle) เป็นบริษัท 2ท่ีทําธุรกิจ2ทางด้านโภชนาการ 2และสขุภาพ 2 ก่อตัง้เม่ือ ค .ศ.1905 

โดยการรวมตวัของบริษัท Anglo-Swiss Milk กบับริษัท Farine Lactee Henri Nestle มีสํานกังานใหญ่

ท่ีเมือง 2เวอเวย์  (Vevey) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 2 ผลิตสินค้า 2ประเภทอาหาร 2หลายชนิด เชน่ กาแฟ 2 

เคร่ืองด่ืมชอ็กโกแลต  ชา 2 นมผง 2 ฯลฯ มีพนกังานทัง้หมดประมาณ 280,000 คน 2 โรงงาน 2 449 แหง่ ใน 

86 ประเทศ2ทั่วโลก2 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9F�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81�
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 ค.ศ.1866 อองรี เนสท์เล ่ (Henri Nestle) ชาวสวิส ได้ก่อตัง้บริษัท Farine Lactee Henri 

Nestle เพ่ือผลิตและจําหนา่ยผลิตภณัฑ์ นม 2สําหรับเดก็ 2ท่ีคณุแม่ 2ไมส่ามารถให้นมได้ ตอ่มา ค .ศ.1867 

ชาร์ลส์ เพจ  (Charles Page) กงสลุสหรัฐในสวิตเซอร์แลนด์ และน้อง ชาย 2 จอร์จ เพจ (George Page) 

2 พ่ีน้องชาวอเมริกนั 2 ได้ร่วมกนัก่อตัง้บริษัท  Anglo-Swiss Milk ขึน้ท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์  เพ่ือผลิต

และจําหนา่ยชีส2และอาหารสตูรสําหรับเดก็ ทัง้ 2 บริษัทกลายเป็นคูแ่ขง่ทางการค้าท่ีแขง่กนัขยายตลาด 2

ไปทั่วยโุรป2และอเมริกา และได้ยตุกิารแขง่ขนัลงโดยทัง้ 2 บริษัทได้รวมกนัเป็นบริษัทเดียวใน  ค.ศ.1905 

ภายใต้บริษัท ช่ือ 2 Nestle and Anglo-Swiss Condensed Milk บริษัทใหมมี่โรงงานอยูใ่น อเมริกา 2

สหราชอาณาจกัรเยอรมนีและสเปน2

 ในชว่ง

 

สงครามโลกครัง้ท่ี 1 ได้เกิดความต้องสนิค้าประเภทอาหารจํานวนมาก เนสท์เลจ่งึได้

เข้าไปซือ้โรงงานหลายแหง่ในอเมริกา เพ่ือรองรับคว ามต้องการนมข้นหวาน 2ของประชาชนท่ีมาแทนท่ี

นมสดท่ีกําลงัหายากเกินไป ซึง่เป็นไปตามสญัญากบั รัฐบาล 2สวิตเซอร์แลนด์ ทําให้ยอดขายของบริษัท

เพิ่มขึน้อยา่งก้าวกระโดด หลงั สงคราม 2ยตุลิงสินค้าประเภทนมสดกลบัมาตอบสนองประชาชนได้อีก

ครัง้ ทําให้เนสท์เลท่ี่เพิ่มกําลงัการผลิตนมข้นหวานไปกวา่ 2 เทา่ ต้องประสบปัญหา หนีส้ิน 2 แตภ่ายหลงั

ได้รับความชว่ยเหลือจาก 2สถาบนัการเงินบวกกบัแผนการตลาด 2

 ใน

ใหมใ่น ค.ศ.1920 ท่ีเร่ิมการผลิตสินค้า

ประเภทช็อกโกแลตและเคร่ืองด่ืมชนิดผงทําให้เนสท์เลก่ลบัมาฟืน้ตวัได้อีกครัง้ 

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 แม้วา่สวิตเซอร์แลนด์จะวางตวัเป็นกลางในสงคราม แตบ่ริษัทตา่งๆ  ก็

ยงัได้รับผลกระทบ รวมถึงเนสท์เล ่ผลกําไรของบริษัทตกต่ําลง เนสท์เลไ่ด้หนัไปตัง้โรงงานใน ประเทศ

กําลงัพฒันา 2เพ่ือลดต้นทนุ 2 และในท่ีสดุสงครามก็สง่ผลดีกบับริษัทอีกครัง้เม่ืออเมริกาประกาศเข้าร่วม

ในสงคราม  โลกครัง้ท่ี 2 ทางการอเมริกนัได้ขอให้เนสท์เลผ่ลิตเสบียงสําหรับ ทหาร 2ท่ีไปรบในสงคราม  

ยอดขายของบริษัทจงึกลบัมาเพิม่ขึน้อยา่งมาก นําด้วยผลติภณัฑ์ใหมคื่อ Nescafe (Nestle’s Coffee) 

ท่ีกลายมาเป็นเคร่ืองด่ืมยอดนิยมของทหารอเมริกนัในยโุรปและแปซิฟิค เนสท์เลมี่ยอดขายทัง้หมด 

125 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2 (ในสมยันัน้ ) ในระหวา่ง ค .ศ.1938-1945 ค.ศ.1947 Nestle and Anglo-

Swiss Condensed Milk ได้เข้าซือ้บริษัท Fabrique de Produits Maggi SA (ซอสแม็กกี)้ จากนัน้

เปล่ียนช่ือบริษัทของตนเองมาเป็น  Nestle Alimentana SA และเพิ่มการผลิตเตม็กําลงัในโรงงานท่ี

ออสเตรเลีย2 

 

ค.ศ.1977 ได้เปล่ียนช่ือมาเป็น Nestle ดงัท่ีเป็นในปัจจบุนันี ้

 ประวัตขิองเนสท์เล่ ประเทศไทย 

 ความเป็นมาของเนสท์เลใ่นประเทศไทย ได้เร่ิมขึน้มาตัง้แตปี่  พ.ศ. 2436 ดงัปรากฏหลกัฐาน

เป็นภาพโฆษณาชิน้แรกของนมข้นหวานตรา “แหมม่ทนูหวั ” ลงในหนงัสือพิมพ์บางกอกไทม ส์ ฉบบั

ประจําวนัท่ี 18 ตลุาคม พ .ศ. 2436 จากนัน้ธรุกิจประสบความสําเร็จด้วยดี โดยการนําผลติภณัฑ์หลาย

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%AA�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2�
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ชนิดเข้ามาจากตา่งประเทศ และในปี พ.ศ. 2490 ได้มีการจดัตัง้บริษัท “โปรเนสยาม อินค์ ” จดัจําหนา่ย

ผลิตภณัฑ์ของเนสท์เล ่ตอ่มาในปี พ.ศ. 2511 ผลิตภณัฑ์เนสท์เลไ่ด้รับความนิยมอยา่งกว้างขวางและมี

ความต้องการผลิตภณัฑ์เนสท์เล ่ในเมืองไทยเพิ่มสงูขึน้เร่ือยๆ ประกอบกบัภาวะการลงทนุท่ีเอือ้อํานวย 

เนสท์เลจ่งึได้สร้างโรงงานผลิตขึน้ ซึง่นบัวา่เป็นก้าวแรกของการสร้างฐานการผลิตในประเทศไทย 

 ปัจจบุนั กลุม่เนสท์เล ่ประเทศไทย มีโรงงานผลิต 7 แหง่ มีพนกังาน 2,800 คน ทําการผลติ

และจดัจําหนา่ยผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมประเภทตา่งๆ ทัว่ประเทศภายใต้เคร่ืองหมายการค้าท่ี 

มีช่ือเสียงเชน่ เนสท์เลต่ราหมี เนสกาแฟ เนสท์เลค่อฟฟีเมต เนสท์เลไ่มโล เนสท์เลเ่พียวไลฟ์ เนสวิต้า 

เนสท์เลไ่อศกรีม และเนสท์เลเ่พียวรินา่ ผลิ ตภณัฑ์คณุภาพสงูของเนสท์เลเ่หลา่นีเ้ป็นท่ี รู้จกักนัดี และ

ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอยา่งแพร่หลาย 

 บทบาทของเนสท์เลใ่นประเทศไทยมิได้จํากดัอยูเ่พี ยงเฉพาะการผลิตผลิตภณัฑ์อาหารแล ะ

เคร่ืองด่ืมคณุภาพสงูหลากหลายชนิดเทา่นัน้ แตย่งัมีความมุง่มัน่ท่ีจะมีสว่นร่วมในการช่ วยพฒันา

เศรษฐกิจ และสงัคม สง่เสริมและสนบัสนนุโครงการตา่งๆ เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความ

ชว่ยเหลือ ภาคเกษตรในโครงการพฒันาพืชผลสําหรับเกษตรกรในท้องถ่ิน และมุง่เน้นการดําเนินธุรกิจ 

ในรูปแบบการพึง่พาตนเองโดยใช้วตัถดุบิภายในประเทศให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ 

 ปี พ.ศ. 2436 ปรากฏโฆษณาโฆษณาชิน้แรกของเนสท์เลใ่นเมืองไทยนมข้นหวาน 

 "แหมม่ทนูหวั" (Milkmaid) ในหนงัสือพิมพ์บางกอกไทม์ 

 ปี พ.ศ. 2490 ก่อตัง้บริษัทโปรเนสยามเพ่ือจดัจําหนา่ยผลิตภณัฑ์เนสท์เลใ่นเมืองไทย 

 ปี พ.ศ. 2510 ร่วมก่อตัง้บริษัท ยไูนเตด็มิลค์ จํากดั (โรงงานสําโรง) ผลิตนมข้นหวาน 

 ปี พ.ศ. 2515 แตง่ตัง้ดีทแฮล์มเป็นผู้จดัจําหนา่ยผลิตภณัฑ์เนสท์เลท่ัง้หมด 

 ปี พ.ศ. 2516 ซือ้กิจการบริษัท ยไูนเตด็มิลค์ จํากดั ร่วมทนุกบับริษัท กาแฟผงไทย จํากดั  

   เพ่ือผลิตเนสกาแฟ (โรงงานบางนา) 

 ปี พ.ศ. 2527 ซือ้กิจการบริษัท อปูาลี (ประเทศไทย) จํากดั (โรงงานปทมุธานี) 

 ปี พ.ศ. 2538 เข้าบริหารบริษัท คาร์เนชนั (โรงงานบางป)ู เม่ือเนสท์เลซื่อ้กิจการคาร์เนชนั 

   ทั่วโลก 

 ปี พ.ศ. 2530 เปิดโรงงานนวนครเพ่ือผลิตนมผงเป็นเป็นแหง่แรกในประเทศไทย 

 ปี พ.ศ. 2532 ก่อตัง้บริษัท เนสท์เล ่โปรดกัท์ส (ไทยแลนด์) อินค์ เพ่ือจกัจําหนา่ยผลิตภณัฑ์ 

   เนสท์เลแ่ทนบริษัท ดีทแฮล์ม 

 ปี พ.ศ. 2533 เปิดโรงงงานบริษัท ควอลตีิค้อฟฟ่ี โปรดกัท์ส จํากดั หรือ QCP 

   (โรงงานฉะเชิงเทรา) เพ่ือผลิตกาแฟสําเร็จรูป 

   สร้างโรงงานผลิตช็อกโกแล็ตและลกูอมท่ีปทมุธานี 
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 ปี พ.ศ. 2534 โรงงานบางปไูด้รับการอนมุตัใินโครงการร่วมลงทนุด้านอตุสาหกรรมอาเซียน 

   (AIJV) 

 ปี พ.ศ. 2535 ร่วมทนุกบัวิทเทล (บริษัท รอแยล รีซอสเซส จํากดั - โรงงานอยธุยา) เพ่ือผลิต 

   นํา้แร่มิเนเร่ ปัจจบุนัคือ บริษัท เปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) 

 ปี พ.ศ. 2538 เข้าถือหุ้นใหญ่ในบริษัทเจเนอรัล แปซฟิิค ฟู้ ดส์ จํากดั ผู้ผลติไอศกรีม 

 ปี พ.ศ. 2539 เข้าถือหุ้นใหญ่ในบริษัท เดนนิช แดร่ี อินด์สตรีส์ จํากดั ผู้ผลิตนม 

   พาสเจอร์ไรซ์ และนมเปรีย้ว (โรงงานปากชอ่ง) 

 ปี พ.ศ. 2541 เปิดโรงงาน ควอลตีิ ้คอฟฟ่ี โปรดกัท์ส แหง่ท่ี 2 เพ่ือผลิตกาแฟกระป๋อง 

   พร้อมด่ืมเนสกาแฟท่ีนวนคร 

   เนสท์เลเ่ข้าถือครองสิทธ์ิ 100% ในบริษัท รอแยล รีซอสเซส จํากดั และ 

   เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท เปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) จํากดั 

 ปี พ.ศ. 2542 มีการจดัตัง้ภมูภิาคยอ่ยเนสท์เลอิ่นโดไชนา่ขึน้ประกอบด้วยกมัพชูา ลาว พมา่  

   และเวียดนาม โดยมีเนสท์เล ่ประเทศไทย เป็นศนูย์กลาง 

 ปี พ.ศ. 2543 จดัตัง้สํานกังานปฏิบตักิารระดบัภมูภิาค ด้านการบริการ การจดัซือ้ 

   และการขนสง่ 

 ปี พ.ศ. 2544 เปิดโรงงานผลิตนมนํา้บรรจกุระป๋องซึง่ทนัสมยัท่ีสดุ (โรงงานนวนคร) 

   เปิด Nestle Visitor Center ท่ีนวนครซึง่เป็นศนูย์รวมความรู้ด้านโภชนาการ 

   อาหาร นม แหง่แรกของไทยและภมูิภาคเอเชีย 

 ปี พ.ศ. 2546 เพิ่มสายการผลิตใหมใ่นโรงงานบางป ูสําหรับผลิตครีมเทียม เนสท์เล ่

   คอฟฟีเมตเพ่ือสง่ออก 

 ปี พ.ศ. 2549 เนสท์เลโ่อนธุรกิจนมนํา้บรรจกุระป๋อง นมยเูอชที โรงงานนวนคร และ 

   ผลิตภณัฑ์แชเ่ย็น โรงงานปากชอ่งให้บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดร่ี ประเทศไทย  

   เพ่ือดําเนินการผลิตและจดัจําหนา่ย 

 ปี พ.ศ. 2552 ก่อตัง้โรงงานผลิตเนสกาแฟ 3 in 1 

 ปี พ.ศ. 2553 ก่อตัง้โรงงานเนสท์เล ่เพียวรินา่ เพ็ทแคร์ ผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์ภายใต้ตรา 

   สินค้าเนสท์เลเ่พียวรินา่ท่ีมีมาตรฐานระดบัโลก 
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6. การออกแบบโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human Centered Design) 

 การออกแบบโดยมีมนษุย์เป็นศนูย์กลาง  คือการศกึษามนษุย์ในเร่ืองของพฤตกิรรมมนษุย์

คณุคา่ของการใช้ชีวิต ความต้องการ ความฝันท่ีจะมีท่ีจะเป็น 

 ผลลพัธ์ท่ีได้จากการศกึษาจะนํามาซึง่ข้อมลูท่ีสามารถนํา ไปใช้เพ่ือออกแบบท่ีมีความแมน่ยํา

ตอบสนองความต้องการสงูสดุของผู้ใช้ในด้านตา่งๆ 

 ก่อนท่ีจะเร่ิมทําการออกแบบจะต้องมีความเข้าใจก่อนวา่  “มนษุย์” เป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสดุ

ปัจจยัหนึง่ในการตดัสินใจวา่จะเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ใดๆ  ซึง่ตวัมนษุย์เองก็จะต้องใช้ปัจจยัในการ

พิจารณายอ่ยอ่ืนๆ มาเป็นองค์ประกอบ  เชน่ ประโยชน์ใช้สอย  ความงาม  ความพงึพอใจ  วา่จะเป็นการ

ซือ้เพ่ือนําไปใช้เองหรือซือ้ให้ผู้ อ่ืน 

 การออกแบบโดยมีมนษุย์เป็นศนูย์กลางมีหลกัการ  คือ การใช้กระบวนการใดๆ  เพ่ือให้ได้มา

ซึง่ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัมนษุย์หรือกลุม่เป้าหมายเพ่ือให้ส ามารถนําข้อมลูท่ีได้ไปใช้ในกระบวนก าร

ออกแบบตอ่ไป 

 ข้อมลูสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบัตวัมนษุย์ท่ีควรจะต้องมีประกอบไปด้วย  

 -  ข้อมลูทางด้านกายภาพ (Physiological) 

 -  ข้อมลูทางด้านจิตวิทยา (Psychological) 

 -  ข้อมลูทางด้านสงัคมความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรม (Social and Culture)  

 ปัจจยัทางกายภาพ  คือ ปัจจยัท่ีวา่ด้วยขนาดสดัสว่นมาตรฐานและข้อจํากดัทางกายภาพ  

(ความถนดั) ของมนษุย์ ท่ีมีตอ่การใช้งานผลิตภณัฑ์ 

 ในผลิตภณัฑ์แตล่ะตวัจะมีบคุคลกลุม่ตา่งๆ มากกวา่หนึง่คนเข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องในชว่ง

ระยะ เวลาแตล่ะชว่งเวลาท่ีแตกตา่งกนั ซึง่กลุม่คนเหลา่นีเ้ป็นได้ทัง้ผู้ ใช้โดยตรง (Direct User) และ/

หรือผู้ใช้โดยอ้อม (Indirect User) ในคนเดียวกนั 

 ปัจจยัทางจติวิทยาการตอบสนอง คือ ปัจจยัท่ีทําการศกึษาถึงการตอบสนองของมนษุย์ตอ่สิง่

ตา่งๆ อนัจะมีผลตอ่การตดัสินใจวา่จะซือ้ -ไมซื่อ้ ใช้-ไมใ่ช้ ชอบ-ไมช่อบ  หรือการตดัสินใจวา่จะใช้

ผลิตภณัฑ์นัน้ๆ ตอ่ไปอยา่งไร 

 สิ่งท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจของมนษุย์  คือ จากการศกึษาพบวา่การตดัสนิใจของมนษุย์อยูบ่น

พืน้ฐานทางด้านอารมณ์ท่ีเกิดขึน้ในขณะนัน้  ซึง่จะแบง่เป็นอารมณ์ด้านบวก  เชน่ สนกุสนาน ชอบ และ

อารมณ์ด้านลบ คือ อารมณ์ท่ีทําให้รู้สกึไมดี่ เชน่ โกรธ เศร้า เครียด กลวั 

 ตวัอยา่ง เหตผุลในการออกแบบให้ประตท่ีูใช้ในท่ีสาธารณะ  เชน่ โรงภาพยนตร์  ห้องประชมุ

เป็นประตผูลกั  อนัเน่ืองมาจาก  การตอบสนองอารมณ์ทางด้านลบ  ท่ีเป็นไปอยา่งอตัโนมตัเิม่ือเกิดเหตุ

ฉกุเฉิน มนษุย์มีแนวโน้มท่ีจะผลกัปัญหาออกจากตวัโดยธรรมชาต ิเป็นต้น 
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 ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรมความเป็นอยู่  คือ ปัจจยัท่ีทําการศกึษาถึงความต้องการของ

มนษุย์ท่ีแตกตา่งกนั  มีผลจากการใช้ชีวิตประจําวนัท่ีแตกตา่งกนัการตีความเช่ือมโยงตอ่สญัลกัษณ์ท่ี

พบเห็นในสงัคม เพ่ือค้นหาวา่กลุม่ผู้บริโภคเป้าหมายมีลกัษณะการดําเนนิชีวิตอ ยา่งไรมีความต้องการ

ท่ีแตกตา่งกนัอยา่งไร 

 ทําไมเราต้องศกึษาความต้องการของกลุม่คนยอ่ยๆ  ทําไมไมทํ่าการศกึษาโดยใช้การแบง่ตาม 

Region Based 

 ในปัจจบุนัด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว ทําให้โลกเรามีขนาดท่ีเล็กลงผู้คน

มีความใกล้ชดิกนัมากขึน้  มีการส่ือสารกนั มากขึน้  ทําให้คนเรามีความต้องการการตอบสนองท่ี

เฉพาะตวัมากขึน้ มี Demand ที่สงูขึน้ มีความเป็น Self มากขึน้ ความต้องการสนิค้าเฉพาะตวัจงึมีมาก

ขึน้ ดงันัน้ความเข้าใจความต้องการของกลุม่คนนัน้ๆ  ก็จะเป็นโอกาสท่ีให้สามารถออกแบบสนิค้าได้

ถกูต้องตามความต้องการมากขึน้  การศกึษาด้าน  Social and Culture จงึเป็นการศกึษาเพ่ือทําความ

เข้าใจในเร่ืองสญัลกัษณ์ตา่งๆ รอบตวั Target User (http://www.arch.kmutt.ac.th) 

 

7. ทฤษฎีการรับรู ้

 การรับรู้เป็นผลเน่ืองมาจากการท่ีมนษุย์ใช้อวยัวะรับสมัผสั  (Sensory motor) ซึง่เรียกวา่ 

เคร่ืองรับ (Sensory) ทัง้ 5 ชนิด คือ ตา ห ูจมกู ลิน้ และผวิหนงั จากการวิจยัมีการค้นพบวา่ การรับรู้

ของคนเกิดจากการเห็น  75% จากการได้ยิน 13% การสมัผสั 6% กลิ่น 3% และรส 3% การรับรู้จะ

เกิดขึน้มากน้อยเพียงใด ขึน้อยูก่บัสิ่งท่ีมีอิ ทธิพลหรือปัจจยัในการรับรู้ ได้แก่ ลกัษณะของผู้ รับรู้ 

ลกัษณะของสิ่งเร้าเม่ือมีสิ่งเร้าเป็นตวักําหนดให้เกิดการเรียนรู้ ได้ดงันัน้  จะต้องมีการรับรู้เกิดขึน้ก่อน

เพราะการรับรู้เป็นหนทางท่ีนําไปสูก่ารแปลความหมายท่ีเข้าใจกนัได้ซึง่หมายถึง การรับรู้เป็นพืน้ฐาน

ของการเรียนรู้ ถ้าไมมี่การรับรู้เกิดขึน้การเรียนรู้ยอ่มเกิดขึน้ไมไ่ด้ การรับรู้จงึเป็นองค์ประกอบสําคญัท่ี

ทําให้เกิดความคดิรวบยอดทศันะคตขิองมนษุย์ อนัเป็นสว่นสําคญัย่ิงในกระบวนการเรียนการสอนและ

การใช้ส่ือการสอน จงึจําเป็นจะต้องให้เกิดการรับรู้ท่ีถกูต้องมากท่ีสดุ 

 7.1 ความหมายของการรับรู้ 

 สรุวฒันบรูณ์ (2528) และ วไลพร ภวภตูานนท์ ณ มหาสารคาม (ม.ป.ป.: 125) ท่ีกลา่ววา่การ

ท่ีจะเกิดการเรียนรู้ได้นัน้จะต้องอาศยัการรับรู้ท่ีเกิดจากการเ ปล่ียนแปลงพฤตกิรรม อนัเป็นผลมาจาก

การได้รับประสบการณ์การรับรู้ท่ีมีขบวนการท่ีทําให้เกิดการรับรู้  โดยการนําความรู้เข้าสูส่มองด้วย

อวยัวะสมัผสัและเก็บรวบรวมจดจําไว้สําหรับเป็นสว่นประกอบสําคญัท่ีทําให้เกิดมโนภาพแลพทศันคต ิ

ดงันัน้การมีสิ่งเร้าท่ีดี และมีองค์ประกอบของการรับรู้ท่ีสมบรูณ์ถกูต้องก็จะทําให้เกิดการรับรู้ท่ีดีด้วยซึง่

การรับรู้เป็นสว่นสําคญัย่ิงตอ่การรับรู้ 

http://www.arch.kmutt.ac.th/�
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 การรับรู้ หมายถึง การรู้สกึสมัผสัท่ีได้รับการตีความให้เกิดความหมายแล้ว เชน่ในขณะท่ีเรา

อยูใ่นภาวะการรู้สกึ (Conscious) คือ ลืมตาต่ืนอยูใ่นทนัใดนัน้ เรารู้สกึได้ยินเสียงดงัปังมาแตไ่กล (การ

รู้สกึสมัผสั - Sensation) แตเ่ราไมรู้่ความหมายคือไมรู้่วา่เป็นเ สียงอะไร เราจงึยงัไมเ่กิดการรับรู้ แตค่รู่

ตอ่มามีคนบอ กวา่เป็นเสียงระเบดิของยางรถยนต์ เราจงึเกิดการรู้  ความหมายของการรู้ สกึสมัผสันัน้ 

ดงันีเ้รียกวา่เราเกิดการรับรู้ 

 ทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory) การรับรู้เป็นพืน้ฐานการเรียนรู้ท่ีสําคญัของบคุคล 

เพราะ วา่ การตอบสนองพฤตกิรรมใดๆ จะเกิดขึน้กบัการรับรู้จากสภาพแวดล้อมของตนและ

ความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนัน้ๆ ดงันัน้ การรับรู้ท่ีมีประสิทธิภาพจงึขึน้อยูก่บั

ปัจจยัการรับรู้ แล้วสิง่เร้าท่ีมีประสทิธิภาพ ซึง่ปัจจยัการรับรู้ประกอบด้วยกระบสนการสามด้าน คือ การ

รับสมัผสัการแปลความหมายและอารมณ์ 

 การรับรู้เป็นผลเน่ืองมาจากการท่ีมนษุย์ใช้อวยัวะรับสมัผสั (Sensory motor) ซึง่เรียกวา่ 

เคร่ืองรับ (Sensory) ทัง้5 ชนิดคือ ตา ห ูจมกู ลิน้ และผิวหนงั 

 การรับรู้จะเกิดขึน้มากน้อยเพียงใดขึน้อยูก่บัสิ่งท่ีมีอิทธิพลหรือปัจจยัในการรับรู้ ได้แก่ลกัษณะ

ของผู้ รับรู้ลกัณะของสิ่งเร้าเม่ือมีสิ่งเร้าเป็นตวักําหนดให้เกิดการเรียนรู้ได้นัน้ จะต้องมีการรั บรู้เกิดขึน้

ก่อน เพราะการรับรู้ เป็นหนทางท่ีนําไปสูก่ารแปลความหมายท่ีเข้าใจกนัได้ซึง่หมายถึง การรับรู้เป็น

พืน้ฐานของการเรียนรู้ถ้าไมมี่การรับรู้เกิดขึน้ การเรียนรู้ยอ่มไมเ่กิดขึน้ การรับรู้จงึเป็นองค์ประกอบสําคญั 

ท่ีทําให้เกิดความคดิรวบยอด ทศันคตขิองมนษุย์อนัเป็นสว่นสําคญัย่ิงในกระบวนการเรียนการสอน 

 

 7.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 กระบวนการรับรู้ ซึง่บคุคลได้รับจากสิง่รอบตวัแล้วสง่ผา่นไปยงัสมอง และเกิดการตีความหมาย

ของการรู้สกึสมัผสัท่ีได้รับจากสิ่งใดสิ่งหนึง่ และแปลความหมายเป็นความเข้าใจในสารท่ีแตกตา่งกนัได้

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความรู้พืน้ฐานและประสบการณ์ของบคุคลนัน้ด้วย ตลอดจนสงัคมความเช่ือความคาด  

หวงัและสภาวะจิตใจของแตล่ะบคุคลแตกตา่งกนัออกไป จงึมีผลให้การรับรู้และตี ความหมายแตกตา่ง

กนัออกไป  นอกจากนัน้แสงและสีก็มีอิทธิพลตอ่การรับรู้ของมนษุย์ด้วยในการศกึษาทฤษฎีการรับรู้ใ น

บทนี ้จะชว่ยนกัออกแบบมีความรู้และความเข้าใจแนวความคดิในการออกแบบให้ส่ือความหมายได้

อยา่งสอดคล้องกบัความสามารถในการรับรู้ของกลุม่เป้าหมาย  ซึง่ทฤษฎีการรับ รู้ท่ีนกัออกแบบต้อง

ศกึษาสามารถแบง่เป็น 2 กลุม่หลกั คือ 
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7.2.1 ทฤษฎีการรับรู้ภาพด้วยการรู้สึก 

การรับรู้ภาพด้วยความรู้สกึเป็นสว่นหนึง่ซึง่เกิดขึน้จากการท่ีมีสิง่เร้าตา่งๆ ท่ีอยูร่อบตวัเรา

ท่ีได้เข้ามากระทบตวัเราจนเกิดเป็นการรับรู้ได้ โดยปราศจากการวิเคราะห์ข้ อมลูเน่ืองจากมนษุย์เรา

สามารถรับรู้ได้โดนผา่นประสาทสมัผสัทัง้ 5 คือการมองเห็น การได้ยินเสียง การได้กลิ่น การได้สมัผสั 

และการได้รส สง่ผา่นไปยงัสมองและเกิดเป็นการรับรู้ด้วยการรู้สกึถึงสิง่ตา่งๆ ซึง่การรับรู้ด้วยการรู้สกึ

เชน่นีไ้มจํ่าเป็นจะต้องอาศยัความรู้ และการเข้าใจในการตีความหมายก็สามารถรับรู้และเข้าใจได้ 

ทฤษฎีการรับรู้ด้วยการรู้สกึกระกอบด้วย 3 ทฤษฎีหลกั ดงัตอ่ไปนี  ้

1. ทฤษฎีเกสตอลต์ (Gestalt) 

2. ทฤษฎีการจดัโครงสร้าง (Constructivism) 

3. ทฤษฎีเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ (Ecological) 

ทัง้สามทฤษฎีนีช้ว่ยอธิบายให้เราเข้าใจในการรับรู้ด้วยภาพด้วยการรู้สกึในงานกราฟิกได้

อยา่งชดัเจนย่ิงขึน้ 

7.2.2 ทฤษฎีการรับรู้และเข้าใจภาพ 

การรับรู้ในท่ีนี ้หมายถึง การมองเห็นและรับรู้สิ่งท่ีเกิดขัน้อยูท่กุวนัในชีวิตประจําวนัของ

เราด้วยความเข้าใจและตระหนกัถึงความสําคญัของสิง่ตา่งๆ การรับรู้และส่ วนหนึง่ของการเรียนรู้สิ่ง

ใหม ่ถ้าเราสามารถจดจําสิ่งนัน้ๆ ได้จะชว่ยให้การเรียนรู้สิ่งใหม ่ถ้าเราสามารถจดจําสิ่งนัน้ๆ ได้จะชว่ย

ให้การเรียนรู้ของเราก้าวหน้าเพิม่มากขึน้ เม่ือเราเข้าใจและสามารถรับรู้ได้ด้วยการรู้สกึได้ จะชว่ยให้เรา

สามารถเลือกใช้ถ่ายเพ่ือส่ือความหมายได้ดีย่ิงขึน้ ทฤษฎีการรับรู้ภาพแบง่ออกเป็น 2 สว่นหลกัดงันี ้คือ 

1. ทฤษฎีการศกึษาภาพสญัลกัษณ์ (Semiotics)และ 

2. ทฤษฎีการเข้าใจภาพ (Cognitive) 

 

7.3 กระบวนการรับรู้ 

กระบวนของการรับรู้ (Process) เป็นกระบวนการท่ีคาบเก่ียวกนัระหวา่งเร่ืองความเข้าใจ การ

คดิ การรู้สกึ (Sensing) ความจํา (Memory) การเรียนรู้ (Learning) การตดัสินใจ (Decision making) 

ความเข้าใจ การคดิ การรู้สกึ -----> ความจํา -----> การเรียนรู้ -----> การตดัสินใจ 

7.3.1 กระบวนการของการรับรู้ 

สิ่งเร้าไมว่า่จะเป็นคน สตัว์ สิ่งของ หรือสถานการณ์ มาเร้าอิน ทรีย์ทําให้เกิดการสมัผสั 

(Sensation) และเม่ือเกิดการสมัผสับคุคล จะเกิดมีอาการแปลสมัผสัและมีเจตนา Conation) ท่ีจะแปล

สมัผสันัน้ การแผลสมัผสั จะเกิดขึน้ในสมองทําให้เกิดพฤตกิรรมตา่งๆ เชน่ กา รท่ีเราได้ยินเสียงดงั ปั งๆ 

สมองจะแปลเสียงดงัปัง ๆ โดยเปรียบเทียบกบัเสียงท่ี เคยได้ยินวา่เป็นเสียงปืน เสียงระเบดิ เสียงพล ุ

เสียงประทดั เสียงทอ่ไอเสียรถ เสียงเคร่ืองยนต์ระเบดิ หรื อเสียงอะไร ในขณะเปรียบเทียบ จติต้องมี
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เจตนาปนอยูทํ่าให้เกิดแปลความหมาย และตอ่ไปก็รู้ วา่เสียงท่ีได้ยินนัน้คือเสียงอะไร อาจเป็นเสียงปืน 

ถ้าบคุคลเคยมีประสบการณ์ ในเสียงปืนมาก่อน และอาจแปลได้วา่ ปืนท่ีดงัเป็นปืนชนิดใดถ้าเขาเป็น

ตํารวจ จากตวัอยา่งข้างตัน้นี ้เราอาจสรุปกระบวนการรับรู้จะเกิดขึน้ได้จะต้องมีองค์ประกอบตอ่ไปนี ้

1.  มีสิ่งเร้า (Stimulus) ท่ีจะทําให้เกิดการรับรู้ เชน่ สถานการณ์ เหตกุารณ์ สิ่งแวดล้อมท่ี

มีอยูร่อบการท่ีเป็น คน สตัว์ และสิ่งของ 

2.  ประสาทสมัผสั (Sense Organs) ท่ีทําให้เกิดความรู้สกึสมัผสั เชน่ ตาด ูหฟัูง จมกูได้

กลิ่น ลิน้รู้รส และผิวหนงัรู้ร้อนหนาว 

3.  ประสบการณ์หรือความรู้เดมิท่ีเก่ียวข้องกบัสิง่เร้าสมัผสั 

4.  การแปลความหมายของสิ่งท่ีเราสมัผสัสิ่งท่ีเคยพบเห็นมาแล้ว  ยอ่มจะอยูใ่นความทรง

จําของสมอง เม่ือบคุคลได้รับสิ่งเร้าสมองก็จะทําหน้าท่ีทบทวนกบัความรู้ท่ีมีอยูเ่ดมิวา่ สิ่งเหลา่นัน้คือ

อะไร เม่ือมนษุย์เราถกูเร้าโดยสิง่แวดล้อมก็จะเกิดความรู้สกึจากการสมัผสั (Sensation) โดยอาศยั

อวยัวะสมัผสัทัง้ 5 คือ ตาทําหน้ าท่ีด ูคือ มองเห็น หทํูาหน้าท่ีฟัง คือ ได้ยิน ลิน้ทําหน้าท่ีรู้รส จมกูทํา

หน้าท่ีดม คือ ได้กลิ่น ผิวหนงัทําหน้าท่ีสผัสั คือ รู้สกึได้อยา่งถกูต้อง กระบวนการรับรู้ก็สมบรูณ์แตจ่ริงๆ

แล้วยงัมีการสมัผสัภายในอีก 3 อยา่งด้วยท่ีจะชว่ยให้เรารับสมัผสัสิง่ตา่งๆ 

7.3.2 ลาํดับขัน้ของกระบวนการับรู้ 

การรับรู้เกิดขึน้ได้ต้องเป็นไปตามขัน้ตอนของกระบวนการ ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 สิ่งเร้า (Stimulus) มากระทบอวยัวะสมัผสัของอินทรีย์ 

ขัน้ท่ี 2 กระแสประสาทสมัผสัว่ิงไปยงัระบบประสามสว่นกลางซึง่มีศนุย์อยูท่ี่สมอง เพ่ือสัง่

การตรงนีเ้กิดการรับรู้ (Perception) 

ขัน้ท่ี 3 สมองแปลความหมายออกมาเป็นความรู้ความเข้าใจ โดยอาศยัความรู้เดมิ  

ประสบการณ์เดมิ ความจํา เจตคต ิความต้องการ ปทสัถาน บคุลกิภาพ เชาว์ปัญญา ทําให้เกิดการ

ตอบสนองอยา่งใดอยา่งหนึง่ การรับรู้ (Perception) หรือการตอบสนอง (Reaction หรือ Response) 

เม่ือประสาทต่ืนตวัโดยเคร่ืองเร้า จะเกิดปฏิกิริยา คือ อาการตอบสนองตอ่สิง่เร้า 

 

 7.4 กลไกของการรับรู้ 

 กลไลของการรับรู้เกิดขึน้จากทัง้ สิ่งเร้าภายนอกและภายในอินทรีย์  มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรม 

อวยัวะรับสมัผสั (Sensory organ) เป็นเร่ืองรับสิ่งเร้าของมนษุย์สว่นท่ีรับความรู้สกึของอวยัวะ รับสมัผสั

อาจอยูล่กึเข้าไปข้างใน มอง จากภายนอกไมเ่หน็  อวยัวะสั มผสั แตล่ะอยา่งมีประสาทรับสมัผสั 

(Sensory nerve) ชว่ยเช่ือมอวยัวะรับสมัผสักบัเขตแดนการรับสมัผสัตา่งๆ ท่ีสมองและสง่ผา่นประสาท

มอเตอร์ (Motor nerve) ไปสูอ่วยัวะมอเตอร์ (Motor organ ) ซึง่ประกอบไปด้วยกล้ามเนือ้และตอ่ม
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ตา่งๆ ทําให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองของอวยัวะมอเตอร์  และจะออกมาในรูปแบบใดขึน้อยูก่บัการ บงัคบั

บญัชาของระบบประสาทสว่นกลาง สาเหตท่ีุมนษุย์เราสามารถไวตอ่ความรู้สกึก็เพราะเซลประสาทของ

ระบบประสาทรับสมัผสัแบง่แยกแ ตกออกเป็นก่ิงก้านแผไ่ปตดิต่ อกบัอวยัวรับสมัผสั  และท่ีอวยัวะรับ

สมัผสัมีเซลรับสมัผสัท่ีมีคณุสมบตัเิฉพาะตวัจงึสามารถทําให้มนษุย์รับสมัผสัได้ 

 จติใจตดิตอ่กบัโลกภายนอกได้โดยการสมัผสั คนตาบอ ดแม้อธิบายให้ฟังวา่สีแดง สีเขียวเป็น

อยา่งไร  เขาก็เข้าใจให้ถกูต้องไมไ่ด้เลย เพราะเร่ืองสีจะต้องรู้ด้วยต า เคร่ืองมือสมัผสัอยา่งหนึง่ก็ทํา

หน้าท่ีอยา่งท่ีคนหหูนวกยอ่มไมรู้่ สกึถึงลีลาความไพเราะของเสียงเพลง  ดงันัน้ การสอนจงึเน้นวา่  "ให้

สอนโดยทางสมัผสั " การรับรู้นบัวา่เป็นพืน้ฐานสําคญัของการเรียนรู้  การรับรู้ท่ีถกูต้องจงึจะสง่ผลให้

ได้รับความรู้สกึท่ีถกูต้อง นกัเรียนต้องได้รับการรับรู้ท่ีถกูต้อง มิฉะน้นความรู้ท่ีรับไปก็ผิดหมด 

 มนษุย์ยอ่มมีพฤตกิรรมสนองตอบสิ่งแวดล้อม กระบวนการของการรับรู้เป็นสิ่งแรกท่ีมนษุย์

สนองตอบตอ่สิ่งแวดล้อม และระบบประสาทอวยัวะสมัผสัเป็นปัจจยัสําคญัของกระบวนการรับรู้ต้องมี

ความสมบรูณ์จึงจะสามารถรับรู้สิ่งเร้าได้ดี  เพราะอวยัวะสมัผสัรับสิ่งเร้าท่ีมากระทบประสาทรับสมัผสั

สง่กระแสประสาทไปยงัสมอง เพ่ือให้สมองแปลความหมายออกมาเกิดเป็นการ รับรู้ และอวยัวะสมัผสั

ของมนษุย์ มีขีดความสามารถจํากดั กลิน่ออ่นเกินไป เสียงเบาเกินไป แสงน้อยเกินไป ยอ่มรับสมัผสั

ไมไ่ด้ ดงันัน้ประเภท ขนาด คณุภาพของสิ่งเร้า จงึมีผลตอ่การรับรู้และการตอบสนองสิ่งเร้าบางประเภท

ไมส่ามารถกระตุ้นอวยัวะสมัผสัของเราได้ เชน่ คล่ืนวิทย ุ

 

 7.5 องค์ประกอบของกระบวนการรับรู้ 

 การรับรู้ขา่วสารของมนษุย์จะมีประสทิธิภาพมากน้องเพียงใด ยอ่มขึน้อยูก่บัองค์ประกอบ ดงันี ้ 

7.5.1 อาการรับสัมผัส 

อวยัวะรับสมัผสัตา่งๆ ได้รับการกระตุ้นจากสิง่เร้าแล้วแปลความหมาย โดยอาศยั

ประสบการณ์มาชว่ย 

7.5.2 การแปลความหมายของอาการสัมผัส 

การแปลความหมายของสิง่เร้าท่ีรับเข้ามาจะถกูต้องเพียงใดขึน้อยูก่บัปัจจยั 2 ประการ 

คือ 

1.  ปัจจยัทางด้านสรีระ (Physiologial Factor) เป็นขีดจํากดัควาสามาถของอวยัวะรับ

สมัผสัท่ีตอบสนองตอ่สิ่งเร้า เชน่ ขนาดของสิ่งเร้า ความสกึของอวยัวะรับสมัผสั เป็นต้น 

2.  ปัจจยัทางจติวิทยา (Phycological Factor) เน่ืองจากสิง่เร้าท่ีมากร ะทบกบัอวยัวะรับ

สมัผสัมีมาก มนษุ ย์จะเลือกรับรู้เฉพาะสิ่ง เร้าท่ีมีความหมาย แตก่ารรับรู้ดงักลา่วจะเกิดขึน้หรือไมน่ัน้

ยอ่มอยูก่บัปัจจยัด้ายจติวิทยา เชน่ 
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- ความตัง้ใจ โดยมีสาเหตหุลายประการ เชน่ ความเปล่ียนแปลง ความแปลกใหม ่

ขนาดและความเข้ม การกระทําซํา้ เป็นต้น 

-  สตปัิญญา ทําให้บคุคลเข้าใจเหตกุารณ์หรือสิ่งตา่งๆ ได้ช้า  หรือรวดเร็วตา่งกนั 

-  ความระวงัระไว เป็นความคลอ่งแคลว่หรือไวตอ่การรับรู้สิง่เร้าตา่งๆ  

-  คณุภาพของจิตใจ ความเหน่ือยล้า หรือความแจม่ใสของจิตใจ ยอ่มมีผลกระทบตอ่

ความเข้าใจสิง่เร้าตา่งๆ ได้ 

-  บคุลิกภาพ ผู้ ท่ีมีบคุลิกภาพเปิดเผย ชอบสังคม กบัผู้ ท่ีมีบคุลกิภาพเก็บตวัมกัจะรับรู้

สิ่งเร้าในทางตรงกนัข้ามเสมอ 

7.5.3 ประสบการณ์เดมิ 

บคุคลจะรับรู้สิ่งต่ างๆ ด้วยการคาดคะเน หรือตัง้สมมตฐิานไว้ก่อน เม่ือได้รับสิ่งเร้าท่ี

เกิดขึน้แล้วประสบการณ์เดมิท่ีเคยมีมาก่อนจะชว่ยให้สามารถยืนยนัการคาดคะเนได้ ห รือทําการแก้ไข

การคาดคะเนเสียใหม่ กรณีท่ีสิ่งท่ีเกิดขึน้ใหมเ่ข้มแข็งกวา่และสามารถพิสจูน์ได้วา่ประสบการณ์นัน้ผิด  

พลาดอยา่งแนน่อน (ศริิโสภาคย์ บรูพาเดชะ. 2529) 

 

7.6 อิทธิพลของสิ่งเร้าต่อการรับรู้ 

7.6.1 สิ่งเร้าภายนอก 

คณุสมบตัขิองสิ่งเร้าภายนอกจะมีอิท ธิพลตอ่การรับรู้มากน้อยเพียงใด ขึน้ อยูก่ั บ

คณุลกัษณะดงันี ้

1. ความเปล่ียนแปลงของสิ่งเร้า  จะเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ  ยอ่มดงึดดูความสนใจและเอา

ใจใสต่อ่สิ่งเร้านัน้ 

2. การเคล่ือนไหวตอ่สิ่งเร้า การเคล่ือนไหวจะชว่ยกระตุ้นเรตนิาในนยัน์ตา ทําให้เกิด

พลงังานประสาทสมอง 

3. ขนาดของสิ่งเร้า วตัถท่ีุมีขนาดผิดปกต ิเชน่ ใหญ่มาก หรือเลก็มาก ยอ่มได้รับความ

สนใจมากกวา่วตัถท่ีุมีขนาดปกต ิ

4. การเกิดซํา้ซากของสิง่เร้า การเกิดซํา้ซาก หมายถึง การตอกยํา้ด้วยความเข้มข้นหรือ

จงัหวะท่ีแตกตา่งกนั มฉิะนัน้แล้วเกิดการซํา้ซากบอ่ยครัง้จะทําให้ขาดความเอาใจใสต่อ่สิง่เร้านัน้ได้

เหมือนกนั 

5. ความเข้มข้นหรือความหนกัเบาของสิง่เร้า สิง่เร้าท่ีมีความเข้มข้นสงูกวา่ปกตยิอ่มดงึดดู

ความสนใจได้ดีกว่าสิ่งเร้าปกตธิรรมดา 

6. องค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ เชน่ สี ความถ่ีของเสียง ความแปลกใหม่  
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7.6.2 สิ่งเร้าภายใน 

1. ความต้องการ เม่ือมนษุย์เกิดความต้องการอ ะไร มกัจะเอาใจใสม่นสิ่งนัน้ๆ อยูเ่สมอ

และกลายเป็นจดุเน้นของการรับรู้ 

2. คณุคา่และความสนใจ บคุคลจะสนใจกบัสิ่งเร้าหรือเหตกุารณ์ท่ีมีคณุคา่และมี

ความหมายตอ่ตนเอง บางครัง้ก่อให้เกิดความต้องการและความคาดหวงัท่ีจะรับรู้ในสิง่นัน้ๆ ด้วยความ

ตัง้ใจและสนใจ 

7.6.3 คุณลักษณะของสิ่งเร้าท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ม่ีคุณสมบัตอิยู่ 2 อย่าง คือ 

1.  สิ่งเร้าท่ีมีโครงสร้างหรือแบบแผน ได้แก่ สิ่งเร้าท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม 

2.  สิ่งเร้าท่ีไมมี่โครงสร้างหรือแบบแผน ได้แก่ สิ่งเร้าท่ีมีลษัณะกํากวม ไมช่ดัเจน 

 

 7.7 การจัดกระบวนการรับรู้ 

 มนษุย์เม่ือพบสิ่งเร้าไมไ่ด้รับรู้ตามท่ีสิ่งเร้าปรากฏแตจ่ะนํามาจดัระบบตามหลกัดงันี  ้

 1. หลกัแหลง่ความคล้ายคลงึ (Principle of similarity) สิง่เร้าใดท่ีมีความคล้ายคลงึกนัจะ

รับรู้วา่เป็นพวกเดียวกนั 

 2. หลกัแหล่งความใกล้ชดิ (Principle of proximity) สิง่เร้าท่ีมีความใกล้กนัจะได้รับรู้วา่เป็น

พวกเดียวกนั 

 3. หลกัแหลง่ความสมบรูณ์ (Principle of closure) เป็นการรับรู้สิ่งท่ีไมส่มบรูณ์ให้สมบรูณ์

ขึน้ความคงท่ีของการรับรู้ (Perceptual constancy) ความคงท่ีในการับรู้มี 3 ประเภท ได้แก่ การคงท่ี

ของขนาด การคงท่ีของรูปแบบ รูปทรง การคงท่ีของสีและแสงสวา่ง 

 การรับรู้ท่ีผดิพลาด แม้วา่มนษุย์มีอวยัวะรับสมัผสัถึง 5 ประเภท แตม่นษุย์ก็ยงัรับรู้ผิดพลาด

ได้ เชน่  ภาพลวงตา การรับฟังความบอกเลา่ทําให้ เร่ืองบดิเบียนไป การมีประสบการณ์และคา่นิยมท่ี

แตกตา่งกนั  ดงันัน้  การรับรู้ถ้าจะให้ถกูต้องจะต้องรับรู้โด ยผา่น ประสาทสมัผสัหลายทาง  ผา่น

กระบวนการคดิไตร่ตรองให้มากขึน้ 

 

8. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 องค์อร วงษาลงัการ  (2553) พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การมองเหน็ตวัอกัษรและสญัลกัษณ์ใน

งานออกแบบสําหรับผู้พิการทางสายตาประเภทเห็นเลือนรางได้แก่  รูปแบบ ขนาด ระยะการมอง  คา่

ความเข้ม  สีของตวัอกัษรและสญัลกัษณ์  และพบวา่การใช้ตวัอกัษรและสญัลกัษณ์มีผลตอ่

ประสิทธิภาพในการส่ือสาร 
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 วนัทนา เอ่ียมเจริญ (2551) พบวา่  สีท่ีสามารถเห็นได้ชดัเจน และสาม ารถจดจําได้ดีคอื  

ตวัอกัษรสีดําบนพืน้ขาว หรือโทนสีเข้มตดักบัโทนสีออ่น จะทําให้อา่นได้ชดัเจน ควรมีการเว้นร ะยะห่าง

ของตวัอกัษรจะทําให้อา่นงา่ยขึน้ ตวัอกัษรท่ีไมมี่เชงิจะอา่นได้งา่ยกวา่ตวัอกัษรท่ีมีเชงิ  และควรมีขนาด

ตวัอกัษรท่ีใหญ่จะชว่ยให้ผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนรางสามารถจดจําได้ดีขึน้ 

 แจคเกอร์ลีน เมอร์คาเดอร์ (2544) พบวา่ พฤตกิรรมในการซือ้ผลิตภณัฑ์ของคนตาบอดจะซือ้

ผลติภณัฑ์ทัง้โดยไปซือ้เอง  และมีคนอ่ืนซือ้มาให้  หรือไปซือ้กบัคนอ่ืน  สว่นสถานท่ีซือ้มกันยิมซือ้ท่ีร้าน

ขายของชํารองลงมาคือห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซือ้ ด้านความถ่ีในการซือ้ผลิตภณัฑ์ หากเป็น 

ผลิตภณัฑ์บริโภคจะซือ้ทกุวนั  สว่นผลติภณัฑ์อปุโภคจะซือ้เดือนละครัง้  และปัจจยัสว่นประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจมากท่ีสดุ  คือ ด้านคณุภาพ  ทางด้านความถ่ีในการประสบปัญหาการ

ส่ือสารทัง้ในการซือ้และการใช้ผลิตภณัฑ์นัน้  จะประสบไมบ่อ่ยนกั  โดยปัญหาการส่ือสารใน การซือ้ท่ี

พบคือหยิบเองไมไ่ด้  ต้องแก้ปัญหาโดยสอบถามสิง่ท่ีไมรู้่จากผู้อยู่ แวดล้อม สว่นในการใช้จะมีปัญหา  

คือหยิบใช้ผิด  และแก้ปัญหาโดยสอบถามสิ่งท่ีไมรู้่จากผู้ อ่ืน  สว่นสิ่งท่ีคนตาบอดอยากให้ผลิตภณัฑ์

ปรับปรุงก็คือ  ชว่ยอบรมพนกังานขายให้มีจติสํานกึในการชว่ยเหลือคนตาบอด  และรองลงมาคือ  ให้มี

การนําเทคโนโลยีการส่ือสารเข้ามาใช้มากขึน้  ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ลกัษณะการตาบอดมี

ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการเปิดรับส่ือ  ทัง้ส่ือมวลชนและส่ือบคุคล  คือจะเปิดรับส่ือวิทยมุากท่ีสดุ  

สว่นส่ืออินเตอร์เน็ต  มีความสมัพนัธ์น้อยท่ีสดุ  และลกัษณะการตาบอดมีการสมัพนัธ์กบัความต้องการ

ในการส่ือสารกบัผลิตภณัฑ์ รวมทัง้ความถ่ีของการประสบปัญหาการส่ือสารในการซือ้และใช้ผลิตภณัฑ์

มีความสมัพนัธ์กบัความต้องการในการส่ือสารกบัผลติภณัฑ์ 

  



บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งตามแนวคดิ

การออกแบบเพ่ือมวลชน สําหรับผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง โดยผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

 1. การศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูภาคเอกสารและภาคสนาม 

 2. การกําหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 4. ขัน้ตอนการออกแบบ 

 5. การประเมินผลงานออกแบบ 

 

1. การศึกษาข้อมูลภาคเอกสารและภาคสนาม 

 1. ๆศกึษารวบรวมข้อมลูจากเอกสารวิชาการ  บทความงานวิจยั  ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัผู้ ท่ีมี

ภาวะสายตาเลือนราง เชน่ ลกัษณะพฤตกิรรมในการดําเนินชีวิตประจําวนั พฤตกิรรมการรับรู้ เป็นต้น 

 2.  ศกึษาและรวบรวมข้อมลู เก่ียวกบัการออกแบบบรรจภุณัฑ์  โดยเฉพาะบรรจภุณัฑ์

เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่ง  เชน่ ประเภทของเคร่ืองด่ืม วสัดท่ีุใช้ในการผลิต การออกแบบกราฟิกบนบรรจุ

ภณัฑ์ ผนวกกบัหลกัแนวคิดในการออกแบบเพ่ือมวลชน (Universal Design) เพ่ือนําไปประยกุต์ใช้ใน

การออกแบบบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งสําหรับผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนรางได้อยา่งเหมาะสม 

 3.  ศกึษาข้อมลูภาคสนามโดยการสงัเกตและสมัภาษณ์ผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง  และ

แบบสอบถามความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

 4.  การวิเคราะห์และการสงัเคราะห์ข้อมลูเพ่ือสร้างแนวคดิการออกแบบบรรจภุณัฑ์ จาก

การศกึษาข้อมลูภาคเอกสารและภาคสนาม  

 

2. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กาํหนดกลุ่มประชากร 
 ผู้ วิจ ยั ได้กําหนดกลุม่ประชากรโดยการสร้างแบบร่างบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งท่ี

ออกแบบโดยผู้ วิจยั จากการศกึษาและการเก็บรวบรวมข้อมลูปฐมภมูแิละทตุยิภมูิ 
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 กาํหนดกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ วิจยัได้กําหนดกลุม่ตวัอยา่งโดยวิธีการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 

และจากการคดัเลือกโดยผู้ เช่ียวชาญจํานวน 3 คน โดยก ารแบง่ประเภทกลุม่ตวัอยา่งจํานวน 3 กลุม่ 

ได้แก่ กลุม่นํา้ผลไม้ กลุม่นํา้นม และ กลุม่กาแฟ ขนาดบรรจ ุ 200 มิลลิลิตร โดยใช้แบบประเมินในการ

คดัเลือก ซึง่มีหลกัเกณฑ์ 4 หลกัเกณฑ์ดงันี ้

 1. เกณฑ์การสง่เสริมการจดัจําหนา่ย 

  -  การออกแบบมีสว่นชว่ยในการตดัสินใจซือ้  

  -  กระตุ้นให้เกิดการซือ้ซํา้ 

  - มีความเป็นเอกลกัษณ์ 

 2. เกณฑ์ด้านการออกแบบตามแนวคดิ Universal Design 

  -  องค์ประกอบโดยรวมมีความเรียบงา่ย 

  -  ข้อมลูบนบรรจภุณัฑ์มีความชดัเจน 

  - บรรจภุณัฑ์สะดวกตอ่การใช้งาน 

 3.  เกณฑ์ด้านการส่ือสาร 

   - สีของบรรจภุณัฑ์มีความแตกตา่ง งา่ยตอ่การแยกประเภท 

   - ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน และเข้าใจง่าย 

   - ตวัอกัษรมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน งา่ยตอ่การอา่น  

 4. เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์ 

   - ความสวยงามของบรรจภุณัฑ์โดยรวม 

   - สร้างความจดจําได้งา่ย 

   - สามารถดงึดดูความสนใจได้ดี 

 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

 ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบ โดยวิเคราะห์

จากเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ดงันี ้

 1.  ข้อมลูจากเอกสารวิชาการ และบทความงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 2.  แบบสมัภาษณ์กลุม่ผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง ซึง่แบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้ 

 ตอนท่ี 1 ข้อมลูทางประชากร ซึง่ได้แก่ เพศ อาย ุการศกึษา ลกัษณะการบกพร่องทางสายตา  
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 ตอนท่ี 2 พฤตกิรรมการส่ือสารของผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนรางในการเลือกซือ้เคร่ืองด่ืม

ประเภทกลอ่ง จากประเดน็ตา่งๆ ได้แก่  พฤตกิรรมการซือ้ วิธีการไปซือ้ ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจ

เลือกซือ้หรือบริ โภคเคร่ืองด่ืม ตลอดจนปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการส่ือสาร และความ

ต้องการในการปรับปรุงบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งในด้านการให้ข้อมลูตอ่ผู้ ท่ีมีภาวะสายตา

เลือนราง 

 3.  แบบสอบถามความคดิเห็นจากผู้ เช่ียวชาญ  เก่ียวกบัองค์ประกอบทางกายภาพ ของบรรจุ

ภณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่ง สําหรับผู้ที่มีภาวะสายตาเลือนราง ซึง่แบง่ออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามความคดิเห็นด้านองค์ประกอบทางกายภาพของบรรจุภัณฑ์เคร่ืองด่ืม

ประเภทกลอ่ง ท่ีมีผลในการใช้งานและการส่ือสารตอ่ผู้ ท่ี ภาวะสายตาเลือนราง  ตามแนวคิด การ

ออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design) 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคดิเห็น ด้านการสื่อสารขององค์ประกอบในบรรจุภัณฑ์

เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่ง สําหรับผู้ที่มีภาวะสายตาเลือนราง 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านการรับรู้ของผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง  ในประเดน็

ของการรับรู้เร่ืองพืน้ผวิ ภาพประกอบ และสี 

 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามความคิดเห็น ด้านรูปทรงของบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่ง ตาม

แนวคดิการออกแบบเพ่ือมวลชน (Universal Design) สําหรับผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง 

 4.  แบบประเมนิผลรูปแบบบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่ง ตามแนวคดิการออกแบบเพ่ือ

มวลชน สําหรับผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง 

 

4. ขัน้ตอนการออกแบบ 

 ในการออกแบบบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งตามแนวคดิการออกแบบเพ่ือมวลชน 

(Universal Design) สําหรับผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง สามารถสรุปเป็นขัน้ตอนได้ดงันี ้

1.  ศกึษารวบรวมข้อมลูในด้านตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  จากนัน้วิเคราะห์ข้อมลูในสว่นตา่งๆ เพ่ือ

นําไปสูก่ารออกแบบบรรจภุณัฑ์ ซึง่สามารถจําแนกได้ดงันี ้

  1.1  การจดัแบง่กลุม่ ประเภทเคร่ืองด่ืม  เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบและกําหนดแนวคดิในการ

ออกแบบให้เหมาะสมกบับรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งในแตล่ะกลุม่ 

  1.2  ศกึษาสว่นประกอบ ต่างๆ ของบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่ง  ท่ีมีผลตอ่การใ ช้

งานและการส่ือสารท่ีมีผลตอ่การรับรู้ของผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง 

  1.3  กรรมวิธีท่ีเหมาะสมในการสร้างสรรค์งานออกแบบรวมถึง การผลิตและเทคนิควิธีการ

พมิพ์ โดยยดึหลกัแนวคดิการออกแบบเพ่ือมวลชน (Universal Design) 
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2.  สร้างแบบร่างบรรจภุณัฑ์ตามลกัษณะของประเภทของเค ร่ืองด่ืมท่ีได้กําหนดไว้ทัง้หมด 3 

กลุม่ ได้แก่ กลุม่นํา้ผลไม้ กลุม่นํา้นม และกลุม่กาแฟ เพ่ือกําหนดองค์ประกอบของงานออกแบบ ดงันี ้

  2.1 กําหนดรูปแบบของกราฟิกบนบรรจภุณัฑ์รวมถึงรูปทรงของบรรจภุณัฑ์ 

  2.2 กําหนดการจดัวางตําแหนง่ขององค์ประกอบตา่งๆ ในบรรจภุณัฑ์ 

  2.3 กําหนดลกัษณะและเทคนิควิธีการพิมพ์ 

3.  ตรวจสอบ และคดัเลือก แบบร่างโดยผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 3 คน โดย ประเมินจาก

หลกัเกณฑ์ 3 หลกัเกณฑ์ท่ีได้กําหนดไว้ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย 

4.  นําผลการประเมนิจากผูเ้ช่ียวชาญมาพฒันาแบบร่างออกแบบและทดลองงานจริง ครัง้ท่ี 1 

5.  ตรวจสอบและแก้ไขรูปแบบของบรรจภุณัฑ์ รวมทัง้ความถกูต้องและความเหมาะสมของ

องค์ประกอบ โดยผู้ เช่ียวชาญ 

6.  ออกแบบบรรจภุณัฑ์ต้นแบบ (Prototype) ซึง่เป็นการออกแบบท่ีเสร็จสมบรูณ์ 

7.  ประเมินผลบรรจภุณัฑ์ต้นแบบ จากหลกัเกณฑ์ 4 หลกัเกณฑ์ท่ีตามท่ีได้กําหนดไว้อีกครัง้ 

8.  เผยแพร่งานงานวิจยั 

 

5. การประเมินผลงานออกแบบ 

 นําเสนอผลงานออกแบบตอ่ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือประเมินคณุภาพของงานออกแบบ  อภิปราย  

วิเคราะห์  และสรุปผลงานวิจยั  โดยสร้างแบบประเมินรูปแบบและประสิทธิภาพ ของบรรจภุณั ฑ์

เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่ง สําหรับผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง มีขัน้ตอนดงันี ้

 1.  ศกึษา ข้อมลูจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบ

ประเมินรูปแบบและประสิทธิภาพของบรรจภุณัฑ์ 

 2.  สร้างแบบประเมนิรูปแบบ และ ประสิทธิภาพของ บรรจภุณัฑ์ เคร่ืองด่ืม ประเภทกลอ่ง 

สําหรับผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง  โดยให้ผู้ เช่ียวชาญ ประเมินตามหลกัเกณฑ์ท่ี ได้กําหนดไว้  ได้แก่ 

เกณฑ์การสง่เสริมการจดัจําหนา่ย เกณฑ์ด้านการออกแบบตามแนวคดิ Universal Design เกณฑ์ด้าน

การส่ือสาร และเกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์ 

 3.  สร้างแบบประเมนิรูปแบบ และ ประสิทธิภาพของ บรรจภุณัฑ์ เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่ง 

สําหรับผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง ซึง่มีรายละเอียดประกอบด้วย 2 ตอน คือ 

 ตอนท่ี  1 แบบสอบถามของผู้ เช่ียวชาญ โดยเป็นการประเมนิแบบมาตราสว่น  (Rating 

Scale) ซึง่กําหนดคา่คะแนน (Weight) ออกเป็น 5 ระดบั ตามวิธีของ ลเิคอร์ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ . 2540) 

ดงันี ้
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   5 หมายถึง ระดบัดีมาก 

   4 หมายถึง ระดบัดี 

   3 หมายถึง ระดบัพอใช้ 

   2 หมายถึง ระดบัควรปรับปรุง 

   1 หมายถึง ระดบัใช้ไมไ่ด้ 

  

กําหนดเกณฑ์ การแปลความหมาย ข้อมลูท่ีเป็นคา่เฉล่ียตา่งๆ ดงันี ้

   คา่เฉล่ียระหวา่ง  ความหมาย 

   4.51 – 5.00   ระดบัดีมาก 

   3.51 – 4.50   ระดบัดี 

   2.51 – 3.50  ระดบัพอใช้ 

   1.51 – 2.50  ระดบัควรปรับปรุง 

   1.00 – 1.50   ระดบัใช้ไมไ่ด้ 

 ตอนท่ี 2 แบบคําถามปลายเปิด สําหรับผู้ตอบแบบประเมินแสดงความคดิเห็น เพิ่มเตมิและ

ให้ข้อเสนอแนะตา่งๆ 

 4.  นําเสนอผลการออกแบบท่ีได้ปรับปรุบแก้ไขแล้ว เสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญอีกครัง้เ พ่ือวิเคราะห์

และสรุปผลการวิจยั 
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แผนผังการดาํเนินงาน 

 

ศึกษา พัฒนา ต้นแบบ 

ศกึษาและเก็บรวบรวม 

ข้อมลูปฐมภมูิ ข้อมลูทตุยิภมู ิ

 

สมัภาษณ์กลุม่เป้าหมาย 

 

วิเคราะห์/สงัเคราะห์ข้อมลู 

 

แนวความคดิในการออกแบบ 

 

สร้างบรรจภุณัฑ์ต้นแบบ 

(Prototype) 

 

ประเมินประสิทธิภาพต้นแบบ 

 

แบบร่างบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืม  

3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่นํา้ผลไม้ 

กลุม่นํา้นม และกลุม่กาแฟ 

คัดเลือกโดยผู้ เช่ียวชาญ  

จํานวน 3 แนวทาง 

 

สอบถามความคดิเห็นจาก 

ผู้ เช่ียวชาญ 

 

เผยแพร่งานวิจยั 

 

พฒันาแบบร่าง ประเมินผลและคดัเลือก 

โดยผู้ เช่ียวชาญ เหลือ 1 แนวทาง 



บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 จากงานวิจยั เร่ือง "การศกึษาและพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งตาม

แนวคดิการออกแบบเพ่ือมวลชนสําหรับผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง " ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมลูและผล

การออกแบบ โดยวิเคราะห์จากข้อมลูภาคเอกสารและและภาคสนาม เคร่ืองมื อท่ีใช้ในงานวิจยั  ได้แก่ 

แบบสมัภาษณ์กลุม่ผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนรางจํานวน 20 ชดุ แบบสอบถามความคดิเห็น ด้าน

องค์ประกอบทางกายภาพของบรรจุภัณฑเ์คร่ืองด่ืมประเภทกลอ่ง และแบบประเมินรูปแบบบรรจภุณัฑ์

โดยผู้ เช่ียวชาญ ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

 

การวิเคราะห์ลักษณะเบือ้งต้นโดยแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ 

1. อภิปรายผลลกัษณะข้อมลูทางประชากรของผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง  

 จาการศกึษาทําให้ทราบถึงข้อมลูทัว่ไป ซึง่ได้แก่ เพศ อาย ุการศกึษา ลกัษณะการบกพร่อง

ทางสายตา ซึง่จําแนกไว้ในตาราง 3 ดงันี ้

 

ตาราง 3 จํานวน และร้อยละของผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง จําแนกตามลกัษณะทางประชากร 

 

ข้อมูล จาํนวน (20 คน) ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

15 

5 

 

75 

25 

อาย ุ(ปี) 

15 

18 

19 

20 

21 

23 

25 

26 

 

1 

1 

3 

5 

4 

3 

2 

1 

 

5 

5 

15 

25 

20 

15 

10 

5 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

 

 

 จากตาราง 3 พบวา่กลุม่ผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนรางทัง้ 20 คน สว่นใหญ่เป็นเพศชายซึง่มี

จํานวน 15 คน หรือร้อยละ 75 มีอาย ุ20 ปี จํานวน 5 คน หรือร้อยละ 25 ระดบัการศกึษาชัน้ประถมปีท่ี 

6 จํานวน 6 คน หรือร้อยละ 30 และมีลกัษณะการบกพร่องทางสายตาตัง้แตกํ่าเนิดจํานวน 13 คน หรือ

ร้อยละ 65 

 จากการศกึษาในครัง้นี ้ยงัพบวา่การบกพร่องทางสายตา โดยกําเนิดมีสาเหตจุากการโดนแสง

จากตู้อบมากเกินไป สว่นผู้ ท่ีมีความบกพร่องทางสายตาจากโรคภยัไข้เจบ็นัน้เกิดจากการเป็นโรคไข้

สมองอกัเสบตอนเดก็ และผู้ ท่ีมีความบกพร่องทางสายตาโดยการประสบอบุตัเิหตมีุสาเหตมุาจากการ

ตกต้นไม้ 

 

ข้อมูล จาํนวน (20 คน) ร้อยละ 

ระดบัการศกึษา (ชัน้) 

ประถม            4 

5 

6 

มธัยม              1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

1 

2 

6 

4 

1 

2 

- 

1 

3 

 

5 

10 

30 

20 

5 

10 

- 

5 

15 

ลกัษณะการบกพร่องทางสายตา 

- เป็นโดยกําเนิด 

- กรรมพนัธุ์ 

- เกิดจากโรคภยัไข้เจ็บ 

- ประสบอบุตัเิหตุ 

 

13 

3 

2 

2 

 

65 

15 

10 

10 

รวม 20 100 
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 2. พฤตกิรรมการส่ือสารของผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง ในการเลือกซือ้เคร่ืองด่ืมประเภท

กลอ่ง จากการศกึษาถึงพฤตกิรรมการส่ือสารของผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนรางในการเลือกซือ้เคร่ืองด่ืม

ประเภทกลอ่ง โดยศกึษาจากประเดน็ตา่งๆ คือ พฤตกิรรมการซือ้ วิธีการไปซือ้ ปัจจยัท่ี มีผลตอ่การ

ตดัสนิใจเลือกซือ้หรือบริ โภคเคร่ืองด่ืม ตลอดจนปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการส่ือสาร และ

ความต้องการในการปรับปรุงบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งในด้านการให้ข้อมลูตอ่ผู้ ท่ีมีภาวะ

สายตาเลือนราง ได้ผลดงัตาราง 4 - 10 ดงันี ้

 

ตาราง 4 จํานวน และร้อยละของผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง จําแนกตามพฤตกิรรมการส่ือสารในการ 

 ซือ้เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่ง 

 

พฤตกิรรมการซือ้ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ไปซือ้ด้วยตนเอง 10 50 

ไปซือ้กบัคนอ่ืน 3 15 

ฝากคนอ่ืนซือ้ 4 20 

ไมไ่ด้ไปซือ้ด้วยตนเอง 3 15 

รวมทัง้สิน้ 20 100 

 

 จากตาราง 4 พบวา่พฤตกิรรมการส่ือสารในการซือ้เคร่ืองด่ืมป ระเภทกลอ่งสว่นใหญ่ผู้ ท่ีมี

ภาวะสายตาเลือนรางเป็นผู้ ท่ีไปซือ้เคร่ืองด่ืมด้วยตวัเอง มีจํานวนทัง้สิน้ 10 คน หรือร้อยละ 50 

 จากการศกึษา ยงัพบอีกวา่ผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนรางไปซือ้เคร่ืองด่ืมกบัคนอ่ืนคือจะไปกบั

เพ่ือนหรือกบับคุคลในครอบครัวท่ีมีภาวะสายตาปกต ิและ สําหรั บกลุม่ท่ีไมไ่ด้ไปซือ้ด้วยตนเอง

เน่ืองจากมีบคุคลอ่ืนซือ้มาให้ 

 

ตาราง 5 จํานวน และร้อยละของผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง จําแนกตามปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจ 

 เลือกซือ้เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่ง 

 

การตดัสนิใจซือ้ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ย่ีห้อ 5 25 

ราคา 4 20 

รูปแบบบรรจภุณัฑ์ 5 25 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

 

การตดัสนิใจซือ้ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ความสะดวกของสถานท่ีซือ้ 5 25 

ไมคํ่านงึ เน่ืองจากรับประทาน 

ตามท่ีคนอ่ืนบอก 
1 5 

รวมทัง้สิน้ 20 100 

 

ตาราง 6 จํานวน และร้อยละของผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง จําแนกตามการประสบปัญหาด้าน 

 การส่ือสารในการเลือกซือ้เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่ง 

 

การประสบปัญหาด้านการส่ือสารในการเลือก

ซือ้ 
จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เคย 12 60 

ไมเ่คย 8 40 

รวมทัง้สิน้ 20 100 

  

ตาราง 7 จํานวน และร้อยละของผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง จําแนกตามการประสบปัญหาในการหยิบ 

 หรือเลือกซือ้เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งผิด 

 

การประสบปัญหาในการหยบิหรือเลือกซือ้

ผิด 
จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เคย 15 75 

ไมเ่คย 5 25 

รวมทัง้สิน้ 20 100 

 

 จากตาราง 7 พบวา่การประสบปัญหาในการหยิบหรือเลือกซือ้เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งนัน้ ผู้ ท่ี

เคยประสบปัญหาในการเลือก ซือ้เคร่ืองด่ืมผิด มีจํานวนถึง 15 คน หรื อร้อยละ 75 โดยสว่นใหญ่มี

สาเหตเุกิดจากความหลากหลายและความคล้ายคลงึกนัของบรรจภุณัฑ์  ซึง่ทําให้เกิดความสบัสน และ

บางครัง้ ทําให้เกิดความผดิพลาดในการเลือก ซือ้ สว่นผู้ ท่ีไมเ่คยประสบปัญหาเน่ืองจากฝากคนอ่ืนซือ้

หรือซือ้ตามท่ีคนอ่ืนบอก 
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ตาราง 8 จํานวน และร้อยละของผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง จําแนกตามวิธีการแก้ปัญหาในการส่ือสาร 

 ถึงความต้องการซือ้หรือบริโภคเคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่ง 

 

วธีิการแก้ปัญหาในการส่ือสาร 

ถงึความต้องการซือ้หรือบริโภค 
จาํนวน (คน) ร้อยละ 

สอบถามจากบคุคลอ่ืน 9 45 

สงัเกตด้วยตนเอง 

(เชน่ สมัผสัลกัษณะรูปทรง ดสีู อ่านฉลาก) 
11 55 

รวมทัง้สิน้ 20 100 

 

 จากตาราง 8 พบวา่วิธีการแก้ปัญหาในการส่ือสารถึงความต้องการซือ้หรือบริโภคเคร่ืองด่ืม

ประเภทกลอ่ง สว่นใหญ่สงัเกตด้วยตนเอง มีจํานวน 11 คน หรือร้อยละ 55 โดยสงัเกตจากสีและอาศยั

การอา่นฉลากบนบรรจภุณัฑ์ 

 

ตาราง 9 จํานวน และร้อยละของผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง จําแนกตามวิธีการและความต้องการให้มี 

 การปรับปรุงรูปแบบบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่ง ด้านการให้ข้อมลูท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีมี 

 ภาวะสายตาเลือนราง 

 

วิธีการปรับปรุง จาํนวน (คน) ร้อยละ 

มีอกัษรเบรลล์ เพ่ือแสดงข้อมลูท่ีจําเป็น 1 5 

ใช้สีท่ีสามารถจดจําได้งา่ย 6 30 

ใช้ตวัอกัษรท่ีมีขนาดใหญ่  12 60 

ไมต้่องการ เน่ืองจากให้คนอ่ืนหยิบหรือซือ้ให้ 1 5 

รวมทัง้สิน้ 20 100 

 

 จากตาราง 9 พบวา่ วิธีการท่ีผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนรางต้องการให้บรรจภุณั ฑ์เคร่ืองด่ืม

ประเภทกลอ่งมีการปรับปรุงรู ปแบบบรรจภุั ณฑ์มีจํานวนทัง้สิน้ 19 คน หรือร้อยละ 95 โดยสว่นใหญ่

ต้องการให้มีการปรับปรุงให้ตวัอกัษรมีขนาดใหญ่ ขึน้ จํานวน 12 คน หรือร้อยละ 60 และปรับปรุงโดย

ใช้สีท่ีสามารถจดจําได้งา่ยจํานวน 6 คน หรือร้อยละ 30 
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 จากการศกึษา ยงัพบวา่กลุม่ท่ีต้องการให้ตวัอกัษรมีขนาดใหญ่ขึน้นัน้ มี ความต้องการให้เน้น

ในสว่นท่ีเป็นวนัผลิต วนัหมดอาย ุย่ีห้อ ประเภทเคร่ืองด่ืม การใช้สีของตวัอกัษรและสีของฉลากบน

บรรจภุณัฑ์ท่ีชดัเจน เพ่ือท่ีตนเองจะได้จดจํา สงัเกตและอา่นได้ง่ายขึน้ สว่นกลุม่ท่ีอยากให้มีอกัษร

เบรลล์ตดิอยูบ่นบรรจภุณัฑ์ด้วยนัน้ เป็นเพราะยงัอา่นและสะกดคําได้ไมดี่นกั 

 

ตาราง 10 จํานวน และร้อยละของผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง จําแนกตามความต้องการทดลองใช้ 

 บรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งท่ีผลิตขึน้เพ่ือเอือ้ประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง 

 

ความต้องการในการทดลองใช้ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ทดลอง 16 80 

ไมท่ดลอง 4 20 

รวมทัง้สิน้ 20 100 

 

 จากตาราง 10 พบวา่ผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนรางสว่นใหญ่มีความต้องการทดลองใช้ บรรจุ

ภณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งท่ีผลิตขึน้เพ่ือเอือ้ประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง  โดยมีจํานวน 

16 คน หรือ ร้อยละ 80 

 จากการศกึษาพบวา่ สาเหตุ สว่นใหญ่ ของกลุม่ท่ีต้องการทดลองใช้  เน่ืองจากอยากลอง  

รองลงมาตามลําดบัคือ ทําให้สงัเกต ได้ง่ายและเลือกซือ้ได้อยา่งถกูต้อง สว่นกลุม่ ท่ีไมต้่องการทดลอง

เป็นเพราะไมแ่นใ่จ เน่ืองจากตนเองยงัอา่นหนงัสือได้ไมดี่นกั 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 

  ศกึ ษาแล ะเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านการออกแบบท่ีได้จากการแสดงความคดิเห็นของ

ผู้ เช่ียวชาญในประประเดน็ตา่งๆ เพ่ือเป็นแนวทางไปสูข่ัน้ตอนการออกแบบ บรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืม

ประเภทกลอ่งสําหรับผู้ ท่ี มีมภาวะสายตาเลือนราง  โดยมีความเชื่อมโยงกับแนวคิดการออกแบบ เพ่ือ

มวลชน (Universal Design) สรุปได้ดงันี ้

  1. ผลวิเคราะห์ข้อมลูจาก แบบสอบถามความคิดเห็น จากผู้ เช่ียวชาญ เร่ืององค์ประกอบทาง

กายภาพของบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่ง ที่มีผลต่อการใช้งานและการสื่อสาร สําหรับผู้ ท่ีมีภาวะ

สายตาเลือนราง โดยมีความเช่ือมโยงกบัแนวคดิการออกแบบเพ่ือมวลชน (Universal Design) ซึง่

จําแนกไว้ในตาราง 11 – 16 ดงันี ้



75 

ตาราง 11 ผลการสอบถามความคดิเหน็จากผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัความเช่ือมโยงระหวา่งหลกัการ 

  ออกแบบเพ่ือมวลชนกบัรูปทรงของบรรจภุณัฑ์ 

 

รูปทรงของบรรจุภณัฑ์ 

หลักการออกแบบเพื่อมวลชน 
(Universal Design) 

คะแนน 
(เตม็ 15 คะแนน) 

ร้อยละ 

1. ความเสมอภาค 0 0 

2. ยืดหยุน่ 3 20 

3. เรียบงา่ย เข้าใจงา่ย 3 20 

4. ข้อมลูชดัเจน 0 0 

5. ปลอดภยั 4 26.67 

6. ชว่ยทุน่แรง 9 60 

7. ขนาดเหมาะสม 10 66.67 

 

 จากตาราง 11 พบวา่รูปทรงของบรรจภุณัฑ์ ต้องมีขนาดท่ีเหมาะสม  โดยมีคา่คะแนน 10 

คะแนน หรือร้ อยละ 66.67 นอกจากนีย้งัต้องมีความปลอดภยั  เรียบงา่ย มีความยืดหยุน่สามารถถือ

หรือจบัได้อยา่งถนดัมือ 

 

ตาราง 12 ผลการสอบถามความคดิเหน็จากผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัความเช่ือมโยงระหวา่งหลกัการ 

  ออกแบบเพ่ือมวลชนกบัสีของบรรจภุณัฑ์ 

 

สีของบรรจุภณัฑ์ 

หลักการออกแบบเพื่อมวลชน 
(Universal Design) 

คะแนน 
(เตม็ 15 คะแนน) 

ร้อยละ 

1. ความเสมอภาค 12 80 

2. ยืดหยุน่ 0 0 

3. เรียบงา่ย เข้าใจงา่ย 4 26.67 

4. ข้อมลูชดัเจน 4 26.67 

5. ปลอดภยั 0 0 

6. ชว่ยทุน่แรง 0 0 

7. ขนาดเหมาะสม 0 0 
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 จากตาราง 12 พบวา่สิ่งสําคญัในการเลือกใช้สี จะต้อง มีความเสมอภาคโดยมีคะแนน 12 

คะแนน หรือร้อยละ 80 รองลงมาจะต้อง ใช้สีท่ีเรียบงา่ย เข้าใจงา่ยและชดัเจน  โดยมีคะแนน 4 คะแนน 

หรือร้อยละ 26.67 

 

ตาราง 13 ผลการสอบถามความคดิเหน็จากผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัความเช่ือมโยงระหวา่งหลกัการ 

 ออกแบบเพ่ือมวลชนกบัตวัอกัษรบนบรรจภุณัฑ์ 

 

ตวัอักษรบนบรรจุภณัฑ์ 

หลักการออกแบบเพื่อมวลชน 

(Universal Design) 

คะแนน 

(เตม็ 15 คะแนน) 
ร้อยละ 

1. ความเสมอภาค 10 66.67 

2. ยืดหยุน่ 0 0 

3. เรียบงา่ย เข้าใจงา่ย 13 86.67 

4. ข้อมลูชดัเจน 15 100 

5. ปลอดภยั 0 0 

6. ชว่ยทุน่แรง 0 0 

7. ขนาดเหมาะสม 5 33.33 

 

จากตาราง 13 พบวา่ ตวัอกัษรบนบรรจภุณัฑ์ จะต้องมีบง่บอกถึงข้อมลูท่ีชดัเจนโดยมีคา่

คะแนน 15 คะแนน หรือร้อยละ 100 นอกจากนีย้งัต้องมีความเรียบงา่ย เข้าใจงา่ย มีความเสมอภาค

และมีขนาดท่ีเหมาะสม 

 

ตาราง 14 ผลการสอบถามความคดิเหน็จากผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัความเช่ือมโยงระหวา่งหลกัการ 

  ออกแบบเพ่ือมวลชนกบัภาพประกอบบนบรรจภุณัฑ์ 

 

ภาพประกอบบนบรรจุภัณฑ์ 

หลักการออกแบบเพื่อมวลชน 

(Universal Design) 

คะแนน 

(เตม็ 15 คะแนน) 
ร้อยละ 

1. ความเสมอภาค 7 46.67 

2. ยืดหยุน่ 0 0 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

 

ภาพประกอบบนบรรจุภัณฑ์ 

หลักการออกแบบเพื่อมวลชน 

(Universal Design) 

คะแนน 

(เตม็ 15 คะแนน) 
ร้อยละ 

3. เรียบงา่ย เข้าใจงา่ย 14 93.33 

4. ข้อมลูชดัเจน 15 100 

5. ปลอดภยั 0 0 

6. ชว่ยทุน่แรง 0 0 

7. ขนาดเหมาะสม 5 33.33 

 

 จากตาราง 14 พบวา่การเลือกใช้ภาพประกอบ ท่ีบง่บอกถึง ประเภทหรือชนิดของเคร่ืองด่ืม

จะต้องส่ือสารด้วยข้อมลูท่ีชดัเจน โดยคดิเป็น 15 คะแนน หรือร้อยละ 100 และรองลงมาคือมีความ

เรียบงา่ย เข้าใจงา่ย โดยคดิเป็น 14 คะแนน หรือร้อยละ 93.33 

 

ตาราง 15 ผลการสอบถามความคดิเหน็จากผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัความเช่ือมโยงระหวา่งหลกัการ 

  ออกแบบเพ่ือมวลชนกบัองค์ประกอบบนบรรจุภัณฑ์ (เชน่ ตราสินค้า ชื่อผลิตภัณฑ์  

  วันผลิต วันหมดอาย ุคําเตือน) 

 

องค์ประกอบบนบรรจุภัณฑ์ 

หลักการออกแบบเพื่อมวลชน 

(Universal Design) 

คะแนน 

(เตม็ 15 คะแนน) 
ร้อยละ 

1. ความเสมอภาค 13 86.67 

2. ยืดหยุน่ 3 20 

3. เรียบงา่ย เข้าใจงา่ย 15 100 

4. ข้อมลูชดัเจน 15 100 

5. ปลอดภยั 0 0 

6. ชว่ยทุน่แรง 0 0 

7. ขนาดเหมาะสม 0 0 
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  จากตาราง 15 พบวา่องค์ประกอบบนบรรจภุณัฑ์  อาทิเชน่ ตราสินค้า ชื่อผลิตภัณฑ์  วันผลิต 

วันหมดอายุ คําเตือน จะต้องระบอุยา่งชดัเจน เรียบง่าย และเข้าใจง่าย  โดยมีคา่คะแนนเทา่กนัคือ 15 

คะแนน หรือร้อยละ 100 นอกจากนีต้้องมีความเสมอภาคและความยืดหยุน่ด้วย 

 

ตาราง 16 ผลการสอบถามความคดิจากเหน็ผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัความเช่ือมโยงระหวา่งหลกัการ 

  ออกแบบเพ่ือมวลชนกบัวัสดท่ีุใช้ 

 

วัสดุ 

หลักการออกแบบเพื่อมวลชน 

(Universal Design) 

คะแนน 

(เตม็ 15 คะแนน) 
ร้อยละ 

1. ความเสมอภาค 0 0 

2. ยืดหยุน่ 0 0 

3. เรียบงา่ย เข้าใจงา่ย 0 0 

4. ข้อมลูชดัเจน 0 0 

5. ปลอดภยั 14 93.33 

6. ชว่ยทุน่แรง 0 0 

7. ขนาดเหมาะสม 0 0 

 

 จากตาราง  16 พบวา่ผู้ เช่ียวชาญให้ความสําคญักบัความปลอดภยัในการเลือกใช้วสัดุ ของ

บรรจภุณัฑ์ โดยคดิเป็น 14 คะแนน หรือร้อยละ 93.33 

 

 2. ผลวิเคราะห์ข้อมลูจาก แบบสอบถามความคิดเห็น จากผู้ เช่ียวชาญ เร่ืองการส่ือสารของ

องค์ประกอบในบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่ง  ที่มีความสําคญัและมีผลตอ่การรับรู้สําหรับผู้ ที่มี

ภาวะสายตาเลือนราง ซึง่จําแนกไว้ในตาราง 17 ดงันี ้
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ตาราง 17 ผลการสอบถามความคดิเห็นจากผู้ เช่ียวชาญเร่ืองการส่ือสารขององค์ประกอบใน 

 บรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งสําหรับผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง 

 

องค์ประกอบในบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทกล่อง 
คะแนน

(เตม็ 15) 
ร้อยละ ลาํดับท่ี 

1. ชื่อร่วมหรือเครื่องหมายร่วม (Collective Mark) 11 73.33 5 

2. ตราสินค้า (Brand Name) 14 93.33 2 

3. ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) 15 100 1 

4. ข้อความประชาสัมพันธ์ คําบรรยายสรรพคุณ หรือข้อบ่งชี้ 14 93.33 2 

5. ขนาดและการบรรจุ 13 86.67 3 

6. ข้อมูลทางโภชนาการ 12 80 4 

7. คําเตือน หรือข้อควรระวังในการบริโภค 15 100 1 

8. สัญลักษณ์รับรองคุณภาพ รวมถึงรหัสแท่ง (Barcode) 9 60 7 

9. ผู้ผลิต / จัดจําหน่าย 10 66.67 6 

10. วันผลิต / วันหมดอายุ  15 100 1 

 

 จากตาราง  17 สามารถจดัลําดบัความสําคญัขององค์ประกอบในบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืม

ประเภทกลอ่งท่ีมีผลตอ่การรับรู้ผู้ ท่ีมีภาวะสาย ตาเลือนราง  องค์ประกอบท่ีมีความสําคญั 5 ลําดบัแรก 

ได้แก่ 

ลําดบัที ่1 ช่ือผลิตภณัฑ์, คําเตือน หรือข้อควรระวังในการบริโภค, วันผลิต/วันหมดอาย ุ

โดยแตล่ะองค์ประกอบคดิเป็น 15 คะแนน หรือร้อยละ 100 

ลําดบัที ่2  ตราสินค้า, ข้อความประชาสัมพันธ์ คําบรรยายสรรพคุณ หรือข้อบ่งชี ้

โดยแตล่ะองค์ประกอบคดิเป็น 14 คะแนน หรือร้อยละ 93.33 

ลําดบัที ่3 ขนาดและการบรรจ ุคดิเป็น 13 คะแนน หรือร้อยละ 86.67 

ลําดบัที ่4 ข้อมลูทางโภชนาการ คดิเป็น 12 คะแนน หรือร้อยละ 80 

ลําดบัที ่5 ช่ือร่วมหรือเคร่ืองหมายร่วม คดิเป็น 11 คะแนน หรือร้อยละ 73.33 
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 3. ผลวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามความคิดเห็น ด้านการรับรู้ของผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือน

ราง  ซึง่เก่ียวข้องกบั ประเดน็ของการรับรู้เร่ืองพืน้ผิว ภาพประกอบ และสี ท่ีมีความเหมาะสมในการ

ออกแบบกราฟิกบนบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งแตล่ะประเภท โดยผู้ วิจยัได้กําหนดประเภทของ

เคร่ืองด่ืมออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ท่ี 1 นํา้ผลไม้ กลุม่ท่ี 2 นํา้นม และกลุม่ท่ี 3 กาแฟ 

  
3.1 ผลวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามความคิดเห็นด้านการรับรู้ของผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือน

ราง ซึง่เก่ียวข้องกบัประเดน็ของการรับรู้เร่ืองสี และภาพประกอบในการออกแบบกราฟิกบนบรรจุ ภณัฑ์

ของ "กลุม่นํา้ผลไม้" ซึง่จําแนกไว้ในตาราง 18 - 19 ดงันี ้

 

ตาราง 18 ผลการสอบถามความคดิเหน็จากผู้ เช่ียวชาญเร่ืองการรับรู้ของผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง 

 ประเดน็การรับรู้เร่ือง "สี" 

 

กลุ่มนํา้ผลไม้ 

ประเดน็การรับรู้เร่ือง "สี" คะแนน (เตม็ 15) ร้อยละ ลาํดับท่ี 

1. โทนสีเดียว 12 80 1 

2. คูสี่ตรงข้าม 8 53.33 3 

3. คูสี่ใกล้เคียง 9 60 2 

4. สีโทนร้อน 8 53.33 3 

5. สีโทนเย็น 8 53.33 3 

6. โทนสีเข้ม 12 80 1 

7. โทนสีออ่น 5 33.33 4 

 

จากตาราง  18 พบวา่สีท่ีมีความเหมาะสมในการออกแบบบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่ง

ของกลุม่นํา้ผลไม้คือ โทนสีเดียวและโทนสีเข้ม โดยคดิเป็น 12 คะแนน หรือร้อยละ 80 
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ตาราง 19 ผลการสอบถามความคดิเหน็จากผู้ เช่ียวชาญเร่ืองการรับรู้ของผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง 

 ประเดน็การรับรู้เร่ือง "ภาพประกอบ" 
 

กลุ่มนํา้ผลไม้ 

ประเดน็การรับรู้เร่ือง "ภาพประกอบ" คะแนน (เตม็ 15) ร้อยละ ลาํดับท่ี 

1. ภาพลายเส้น (Drawing Illustration)  9 60 3 

2. ภาพกราฟิก (Computer Graphic 

Illustration) 
12 80 2 

3. ภาพถ่าย (Photograph Illustration) 15 100 1 

 

 จากตาราง 19 พบวา่ภาพประกอบท่ีมีความเหมาะสม มากท่ีสดุในการออกแบบบรรจภุณัฑ์

เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งของกลุม่นํา้ผลไม้คือ  ภาพประกอบประเภทภาพถ่าย โดยคดิเป็น 15 คะแนน 

หรือร้อยละ 100 
 

3.2 ผลวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามความคิดเห็นด้านการรับรู้ของผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือน

ราง ซึง่เก่ียวข้องกบัประเดน็ของการรับรู้เร่ืองสี และภาพประกอบในการออกแบบกราฟิกบนบรรจภุณัฑ์

ของ "กลุม่นํา้นม" ซึง่จําแนกไว้ในตาราง 20 - 21 ดงันี ้

 

ตาราง 20 ผลการสอบถามความคดิเหน็จากผู้ เช่ียวชาญเร่ืองการรับรู้ของผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง 

 ประเดน็การรับรู้เร่ือง "สี" 
 

กลุ่มนํา้นม 

ประเดน็การรับรู้เร่ือง "สี" คะแนน (เตม็ 15) ร้อยละ ลาํดับท่ี 

1. โทนสีเดียว 13 86.67 1 

2. คูสี่ตรงข้าม 7 46.67 4 

3. คูสี่ใกล้เคียง 8 53.33 3 

4. สีโทนร้อน 5 33.33 5 

5. สีโทนเย็น 8 53.33 3 

6. โทนสีเข้ม 9 60 2 

7. โทนสีออ่น 9 60 2 
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 จากตาราง 20 พบวา่สีท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุในการออกแบบบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืม

ประเภทกลอ่งของกลุม่นํา้นมคือ โทนสีเดียว โดยคดิเป็น 13 คะแนน หรือร้อยละ 86.67 สว่นการใช้สี

โทนร้อนหรือสีโทนเย็นนัน้ขึน้อยูก่บัรสชาตขิองเคร่ืองด่ืมนัน้ๆ 

 

ตาราง 21 ผลการสอบถามความคดิเหน็จากผู้ เช่ียวชาญเร่ืองการรับรู้ของผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง 

 ประเดน็การรับรู้เร่ือง "ภาพประกอบ" 

 

กลุ่มนํา้นม 

ประเดน็การรับรู้เร่ือง "ภาพประกอบ" คะแนน (เตม็ 15) ร้อยละ ลาํดับท่ี 

1. ภาพลายเส้น (Drawing Illustration)  10 66.67 2 

2. ภาพกราฟิก (Computer Graphic Illustration) 14 93.33 1 

3. ภาพถ่าย (Photograph Illustration) 14 93.33 1 

  

 จากตาราง 21 พบวา่ภาพประกอบท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุในการออกแบบบรรจภุณัฑ์

เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งของกลุม่นํา้นมคือ  ภาพประกอบประเภทภาพกราฟิกหรือภาพถ่าย โดยคดิเป็น 

14 คะแนน หรือร้อยละ 93.33 

 

 3.3 ผลวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามความคิดเห็นด้านการรับรู้ของผู้ ท่ีมีภาวะสายตา

เลือนราง ซึง่เก่ียวข้องกบัประเดน็ของการรับรู้เร่ืองสี และภาพประกอบในการออกแบบกราฟิกบนบรรจุ

ภณัฑ์ของ "กลุม่กาแฟ" ซึง่จําแนกไว้ในตาราง 22 - 23 ดงันี ้

 

ตาราง 22 ผลการสอบถามความคดิเหน็จากผู้ เช่ียวชาญเร่ืองการรับรู้ของผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง 

 ประเดน็การรับรู้เร่ือง "สี" 

 

กลุ่มกาแฟ 

ประเดน็การรับรู้เร่ือง "สี" คะแนน (เตม็ 15) ร้อยละ ลาํดับท่ี 

1. โทนสีเดียว 10 66.67 2 

2. คูสี่ตรงข้าม 8 53.33 3 

3. คูสี่ใกล้เคียง 10 66.67 2 
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ตาราง 22 (ตอ่) 

 

กลุ่มกาแฟ 

ประเดน็การรับรู้เร่ือง "สี" คะแนน (เตม็ 15) ร้อยละ ลาํดบัท่ี 

4. สีโทนร้อน 7 46.67 4 

5. สีโทนเย็น 10 66.67 2 

6. โทนสีเข้ม 14 93.33 1 

7. โทนสีออ่น 6 40 5 

 

 จากตาราง 22 พบวา่สีท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุในการออกแบบบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืม

ประเภทกลอ่งของกลุม่กาแฟคือ โทนสีเข้ม โดยคดิเป็น 14 คะแนน หรือร้อยละ 93.33 

 

ตาราง 23 ผลการสอบถามความคดิเหน็จากผู้ เช่ียวชาญเร่ืองการรับรู้ของผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง 

 ประเดน็การรับรู้เร่ือง "ภาพประกอบ" 

 

กลุ่มกาแฟ 

ประเดน็การรับรู้เร่ือง "ภาพประกอบ" คะแนน (เตม็ 15) ร้อยละ ลาํดับท่ี 

1. ภาพลายเส้น (Drawing Illustration)  10 66.67 2 

2. ภาพกราฟิก (Computer Graphic 

Illustration) 
13 86.67 1 

3. ภาพถ่าย (Photograph Illustration) 13 86.67 1 

 

 จากตาราง 23 พบวา่ภาพประกอบท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุในการออกแบบบรรจภุณัฑ์

เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งของกลุม่กาแฟคือ  ภาพประกอบประเภทภาพกราฟิกหรือภาพถ่าย โดยคิ ดเป็น 

13 คะแนน หรือร้อยละ 86.67 

 

 3.4 ผลวิเคราะห์ข้อมลูจาก แบบสอบถามความคิดเห็น ด้านการรับรู้ของผู้ ท่ีมีภาวะสายตา

เลือนราง ซึง่เก่ียวข้องกบัประเดน็ของการรับรู้เร่ือง พืน้ผิว ในการออกแบบกราฟิกบนบรรจภุณัฑ์

เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งสําหรับผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง ซึง่จําแนกไว้ในตาราง 24 ดงันี ้
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ตาราง 24 ผลการสอบถามความคดิเหน็จากผู้ เช่ียวชาญด้านการรับรู้เร่ืองพืน้ผิวท่ีมีความเหมาะสมใน 

 การออกแบบกราฟิกบนบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งสําหรับผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง 

 

ประเดน็การรับรู้เร่ือง "พืน้ผิว" คะแนน (เตม็ 15) ร้อยละ ลาํดับท่ี 

1. พืน้ผวิแบบเรียบ 14 93.33 1 

2. พืน้ผิวแบบป๊ัมนนู 13 86.67 2 

3. พืน้ผิวแบบเจาะชอ่ง 6 40 3 

 

จากตาราง 24 พบวา่ การออกแบบกราฟิกบนบรรจภุณัฑ์ เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งสําหรับผู้ ท่ีมี

ภาวะสายตาเลือนรางโดยใช้พืน้ผวิแบบเรียบมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ โดยคดิเป็ น 14 คะแนน หรือ

ร้อยละ 93.33 รองลงมาคือ พืน้ผิวแบบป๊ัมนนู โดยคดิเป็น 13 คะแนน หรือร้อยละ 86.67 

 

3.5 ผลวิเคราะห์ข้อมลูจาก แบบสอบถามความคิดเห็น ด้านรูปทรงของบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืม

ประเภทกลอ่งตามแนวคดิการออกแบบเพ่ือมวลชน (Universal Design) สําหรับผู้ ท่ีมีภาวะสายตา

เลือนราง ซึง่จําแนกไว้ในตาราง 25 ดงันี ้

 

ตาราง 25 ผลการสอบถามความคดิเหน็จากผู้ เช่ียวชาญด้านรูปทรงของบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภท 

 กลอ่งตามแนวคดิการออกแบบเพ่ือมวลชน (Universal Design) สําหรับผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง 

 

รูปทรงของบรรจุภณัฑ์เคร่ืองดื่มประเภทกล่อง 
คะแนน  

(เตม็ 12) 
ร้อยละ ลาํดับท่ี 

1. รูปทรงส่ีเหล่ียมทรงสงูแบบพบัด้านบน 9 75 2 

2. รูปทรงส่ีเหล่ียมทรงเตีย้แบบมีสามเหล่ียม 

    หน้าจัว่ด้านบน 
10 83.33 1 

3. รูปทรงสามเหล่ียม 3 25 5 

4. รูปทรงส่ีเหล่ียมแบบแบน 4 33.33 4 

5. รูปทรงโค้งมน 6 50 3 
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 จากตาราง 25 พบวา่รูปทรงหรือลกัษณะโครงสร้างท่ีมีความเหมาะสมในการนํามาออกแบบ

บรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่ง สําหรับผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนรางมากท่ีสดุ คือ รูปทรงส่ีเหล่ียมทรง

เตีย้แบบ มีสามเหล่ียมหน้าจัว่ด้านบน โดยมีคะแนนรวม  10 คะแนน หรือคดิเป็นร้อยละ 83.33 
รองลงมาคือ รูปทรงส่ีเหล่ียมทรงสงูแบบพบัด้านบน โดยคดิเป็น 9 คะแนน หรือร้อยละ 75 
 นอกจากนี ้ผู้ เช่ียวชาญยงัได้แสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ โดยแนะนําให้เลือกใช้โครงสร้าง ของ

รูปทรงส่ีเหล่ียมทรงเตีย้แบบมีสามเหล่ียมหน้าจัว่ด้านบนมาประยกุต์รวมกบัรูปทรงส่ีเหล่ียมทรงสงูแบบ

พบัด้านบน  เน่ืองจาก รูปทรงส่ีเหล่ียมทรงสงูแบบพบัด้านบน สามารถหยิบถือได้สะดวกกวา่  แต่ใน

ขณะเดียวกนัรูปทรงส่ีเหล่ียมทรงเตีย้แบบ มีสามเหล่ียมหน้าจัว่ด้านบน มีพืน้ท่ีในการให้ข้อมลูได้ชดัเจน

กวา่ ดงันัน้ เม่ือนํารูปทรงทัง้สองแบบมาผสมผสานกนัจะทําให้ผู้บริโภคสามารถหยิบถือได้สะดวก  และ

สามารถมองเห็นข้อมลูท่ีสําคญั ซึง่ได้แก่ วนัผลิตและวนัอาย ุได้อยา่งชดัเจนย่ิงขึน้ 

  

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 29 รูปทรงส่ีเหล่ียมทรงสงูแบบพบั 
 ด้านบน 

 

  ภาพประกอบ 30รูปทรงส่ีเหล่ียมทรงเตีย้แบบ 
  มีสามเหล่ียมหน้าจัว่ด้านบน 

 ภาพประกอบ 31 ขนาดและลกัษณะโครงสร้างท่ีใช้ในการออกแบบ 
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 จากภาพประกอบ 31  เป็นการนํารูปทรงส่ีเหล่ียมทรงสงูแบบพบัด้านบน และรูปทรงส่ีเหล่ียม

ทรงเตีย้แบบมีสามเหล่ียมหน้าจัว่ด้านบน มาประยกุต์เข้าด้วยกนั โดยมีขนาด 10.3 x 4.8 x 4.6 

เซนตเิมตร สามเหล่ียมหน้าจัว่ด้านบนมีขนาด 2.7 x 4.8 เซนตเิมตร และสว่นลิน้ด้านบนมี ขนาด 1 x 

4.8 เซนตเิมตร ซึง่มีขนาดบรรจ ุ200 มิลลิลิตร 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินแบบร่าง 

 ผู้ วิจยัได้กําหนดเกณฑ์การประเมินบรรจภุณัฑ์ ให้สอดคล้องกบัแนวคดิ การออกแบบเพ่ือ

มวลชน  โดยแบง่ ออก เป็น 4 เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์ด้านการสง่เสริมการจดัจําหนา่ย เกณฑ์ด้านการ

ออกแบบตามแนวคดิ Universal Design เกณฑ์ด้านการส่ือสาร และเกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากการประเมินรูปแบบบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืม ประเภทกลอ่งตาม

แนวคดิการออกแบบเพ่ือมวลชนสําหรับผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่นํา้

ผลไม้ กลุม่นํา้นม และกลุม่กาแฟ โดยแตล่ะกลุม่มีรูปแบบจํานวน 3 แนวทาง ดงันี ้

 กลุ่มนํา้ผลไม้

 แนวทางการพัฒนารูปแบบ 

 มีทัง้หมด 5 รสชาต ิได้แก่ นํา้ส้ม นํา้แอปเปิล้ นํา้องุ่น นํา้เบอร์ร่ี และนํา้กีวี 

  ประเดน็การรับรู้เร่ือง “สี” 

  โทนสีเดียวหรือโทนสีเข้ม 

  ประเดน็การรับรู้เร่ือง “ภาพประกอบ” 

  ภาพประกอบแบบภาพถ่าย 

  

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กลุ่มนํา้ผลไม้ รูปแบบท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพประกอบ 32 แนวทางการพฒันาบรรจภุณัฑ์กลุม่นํา้ผลไม้ รูปแบบท่ี 1 
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ตาราง 26 ผลการประเมินจากแบบประเมินบรรจภุณัฑ์กลุม่นํา้ผลไม้ รูปแบบท่ี 1 

  

เกณฑ์การประเมิน x̄ S.D.   ความเหมาะสม 

1. เกณฑ์การสง่เสริมการจดัจําหนา่ย 

1.1 การออกแบบมสีว่นชว่ยในการตดัสนิใจซือ้ 4 0 ดี 

1.2 กระตุ้นให้เกิดการซือ้ซํา้ 3.5 0.71 ดี 

1.3 มีความเป็นเอกลกัษณ์ 4 0 ดี 

2. เกณฑ์ด้านการออกแบบตามแนวคดิ Universal Design 

2.1 องค์ประกอบโดยรวมมีความเรียบง่าย 4 0 ดี 

2.2 ข้อมลูบนบรรจภุณัฑ์มคีวามชดัเจน 3.5 0.71 ดี 

2.3 บรรจภุณัฑ์สะดวกตอ่การใช้งาน 4 0 ดี 

3. เกณฑ์ด้านการส่ือสาร 

3.1 สขีองบรรจภุณัฑ์มีความแตกตา่ง ง่ายตอ่การแยกประเภท 3 0 พอใช้ 

3.2 ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน และเข้าใจง่าย 4 0 ดี 

3.3 ตวัอกัษรมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน ง่ายตอ่การอา่น 4 0 ดี 

4. เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์ 

4.1 ความสวยงามของบรรจภุณัฑ์โดยรวม 4 0 ดี 

4.2 สร้างความจดจําได้ง่าย 3.5 0.71 ดี 

4.3 สามารถดงึดดูความสนใจได้ดี 4 0 ดี 

ความพงึพอใจโดยรวม 3.79  ดี 

 

 จากตาราง 26 การประเมินบรรจภุณัฑ์กลุม่นํา้ผลไม้ รูปแบบท่ี 1 มีผลการวิเคราะห์ ดงันี ้

 เกณฑ์การสง่เสริมการจดัจําหนา่ย  พบวา่ การออกแบบมีสว่นชว่ยในการตดัสนิใจซือ้  มี

คา่เฉล่ีย 4 คะแนน  อยูใ่นเกณฑ์ดี  กระตุ้นให้เกิดการซือ้ซํา้  มีคา่เฉล่ีย 3.5 คะแนน  อยูใ่นเกณฑ์ พอใช้ 

และมีความเป็นเอกลกัษณ์ มีคา่เฉล่ีย 4 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี 
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 เกณฑ์ด้านการออกแบบตามแนวคดิ Universal Design พบวา่ องค์ประกอบโดยรวมมีความ

เรียบงา่ย มีคา่เฉล่ีย 4 คะแนน  อยูใ่นเกณฑ์ดี  ข้อมลูบนบรรจภุณัฑ์มีความชดัเจน มีคา่เฉล่ีย 3.5 

คะแนน อยูใ่นเกณฑ์พอใช้ และบรรจภุณัฑ์สะดวกตอ่การใช้งาน มีคา่เฉล่ีย 4 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี 

 เกณฑ์ด้านการส่ือสาร พบวา่ สีของบรรจภุณัฑ์มีความแตกตา่ง งา่ยตอ่การแยกประเภท มี

คา่เฉล่ีย 3 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์พอใช้ ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน และเข้าใจง่าย มีคา่เฉล่ีย 

4 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี  และตวัอกัษรมีขนาดเหมาะสม ชดัเจ น งา่ยตอ่การอา่น มีคา่เฉล่ีย 4 คะแนน 

อยูใ่นเกณฑ์ดี 

 เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์ พบวา่ ความสวยงามของบรรจภุณัฑ์โดยรวม มี คา่เฉล่ีย 4 

คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี สร้างความจดจําได้งา่ย มีคา่เฉล่ีย 3.5 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์พอใช้ และสามารถ

ดงึดดูความสนใจได้ดี มีคา่เฉล่ีย 4 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี 

 ความพงึพอใจโดยรวมของผลการประเมินจากแบบประเมินบรรจภุณัฑ์ กลุม่นํา้ผลไม้ รูปแบบ

ท่ี 1 มีคา่เฉล่ีย 3.79 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี 

 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กลุ่มนํา้ผลไม้ รูปแบบท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 33 แนวทางการพฒันาบรรจภุณัฑ์กลุม่นํา้ผลไม้ รูปแบบท่ี 2 
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ตาราง 27 ผลการประเมินจากแบบประเมินบรรจภุณัฑ์กลุม่นํา้ผลไม้ รูปแบบท่ี 2 

 

เกณฑ์การประเมิน x̄ S.D.   ความเหมาะสม 

1. เกณฑ์การสง่เสริมการจดัจําหนา่ย 

1.1 การออกแบบมสีว่นชว่ยในการตดัสนิใจซือ้ 5 0 ดีมาก 

1.2 กระตุ้นให้เกิดการซือ้ซํา้ 4.5 0.71 ดี 

1.3 มีความเป็นเอกลกัษณ์ 5 0 ดีมาก 

2. เกณฑ์ด้านการออกแบบตามแนวคดิ Universal Design 

2.1 องค์ประกอบโดยรวมมีความเรียบง่าย 4 0 ดี 

2.2 ข้อมลูบนบรรจภุณัฑ์มคีวามชดัเจน 4.5 0.71 ดี 

2.3 บรรจภุณัฑ์สะดวกตอ่การใช้งาน 4 0 ดี 

3. เกณฑ์ด้านการส่ือสาร 

3.1 สขีองบรรจภุณัฑ์มีความแตกตา่ง ง่ายตอ่การแยกประเภท 5 0 ดีมาก 

3.2 ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน และเข้าใจง่าย 5 0 ดีมาก 

3.3 ตวัอกัษรมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน ง่ายตอ่การอา่น 4.5 0.71 ดี 

4. เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์ 

4.1 ความสวยงามของบรรจภุณัฑ์โดยรวม 4 0 ดี 

4.2 สร้างความจดจําได้ง่าย 5 0 ดีมาก 

4.3 สามารถดงึดดูความสนใจได้ดี 4.5 0.71 ดี 

ความพงึพอใจโดยรวม 4.54  ดีมาก 

 

 จากตาราง 27 การประเมินบรรจภุณัฑ์กลุม่นํา้ผลไม้ รูปแบบท่ี 2 มีผลการวิเคราะห์ ดงันี ้

 เกณฑ์การสง่เสริมการจดัจําหนา่ย พบวา่ การออกแบบมีสว่นชว่ยในการตดัสิ นใจซือ้ มี

คา่เฉล่ีย 5 คะแนน  อยูใ่นเกณฑ์ดี มาก กระตุ้นให้เกิดการซือ้ซํา้  มีคา่เฉล่ีย 4.5 คะแนน  อยูใ่นเกณฑ์ดี  

และมีความเป็นเอกลกัษณ์ มีคา่เฉล่ีย 5 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 
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 เกณฑ์ด้านการออกแบบตามแนวคดิ Universal Design พบวา่ องค์ประกอบโดยรวมมีความ

เรียบงา่ย มีคา่เ ฉล่ีย 4 คะแนน  อยูใ่นเกณฑ์ดี  ข้อมลูบนบรรจภุณัฑ์มีความชดัเจน มีคา่เฉล่ีย 4.5 

คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี และบรรจภุณัฑ์สะดวกตอ่การใช้งาน มีคา่เฉล่ีย 4 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี 

 เกณฑ์ด้านการส่ือสาร พบวา่ สีของบรรจภุณัฑ์มีความแตกตา่ง งา่ยตอ่การแยกประเภท มี

คา่เฉล่ีย 5 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน และเข้าใจง่าย มีคา่เฉล่ีย 

5 คะแนน  อยูใ่นเกณฑ์ดี มาก และตวัอกัษรมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน งา่ยตอ่การอา่น มีคา่เฉล่ีย 4.5 

คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี 

 เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์ พบวา่ ความสวยงามของบรรจภุณัฑ์โดยรวม มี คา่เฉล่ีย 4 

คะแนน  อยูใ่นเกณฑ์ดี  สร้างความจดจําได้งา่ย มีคา่เฉล่ีย 5 คะแนน  อยูใ่นเกณฑ์ดี มาก และสามารถ

ดงึดดูความสนใจได้ดี มีคา่เฉล่ีย 4.5 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี 

 ความพงึพอใจโดยรวมของผลการประเมินจากแบบประเมินบรรจภุณัฑ์กลุม่นํา้ผลไม้ รูปแบบ

ท่ี 2 มีคา่เฉล่ีย 4.54 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กลุ่มนํา้ผลไม้ รูปแบบท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 34 แนวทางการพฒันาบรรจภุณัฑ์กลุม่นํา้ผลไม้ รูปแบบท่ี 3 
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ตาราง 28 ผลการประเมินจากแบบประเมินบรรจภุณัฑ์กลุม่นํา้ผลไม้ รูปแบบท่ี 3 

 

เกณฑ์การประเมิน x̄ S.D.   ความเหมาะสม 

1. เกณฑ์การสง่เสริมการจดัจําหนา่ย 

1.1 การออกแบบมสีว่นชว่ยในการตดัสนิใจซือ้ 4 0 ดี 

1.2 กระตุ้นให้เกิดการซือ้ซํา้ 3 0 พอใช้ 

1.3 มีความเป็นเอกลกัษณ์ 2.5 0.71 ควรปรับปรุง 

2. เกณฑ์ด้านการออกแบบตามแนวคดิ Universal Design 

2.1 องค์ประกอบโดยรวมมีความเรียบง่าย 4.5 0.71 ดี 

2.2 ข้อมลูบนบรรจภุณัฑ์มคีวามชดัเจน 3.5 0.71 พอใช้ 

2.3 บรรจภุณัฑ์สะดวกตอ่การใช้งาน 4 0 ดี 

3. เกณฑ์ด้านการส่ือสาร 

3.1 สขีองบรรจภุณัฑ์มีความแตกตา่ง ง่ายตอ่การแยกประเภท 3 0 พอใช้ 

3.2 ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน และเข้าใจง่าย 4 0 ดี 

3.3 ตวัอกัษรมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน ง่ายตอ่การอา่น 4 0 ดี 

4. เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์ 

4.1 ความสวยงามของบรรจภุณัฑ์โดยรวม 3.5 0.71 พอใช้ 

4.2 สร้างความจดจําได้ง่าย 3 0 พอใช้ 

4.3 สามารถดงึดดูความสนใจได้ดี 3 0 พอใช้ 

ความพงึพอใจโดยรวม 3.5  พอใช้ 

 

จากตาราง 28 การประเมินบรรจภุณัฑ์กลุม่นํา้ผลไม้ รูปแบบท่ี 3 มีผลการวิเคราะห์ ดงันี ้

 เกณฑ์การสง่เสริมการจดัจําหนา่ย พบวา่ การออกแบบมีสว่นชว่ยในการตดัสนิใจซือ้ มี

คา่เฉล่ีย 4 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี กระตุ้นให้เกิดการซือ้ซํา้  มีคา่เฉล่ีย 3 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์พอใช้ และ

มีความเป็นเอกลกัษณ์ มีคา่เฉล่ีย 2.5 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ควรปรับปรุง 
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 เกณฑ์ด้านการออกแบบตามแนวคดิ Universal Design พบวา่ องค์ประกอบโดยรวมมีความ

เรียบงา่ย มีคา่เฉล่ีย 4.5 คะแนน  อยูใ่นเกณฑ์ดี  ข้อมลูบนบรรจภุณัฑ์มีความชดัเจน มีคา่เฉล่ีย 3.5 

คะแนน อยูใ่นเกณฑ์พอใช้ และบรรจภุณัฑ์สะดวกตอ่การใช้งาน มีคา่เฉล่ีย 4 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี 

 เกณฑ์ด้านการส่ือสาร พบวา่ สีของบรรจภุณัฑ์มีความแตกตา่ง งา่ยตอ่การแยกประเภท มี

คา่เฉล่ีย 3 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์พอใช้ ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน และเข้าใจง่าย มีคา่เฉล่ีย 

4 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี  และตวัอกัษรมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน ง่ายตอ่การอา่น มีคา่เฉล่ีย 4 คะแนน 

อยูใ่นเกณฑ์ดี 

 เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์ พบวา่ ความสวยงามของบรรจภุณัฑ์โดยรวม มี คา่เฉล่ีย 3.5 

คะแนน  อยูใ่นเกณฑ์ พอใช้  สร้างความจดจําได้งา่ย มีคา่เฉล่ีย 3 คะแนน  อยูใ่นเกณฑ์ พอใช้  และ

สามารถดงึดดูความสนใจได้ดี มีคา่เฉล่ีย 3 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์พอใช้ 

 ความพงึพอใจโดยรวมของผลการประเมินจากแบบประเมินบรรจภุณัฑ์ กลุม่นํา้ผลไม้ รูปแบบ

ท่ี 3 มีคา่เฉล่ีย 3.5 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์พอใช้ 

 

ตาราง 29 สรุปผลการประเมินจากแบบประเมินบรรจภุณัฑ์กลุม่นํา้ผลไม้ สําหรับนําไปใช้ในการพฒันา 

 เป็นต้นแบบ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าคะแนนเฉล่ีย รูปแบบ 

การพัฒนา รูป 

แบบ 1 

รูป 

แบบ 2 
รูป 

แบบ 3 

1. เกณฑ์การสง่เสริมการจดัจําหนา่ย 

1.1 การออกแบบมสีว่นชว่ยในการตดัสนิใจซือ้ 4 5 4 รูปแบบท่ี 2 

1.2 กระตุ้นให้เกิดการซือ้ซํา้ 3.5 4.5 3 รูปแบบท่ี 2 

1.3 มีความเป็นเอกลกัษณ์ 4 4.5 2.5 รูปแบบท่ี 2 

2. เกณฑ์ด้านการออกแบบตามแนวคดิ Universal Design 

2.1 องค์ประกอบโดยรวมมีความเรียบง่าย 4 4 4.5 รูปแบบท่ี 3 

2.2 ข้อมลูบนบรรจภุณัฑ์มคีวามชดัเจน 3.5 4.5 3.5 รูปแบบท่ี 2 

2.3 บรรจภุณัฑ์สะดวกตอ่การใช้งาน 4 4 4 รูปแบบท่ี 1,2,3 
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ตาราง 29 (ตอ่) 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าคะแนนเฉล่ีย รูปแบบ 

การพัฒนา รูป 

แบบ 1 

รูป 

แบบ 2 
รูป 

แบบ 3 

3. เกณฑ์ด้านการส่ือสาร 

3.1 สขีองบรรจภุณัฑ์มีความแตกตา่ง ง่ายตอ่การแยกประเภท 3 5 3 รูปแบบท่ี 2 

3.2 ภาพประกอบมขีนาดเหมาะสม ชดัเจน และเข้าใจงา่ย 4 5 4 รูปแบบท่ี 2 

3.3 ตวัอกัษรมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน ง่ายตอ่การอา่น 4 4.5 4 รูปแบบท่ี 2 

4. เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์ 

4.1 ความสวยงามของบรรจภุณัฑ์โดยรวม 4 4 3.5 รูปแบบท่ี 1, 2 

4.2 สร้างความจดจําได้ง่าย 3.5 5 3 รูปแบบท่ี 2 

4.3 สามารถดงึดดูความสนใจได้ดี 4 4.5 3 รูปแบบท่ี 2 

ความพงึพอใจโดยรวม 3.79 4.54 3.5 รูปแบบท่ี 2 

 

 จากตาราง 29 เป็นการสรุปเปรียบเทีบยผลการวิเคราะห์ข้อมลูของแบบร่าง บรรจภุณัฑ์กลุม่

นํา้ผลไม้รูปแบบท่ี 1-3 เห็นได้วา่  ในแตล่ะรูปแบบนัน้มีข้อดีและข้อเสียท่ีแตกตา่งกนั และแนวทางท่ีได้

คะแนนเฉล่ียรวม มากท่ีสดุคือ รูปแบบท่ี 2 โดยมีคา่พงึพอใจโดยรวม 4.54 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 

ดงันัน้ ผู้ วิจยัจงึเลือก รูปแบบท่ี 2 มาพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์ เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งตามแนวคดิ การ

ออกแบบเพ่ือมวลชน สําหรับผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง 

 

กลุ่มนํา้นม

หมีรสนํา้ผึง้ 

 มีทัง้หมด 3 รสชาต ิได้แก่ นมตราหมีรสจืด นมตราหมีกลิ่นวานิลลา และนมตรา 

 แนวทางการพัฒนารูปแบบ 

  ประเดน็การรับรู้เร่ือง “สี” 

  โทนสีเดียว 

  ประเดน็การรับรู้เร่ือง “ภาพประกอบ” 

  ภาพประกอบแบบภาพถ่ายหรือภาพกราฟิก 
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การพัฒนาบรรจุภณัฑ์กลุ่มนํา้นม รูปแบบท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 35 แนวทางการพฒันาบรรจภุณัฑ์กลุม่นํา้นม รูปแบบท่ี 1 

 

ตาราง 30 ผลการประเมินจากแบบประเมินบรรจภุณัฑ์กลุม่นํา้นม รูปแบบท่ี 1 

 

เกณฑ์การประเมิน x̄ S.D.   ความเหมาะสม 

1. เกณฑ์การสง่เสริมการจดัจําหนา่ย 

1.1 การออกแบบมสีว่นชว่ยในการตดัสนิใจซือ้ 4.5 0.71 ดี 

1.2 กระตุ้นให้เกิดการซือ้ซํา้ 4 0 ดี 

1.3 มีความเป็นเอกลกัษณ์ 4 0 ดี 

2. เกณฑ์ด้านการออกแบบตามแนวคดิ Universal Design 

2.1 องค์ประกอบโดยรวมมีความเรียบง่าย 5 0 ดีมาก 

2.2 ข้อมลูบนบรรจภุณัฑ์มคีวามชดัเจน 4 0 ดี 

2.3 บรรจภุณัฑ์สะดวกตอ่การใช้งาน 4 0 ดี 

3. เกณฑ์ด้านการส่ือสาร 

3.1 สขีองบรรจภุณัฑ์มีความแตกตา่ง ง่ายตอ่การแยกประเภท 5 0 ดีมาก 

3.2 ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน และเข้าใจง่าย 5 0 ดีมาก 

3.3 ตวัอกัษรมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน ง่ายตอ่การอา่น 4.5 0.71 ดี 
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ตาราง 30 (ตอ่) 

 

เกณฑ์การประเมิน x̄ S.D.   ความเหมาะสม 

4. เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์ 

4.1 ความสวยงามของบรรจภุณัฑ์โดยรวม 4.5 0.71 ดี 

4.2 สร้างความจดจําได้ง่าย 5 0 ดีมาก 

4.3 สามารถดงึดดูความสนใจได้ดี 4 0 ดี 

ความพงึพอใจโดยรวม 4.46  ดี 

 

จากตาราง 30 การประเมินบรรจภุณัฑ์กลุม่นํา้นม รูปแบบท่ี 1 มีผลการวิเคราะห์ ดงันี ้

 เกณฑ์การสง่เสริมการจดัจําหนา่ย พบวา่ การออกแบบมีสว่นชว่ยในการตดัสนิใจซือ้ มี

คา่เฉล่ีย 4.5 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี  กระตุ้นให้เกิดการซือ้ซํา้  มีคา่เฉล่ีย 4 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี  และมี

ความเป็นเอกลกัษณ์ มีคา่เฉล่ีย 4 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี 

 เกณฑ์ด้านการออกแบบตามแนวคดิ Universal Design พบวา่ องค์ประกอบโดยรวมมีความ

เรียบงา่ย มีคา่เฉล่ีย 5 คะแนน  อยูใ่นเกณฑ์ดี มาก  ข้อมลูบนบรรจภุณัฑ์มีความชดัเจน มีคา่เฉล่ีย 4 

คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี และบรรจภุณัฑ์สะดวกตอ่การใช้งาน มีคา่เฉล่ีย 4 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี 

 เกณฑ์ด้านการส่ือสาร พบวา่ สีของบรรจภุณัฑ์มีความแตกตา่ง งา่ยตอ่การแยกประเภท มี

คา่เฉล่ีย 5 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน และเข้าใจงา่ย มีคา่เฉล่ีย 

5 คะแนน  อยูใ่นเกณฑ์ดี มาก และตวัอกัษรมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน งา่ยตอ่การอา่น มีคา่เฉล่ี ย 4.5 

คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี 

 เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์ พบวา่ ความสวยงามของบรรจภุณัฑ์โดยรวม มี คา่เฉล่ีย 4.5 

คะแนน  อยูใ่นเกณฑ์ดี  สร้างความจดจําได้งา่ย มีคา่เฉล่ีย 5 คะแนน  อยูใ่นเกณฑ์ดี มาก และสามารถ

ดงึดดูความสนใจได้ดี มีคา่เฉล่ีย 4 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี 

 ความพงึพอใจโดยรวมของผลการประเมินจากแบบประเมินบรรจภุณัฑ์กลุม่นํา้นม รูปแบบท่ี 1 

มีคา่เฉล่ีย 4.46 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี 
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การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กลุ่มนํา้นม รูปแบบท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 36 แนวทางการพฒันาบรรจภุณัฑ์กลุม่นํา้นม รูปแบบท่ี 2 
 

ตาราง 31 ผลการประเมินจากแบบประเมินบรรจภุณัฑ์กลุม่นํา้นม รูปแบบท่ี 2 
 

เกณฑ์การประเมิน x̄ S.D.   ความเหมาะสม 

1. เกณฑ์การสง่เสริมการจดัจําหนา่ย 

1.1 การออกแบบมสีว่นชว่ยในการตดัสนิใจซือ้ 4 0 ดี 

1.2 กระตุ้นให้เกิดการซือ้ซํา้ 4 0 ดี 

1.3 มีความเป็นเอกลกัษณ์ 4 0 ดี 

2. เกณฑ์ด้านการออกแบบตามแนวคดิ Universal Design 

2.1 องค์ประกอบโดยรวมมีความเรียบง่าย 4 0 ดี 

2.2 ข้อมลูบนบรรจภุณัฑ์มคีวามชดัเจน 3.5 0.71 พอใช้ 

2.3 บรรจภุณัฑ์สะดวกตอ่การใช้งาน 4 0 ดี 

3. เกณฑ์ด้านการส่ือสาร 

3.1 สขีองบรรจภุณัฑ์มีความแตกตา่ง ง่ายตอ่การแยกประเภท 4 0 ดี 

3.2 ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน และเข้าใจง่าย 3 0 พอใช้ 

3.3 ตวัอกัษรมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน ง่ายตอ่การอา่น 3.5 0.71 พอใช้ 
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ตาราง 31 (ตอ่) 

 

เกณฑ์การประเมิน x̄ S.D.   ความเหมาะสม 

4. เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์ 

4.1 ความสวยงามของบรรจภุณัฑ์โดยรวม 4 0 ดี 

4.2 สร้างความจดจําได้ง่าย 3.5 0.71 พอใช้ 

4.3 สามารถดงึดดูความสนใจได้ดี 3.5 0.71 พอใช้ 

ความพงึพอใจโดยรวม 3.75  ดี 

 

จากตาราง 31 การประเมินบรรจภุณัฑ์กลุม่นํา้นม รูปแบบท่ี 2 มีผลการวิเคราะห์ ดงันี ้

 เกณฑ์การสง่เสริมการจดัจําหนา่ย พบว่ า การออกแบบมีสว่นชว่ยในการตดัสนิใจซือ้ มี

คา่เฉล่ีย 4 คะแนน  อยูใ่นเกณฑ์ดี  กระตุ้นให้เกิดการซือ้ซํา้  มีคา่เฉล่ีย 4 คะแนน  อยูใ่นเกณฑ์ดี  และมี

ความเป็นเอกลกัษณ์ มีคา่เฉล่ีย 4 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี 

 เกณฑ์ด้านการออกแบบตามแนวคดิ Universal Design พบวา่ องค์ประกอบโดยร วมมีความ

เรียบงา่ย มีคา่เฉล่ีย 4 คะแนน  อยูใ่นเกณฑ์ดี  ข้อมลูบนบรรจภุณัฑ์มีความชดัเจน มีคา่เฉล่ีย 3.5 

คะแนน อยูใ่นเกณฑ์พอใช้ และบรรจภุณัฑ์สะดวกตอ่การใช้งาน มีคา่เฉล่ีย 4 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี 

 เกณฑ์ด้านการส่ือสาร พบวา่ สีของบรรจภุณัฑ์มีความแตกตา่ง งา่ยตอ่การแยก ประเภท มี

คา่เฉล่ีย 4 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน และเข้าใจง่าย มีคา่เฉล่ีย 3 

คะแนน  อยูใ่นเกณฑ์ พอใช้  และตวัอกัษรมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน งา่ยตอ่การอา่น มีคา่เฉล่ีย 3.5 

คะแนน อยูใ่นเกณฑ์พอใช้ 

 เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์ พบวา่ ความสวยงามของบรร จภุณัฑ์โดยรวม มี คา่เฉล่ีย 4 

คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี สร้างความจดจําได้งา่ย มีคา่เฉล่ีย 3.5 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์พอใช้ และสามารถ

ดงึดดูความสนใจได้ดี มีคา่เฉล่ีย 3.5 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์พอใช้ 

 ความพงึพอใจโดยรวมของผลการประเมินจากแบบประเมินบรรจภุณัฑ์กลุม่นํา้นม รูปแบบท่ี 

2 มีคา่เฉล่ีย 3.75 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี 

 

 

 



98 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กลุ่มนํา้นม รูปแบบท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 37 แนวทางการพฒันาบรรจภุณัฑ์กลุม่นํา้นม รูปแบบท่ี 3 
 

ตาราง 32 ผลการประเมินจากแบบประเมินบรรจภุณัฑ์กลุม่นํา้นม รูปแบบท่ี 3 
 

เกณฑ์การประเมิน x̄ S.D.   ความเหมาะสม 

1. เกณฑ์การสง่เสริมการจดัจําหนา่ย 

1.1 การออกแบบมสีว่นชว่ยในการตดัสนิใจซือ้ 3.5 0.71 พอใช้ 

1.2 กระตุ้นให้เกิดการซือ้ซํา้ 3 0 พอใช้ 

1.3 มีความเป็นเอกลกัษณ์ 3 0 พอใช้ 

2. เกณฑ์ด้านการออกแบบตามแนวคดิ Universal Design 

2.1 องค์ประกอบโดยรวมมีความเรียบง่าย 4 0 ดี 

2.2 ข้อมลูบนบรรจภุณัฑ์มคีวามชดัเจน 4 0 ดี 

2.3 บรรจภุณัฑ์สะดวกตอ่การใช้งาน 4 0 ดี 

3. เกณฑ์ด้านการส่ือสาร 

3.1 สขีองบรรจภุณัฑ์มีความแตกตา่ง ง่ายตอ่การแยกประเภท 4 0 ดี 

3.2 ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน และเข้าใจง่าย 3.5 0.71 พอใช้ 

3.3 ตวัอกัษรมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน ง่ายตอ่การอา่น 4 0 ดี 
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ตาราง 32 (ตอ่) 

 

เกณฑ์การประเมิน x̄ S.D.   ความเหมาะสม 

4. เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์ 

4.1 ความสวยงามของบรรจภุณัฑ์โดยรวม 3.5 0.71 พอใช้ 

4.2 สร้างความจดจําได้ง่าย 3 0 พอใช้ 

4.3 สามารถดงึดดูความสนใจได้ดี 3 0 พอใช้ 

ความพงึพอใจโดยรวม 3.54  ดี 

 

จากตาราง 32 การประเมินบรรจภุณัฑ์กลุม่นํา้นม รูปแบบท่ี 3 มีผลการวิเคราะห์ ดงันี ้

 เกณฑ์การสง่เสริมการจดัจําหนา่ย พบวา่ การออกแบบมีสว่นชว่ยในการตดัสนิใจซือ้ มี

คา่เฉล่ีย 3.5 คะแนน  อยูใ่นเ กณฑ์พอใช้  กระตุ้นให้เกิดการซือ้ซํา้  มีคา่เฉล่ีย  3 คะแนน  อยูใ่นเกณฑ์

พอใช้ และมีความเป็นเอกลกัษณ์ มีคา่เฉล่ีย 3 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์พอใช้ 

 เกณฑ์ด้านการออกแบบตามแนวคดิ Universal Design พบวา่ องค์ประกอบโดยรวมมีความ

เรียบงา่ย มีคา่เฉล่ีย 4 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี  ข้อมลูบนบรรจภุณัฑ์มีความชดัเจน มีคา่เฉล่ีย 4 คะแนน 

อยูใ่นเกณฑ์ดี และบรรจภุณัฑ์สะดวกตอ่การใช้งาน มีคา่เฉล่ีย 4 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี 

 เกณฑ์ด้านการส่ือสาร พบวา่ สีของบรรจภุณัฑ์มีความแตกตา่ง งา่ยตอ่การแยกประเภท มี

คา่เฉล่ีย 4 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน และเข้าใจง่าย มีคา่เฉล่ีย 3.5 

คะแนน อยูใ่นเกณฑ์พอใช้ และตวัอกัษรมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน งา่ยตอ่การอา่น มีคา่เฉล่ีย 4 คะแนน 

อยูใ่นเกณฑ์ดี 

 เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์ พบวา่ ความสวยงามของบรรจภุณัฑ์โดยรวม มี คา่เฉล่ีย 3.5 

คะแนน  อยูใ่นเกณฑ์ พอใช้ สร้างความจดจํา ได้งา่ย มีคา่เฉล่ีย 3 คะแนน  อยูใ่นเกณฑ์ พอใช้  และ

สามารถดงึดดูความสนใจได้ดี มีคา่เฉล่ีย 3 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์พอใช้ 

 ความพงึพอใจโดยรวมของผลการประเมินจากแบบประเมินบรรจภุณัฑ์กลุม่นํา้นม รูปแบบท่ี 

3 มีคา่เฉล่ีย 3.54 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี 

 

 

 



100 

ตาราง 33 สรุปผลการประเมินจากแบบประเมินบรรจภุณัฑ์กลุม่นํา้นม สําหรับนําไปใช้ในการพฒันา 

 เป็นต้นแบบ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าคะแนนเฉล่ีย รูปแบบ 

การพัฒนา รูป 

แบบ 1 

รูป 

แบบ 2 
รูป 

แบบ 3 

1. เกณฑ์การสง่เสริมการจดัจําหนา่ย 

1.1 การออกแบบมสีว่นชว่ยในการตดัสนิใจซือ้ 4.5 4 3.5 รูปแบบท่ี 1 

1.2 กระตุ้นให้เกิดการซือ้ซํา้ 4 4 3 รูปแบบท่ี 1,2 

1.3 มีความเป็นเอกลกัษณ์ 4 4 3 รูปแบบท่ี 1,2 

2. เกณฑ์ด้านการออกแบบตามแนวคดิ Universal Design 

2.1 องค์ประกอบโดยรวมมีความเรียบง่าย 5 4 4 รูปแบบท่ี 1 

2.2 ข้อมลูบนบรรจภุณัฑ์มคีวามชดัเจน 4 3.5 4 รูปแบบท่ี 1,3 

2.3 บรรจภุณัฑ์สะดวกตอ่การใช้งาน 4 4 4 รูปแบบท่ี 1,2,3 

3. เกณฑ์ด้านการส่ือสาร 

3.1 สขีองบรรจภุณัฑ์มีความแตกตา่ง ง่ายตอ่การแยกประเภท 5 4 4 รูปแบบท่ี 1 

3.2 ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน และเข้าใจง่าย 5 3 3.5 รูปแบบท่ี 1 

3.3 ตวัอกัษรมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน งา่ยตอ่การอา่น 4.5 3.5 4 รูปแบบท่ี 1 

4. เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์ 

4.1 ความสวยงามของบรรจภุณัฑ์โดยรวม 4.5 4 3.5 รูปแบบท่ี 1 

4.2 สร้างความจดจําได้ง่าย 5 3.5 3 รูปแบบท่ี 1 

4.3 สามารถดงึดดูความสนใจได้ดี 4 3.5 3 รูปแบบท่ี 1 

ความพงึพอใจโดยรวม 4.46 3.75 3.54 รูปแบบท่ี 1 
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 จากตาราง 33 เป็นการสรุปเปรียบเทีบยผลการวิเคราะห์ข้อมลูของแบบร่าง บรรจภุณัฑ์กลุม่

นํา้นมรูปแบบ ท่ี 1-3 เห็นได้วา่  ในแตล่ะ รูปแบบนัน้มีข้อดีและข้อเสียท่ีแตกตา่งกนั และแนวทางท่ีได้

คะแนนเฉล่ียรวมมากท่ีสดุคือ รูปแบบท่ี 1 โดยมีคา่พงึพอใจโดยรวม 4.46 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี ดงันัน้  

ผู้ วิจยัจงึเลือก รูปแบบ ท่ี 1 มาพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์ เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งตามแนวคดิการ

ออกแบบเพ่ือมวลชน สําหรับผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง 

 

กลุ่มกาแฟ

 แนวทางการพัฒนารูปแบบ 

 มีทัง้หมด 3 รสชาต ิได้แก่ เนสกาแฟเอสเปรสโซโรสต์ เนสกาแฟลาเต้ และเนสกา

แฟเพียวแบล็ค 

  ประเดน็การรับรู้เร่ือง “สี” 

  โทนสีเข้ม 

  ประเดน็การรับรู้เร่ือง “ภาพประกอบ” 

  ภาพประกอบแบบภาพถ่ายหรือภาพกราฟิก 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กลุ่มกาแฟ รูปแบบท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 38 แนวทางการพฒันาบรรจภุณัฑ์กลุม่กาแฟ รูปแบบท่ี 1 
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ตาราง 34 ผลการประเมินจากแบบประเมินบรรจภุณัฑ์กลุม่กาแฟ รูปแบบท่ี 1 

 

เกณฑ์การประเมิน x̄ S.D.   ความเหมาะสม 

1. เกณฑ์การสง่เสริมการจดัจําหนา่ย 

1.1 การออกแบบมสีว่นชว่ยในการตดัสนิใจซือ้ 4 0 ดี 

1.2 กระตุ้นให้เกิดการซือ้ซํา้ 4 0 ดี 

1.3 มีความเป็นเอกลกัษณ์ 4 0 ดี 

2. เกณฑ์ด้านการออกแบบตามแนวคดิ Universal Design 

2.1 องค์ประกอบโดยรวมมีความเรียบง่าย 3.5 0.71 พอใช้ 

2.2 ข้อมลูบนบรรจภุณัฑ์มคีวามชดัเจน 4 0 ดี 

2.3 บรรจภุณัฑ์สะดวกตอ่การใช้งาน 4 0 ดี 

3. เกณฑ์ด้านการส่ือสาร 

3.1 สขีองบรรจภุณัฑ์มคีวามแตกตา่ง ง่ายตอ่การแยกประเภท 3 0 พอใช้ 

3.2 ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน และเข้าใจง่าย 4 0 ดี 

3.3 ตวัอกัษรมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน ง่ายตอ่การอา่น 4 0 ดี 

4. เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์ 

4.1 ความสวยงามของบรรจภุณัฑ์โดยรวม 3.5 0.71 พอใช้ 

4.2 สร้างความจดจําได้ง่าย 3 0 พอใช้ 

4.3 สามารถดงึดดูความสนใจได้ดี 3.5 0.71 พอใช้ 

ความพงึพอใจโดยรวม 3.71  ดี 

 

จากตาราง 34 การประเมินบรรจภุณัฑ์กลุม่กาแฟ รูปแบบท่ี 1 มีผลการวิเคราะห์ ดงันี ้

 เกณฑ์การสง่เสริมการจดัจําหนา่ย พบวา่ การออกแบบมีสว่นชว่ยในการตดัสนิใจซือ้ มี

คา่เฉล่ีย 4 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี กระตุ้นให้เกิดการซือ้ซํา้  มีคา่เฉล่ีย  4 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี และมี

ความเป็นเอกลกัษณ์ มีคา่เฉล่ีย 4 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี 
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 เกณฑ์ด้านการออกแบบตามแนวคดิ Universal Design พบวา่ องค์ประกอบโดยรวมมีความ

เรียบงา่ย มีคา่เฉล่ีย 3.5 คะแนน  อยูใ่นเกณฑ์ พอใช้ ข้อมลูบนบรรจภุณัฑ์มีความชดัเจน มีคา่เฉล่ีย 4 

คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี และบรรจภุณัฑ์สะดวกตอ่การใช้งาน มีคา่เฉล่ีย 4 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี 

 เกณฑ์ด้านการส่ือสาร พบวา่ สีของบรรจภุณัฑ์มีความแตกตา่ง งา่ยตอ่การแยกประเภท มี

คา่เฉล่ีย 3 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์พอใช้ ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน และเข้าใจง่าย มีคา่เฉล่ีย 

4 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี และตวัอกัษรมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน งา่ยตอ่การอา่น มีคา่เฉล่ีย 4 คะแนน 

อยูใ่นเกณฑ์ดี 

 เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์ พบวา่ ความสวยงามของบรรจภุณัฑ์โดยรวม มี คา่เฉล่ีย 3.5 

คะแนน  อยูใ่นเกณฑ์ พอใช้ สร้างความจ ดจําได้งา่ย มีคา่เฉล่ีย 3 คะแนน  อยูใ่นเกณฑ์ พอใช้  และ

สามารถดงึดดูความสนใจได้ดี มีคา่เฉล่ีย 3.5 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์พอใช้ 

 ความพงึพอใจโดยรวมของผลการประเมินจากแบบประเมินบรรจภุณัฑ์กลุม่กาแฟ รูปแบบท่ี 

1 มีคา่เฉล่ีย 3.71 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี 

 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กลุ่มกาแฟ รูปแบบท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 39 แนวทางการพฒันาบรรจภุณัฑ์กลุม่กาแฟ รูปแบบท่ี 2 
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ตาราง 35 ผลการประเมินจากแบบประเมินบรรจภุณัฑ์กลุม่กาแฟ รูปแบบท่ี 2 

 

เกณฑ์การประเมิน x̄ S.D.   ความเหมาะสม 

1. เกณฑ์การสง่เสริมการจดัจําหนา่ย 

1.1 การออกแบบมสีว่นชว่ยในการตดัสนิใจซือ้ 5 0 ดีมาก 

1.2 กระตุ้นให้เกิดการซือ้ซํา้ 4.5 0.71 ดี 

1.3 มีความเป็นเอกลกัษณ์ 5 0 ดีมาก 

2. เกณฑ์ด้านการออกแบบตามแนวคดิ Universal Design 

2.1 องค์ประกอบโดยรวมมีความเรียบง่าย 5 0 ดีมาก 

2.2 ข้อมลูบนบรรจภุณัฑ์มคีวามชดัเจน 4 0 ดี 

2.3 บรรจภุณัฑ์สะดวกตอ่การใช้งาน 4 0 ดี 

3. เกณฑ์ด้านการส่ือสาร 

3.1 สขีองบรรจภุณัฑ์มีความแตกตา่ง ง่ายตอ่การแยกประเภท 5 0 ดีมาก 

3.2 ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน และเข้าใจง่าย 4.5 0.71 ดี 

3.3 ตวัอกัษรมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน ง่ายตอ่การอา่น 4 0 ดี 

4. เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์ 

4.1 ความสวยงามของบรรจภุณัฑ์โดยรวม 4.5 0.71 ดี 

4.2 สร้างความจดจําได้ง่าย 5 0 ดีมาก 

4.3 สามารถดงึดดูความสนใจได้ดี 4 0 ดี 

ความพงึพอใจโดยรวม 4.54  ดีมาก 

 

จากตาราง 35 การประเมินบรรจภุณัฑ์กลุม่กาแฟ รูปแบบท่ี 2 มีผลการวิเคราะห์ ดงันี ้

 เกณฑ์การสง่เสริมการจดัจําหนา่ย พบวา่ การออกแบบมีสว่นชว่ยในการตดัสนิใจซือ้ มี

คา่เฉล่ีย 5 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ ดีมาก กระตุ้นให้เกิดการซือ้ซํา้  มีคา่เฉล่ีย  4.5 คะแนน  อยูใ่นเกณฑ์ ดี 

และมีความเป็นเอกลกัษณ์ มีคา่เฉล่ีย 5 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 
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 เกณฑ์ด้านการออกแบบตามแนวคดิ Universal Design พบวา่ องค์ประกอบโดยรวมมีความ

เรียบงา่ย มีคา่เฉล่ีย 5 คะแนน  อยูใ่นเกณฑ์ ดีมาก  ข้อมลูบนบรรจภุณัฑ์มีความชดัเจน มีคา่เฉล่ีย 4 

คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี และบรรจภุณัฑ์สะดวกตอ่การใช้งาน มีคา่เฉล่ีย 4 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี 

 เกณฑ์ด้านการส่ือสาร พบ วา่ สีของบรรจภุณัฑ์มีความแตกตา่ง งา่ยตอ่การแยกประเภท มี

คา่เฉล่ีย 5 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน และเข้าใจง่าย มีคา่เฉล่ีย 

4.5 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี และตวัอกัษรมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน งา่ยตอ่การอา่น มีคา่เฉล่ีย 4 คะแนน 

อยูใ่นเกณฑ์ดี 

 เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์ พบวา่ ความสวยงามของบรรจภุณัฑ์โดยรวม มี คา่เฉล่ีย 4.5 

คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี สร้างความจดจําได้งา่ย มีคา่เฉล่ีย 5 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก และสามารถ

ดงึดดูความสนใจได้ดี มีคา่เฉล่ีย 4 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี 

 ความพงึพอใจโดยรวมของผลการประเมินจากแบบประเมินบรรจภุณัฑ์กลุม่กาแฟ รูปแบบท่ี 

2 มีคา่เฉล่ีย 4.54 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 

 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กลุ่มกาแฟ รูปแบบท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 40 แนวทางการพฒันาบรรจภุณัฑ์กลุม่กาแฟ รูปแบบท่ี 3 
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ตาราง 36 ผลการประเมินจากแบบประเมินบรรจภุณัฑ์กลุม่กาแฟ รูปแบบท่ี 3 

 

เกณฑ์การประเมิน x̄ S.D.   ความเหมาะสม 

1. เกณฑ์การสง่เสริมการจดัจําหนา่ย 

1.1 การออกแบบมสีว่นชว่ยในการตดัสนิใจซือ้ 4 0 ดี 

1.2 กระตุ้นให้เกิดการซือ้ซํา้ 4 0 ดี 

1.3 มีความเป็นเอกลกัษณ์ 4 0 ดี 

2. เกณฑ์ด้านการออกแบบตามแนวคดิ Universal Design 

2.1 องค์ประกอบโดยรวมมีความเรียบง่าย 3.5 0.71 พอใช้ 

2.2 ข้อมลูบนบรรจภุณัฑ์มคีวามชดัเจน 4 0 ดี 

2.3 บรรจภุณัฑ์สะดวกตอ่การใช้งาน 4 0 ดี 

3. เกณฑ์ด้านการส่ือสาร 

3.1 สขีองบรรจภุณัฑ์มีความแตกตา่ง ง่ายตอ่การแยกประเภท 3 0 พอใช้ 

3.2 ภาพประกอบมขีนาดเหมาะสม ชดัเจน และเข้าใจง่าย 3.5 0.71 พอใช้ 

3.3 ตวัอกัษรมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน ง่ายตอ่การอา่น 4 0 ดี 

4. เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์ 

4.1 ความสวยงามของบรรจภุณัฑ์โดยรวม 4 0 ดี 

4.2 สร้างความจดจําได้ง่าย 3.5 0.71 พอใช้ 

4.3 สามารถดงึดดูความสนใจได้ดี 4 0 ดี 

ความพงึพอใจโดยรวม 3.79  ดี 

 

จากตาราง 36 การประเมินบรรจภุณัฑ์กลุม่กาแฟ รูปแบบท่ี 3 มีผลการวิเคราะห์ ดงันี ้

 เกณฑ์การสง่เสริมการจดัจําหนา่ย พบวา่ การออกแบบมีสว่นชว่ยในการตดัสนิใจซือ้ มี

คา่เฉล่ีย 4 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี กระตุ้นให้เกิดการซือ้ซํา้  มีคา่เฉล่ีย  4 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดี และมี

ความเป็นเอกลกัษณ์ มีคา่เฉล่ีย 4 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี 
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 เกณฑ์ด้านการออกแบบตามแนวคดิ Universal Design พบวา่ องค์ประกอบโดยรวมมีความ

เรียบงา่ย มีคา่เฉล่ีย 3.5 คะแนน  อยูใ่นเกณฑ์ พอใช้ ข้อมลูบนบรรจภุณัฑ์มีความชดัเจน มีคา่เฉล่ีย 4 

คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี และบรรจภุณัฑ์สะดวกตอ่การใช้งาน มีคา่เฉล่ีย 4 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี 

 เกณฑ์ด้านการส่ือสาร พบวา่ สีของบรรจภุณัฑ์มีความแตกตา่ง งา่ยตอ่การแยกประเภท มี

คา่เฉล่ีย 3 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์พอใช้ ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน และเข้าใจง่าย มีคา่เฉล่ีย 

3.5 คะแนน  อยูใ่นเกณฑ์ พอใช้  และตวัอกัษรมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน งา่ยตอ่การอา่น มีคา่เฉล่ีย 4 

คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี 

 เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์ พบวา่ ความสวยงามของบรรจภุณัฑ์โดยรวม มี คา่เฉล่ีย 4 

คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี สร้างความจดจําได้งา่ย มีคา่เฉล่ีย 3.5 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์พอใช้ และสามารถ

ดงึดดูความสนใจได้ดี มีคา่เฉล่ีย 4 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี 

 ความพงึพอใจโดยรวมของผลการประเมินจากแบบประเมินบรรจภุณัฑ์กลุม่กาแฟ รูปแบบท่ี 

3 มีคา่เฉล่ีย 3.79 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี 

 

ตาราง 37 สรุปผลการประเมนิจากแบบประเมินบรรจภุณัฑ์กลุม่กาแฟ สําหรับนําไปใช้ในการพฒันา 

 เป็นต้นแบบ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าคะแนนเฉล่ีย รูปแบบ 

การพัฒนา รูป 

แบบ 1 

รูป 

แบบ 2 
รูป 

แบบ 3 

1. เกณฑ์การสง่เสริมการจดัจําหนา่ย 

1.1 การออกแบบมสีว่นชว่ยในการตดัสนิใจซือ้ 4 5 4 รูปแบบท่ี 2 

1.2 กระตุ้นให้เกิดการซือ้ซํา้ 4 4.5 4 รูปแบบท่ี 2 

1.3 มีความเป็นเอกลกัษณ์ 4 5 4 รูปแบบท่ี 2 

2. เกณฑ์ด้านการออกแบบตามแนวคดิ Universal Design 

2.1 องค์ประกอบโดยรวมมีความเรียบง่าย 3.5 5 3.5 รูปแบบท่ี 2 

2.2 ข้อมลูบนบรรจภุณัฑ์มคีวามชดัเจน 4 4 4 รูปแบบท่ี 1,2,3 

2.3 บรรจภุณัฑ์สะดวกตอ่การใช้งาน 4 4 4 รูปแบบท่ี 1,2,3 
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ตาราง 37 (ตอ่) 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าคะแนนเฉล่ีย รูปแบบ 

การพัฒนา รูป 

แบบ 1 

รูป 

แบบ 2 
รูป 

แบบ 3 

3. เกณฑ์ด้านการส่ือสาร 

3.1 สขีองบรรจภุณัฑ์มีความแตกตา่ง ง่ายตอ่การแยกประเภท 3 5 3 รูปแบบท่ี 2 

3.2 ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน และเข้าใจง่าย 4 4.5 3.5 รูปแบบท่ี 2 

3.3 ตวัอกัษรมีขนาดเหมาะสม ชดัเจน ง่ายตอ่การอา่น 4 4 4 รูปแบบท่ี 1,2,3 

4. เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์ 

4.1 ความสวยงามของบรรจภุณัฑ์โดยรวม 3.5 4.5 4 รูปแบบท่ี 2 

4.2 สร้างความจดจําได้ง่าย 3 5 3.5 รูปแบบท่ี 2 

4.3 สามารถดงึดดูความสนใจได้ดี 3.5 4 4 รูปแบบท่ี 1,3 

ความพงึพอใจโดยรวม 3.71 4.54 3.79 รูปแบบท่ี 2 

 

จากตาราง 37 เป็นการ สรุปเปรียบเทีบยผลการวิเคราะห์ข้อมลูของแบบร่าง บรรจภุณัฑ์กลุม่

กาแฟ รูปแบบ ท่ี 1-3 เห็นได้วา่  ในแตล่ะ รูปแบบนัน้มีข้อดีและข้อเสียท่ีแตกตา่งกนั และแนวทางท่ีได้

คะแนนเฉล่ียรวมมาก ท่ีสดุคือ รูปแบบท่ี 2 โดยมีคา่พงึพอใจโดยรวม 4.54 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 

ดงันัน้ ผู้ วิจยัจงึเลือก รูปแบบท่ี 2 มาพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์ เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งตามแนวคดิการ

ออกแบบเพ่ือมวลชน สําหรับผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง 

จากแบบประเมนิผลลกัษณะคําถามปลายเปิด ผู้ เช่ี ยวชาญได้แสดงความคดิเห็นและให้

ข้อเสนอแนะวา่ ในการออกแบบบรรจภุณัฑ์ของเคร่ืองด่ืมแตล่ะกลุม่นัน้ ควรเลือกใช้พืน้ผิวแบบนนูมา

ประยกุต์ใช้กบัพืน้ผิวแบบเรียบ  โดยสว่นของพืน้ผิวแบบเรียบเป็นสว่นท่ีให้ข้อมลูในลกัษณะของการ

อา่นหรือการมองเห็น และในสว่นของ พืน้ผิวแบบนนูเป็นสว่นท่ีให้ข้อมลูในลกัษณะของการสมัผสั  ควร

เป็นสญัลกัษณ์ท่ีบง่บอกถึงประเภทของเคร่ืองด่ืม  เพ่ือเอือ้ประโยชน์สําหรับผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง

ให้สามารถรับรู้และสามารถแยกประประเภทเคร่ืองด่ืมได้ง่ายขึน้ 
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การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เคร่ืองดื่มประเภทกล่องตามแนวคิดการออ กแบบเพ่ือมวลชน 

สาํหรับผู้ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง 

 

 

ภาพประกอบ 41 สญัลกัษณ์บอกประเภทของกลุม่เคร่ืองด่ืมนํา้ผลไม้ กาแฟ และนม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 42 บรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งกลุม่นํา้ผลไม้ 
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ภาพประกอบ 43 บรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งกลุม่กาแฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 44 บรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งกลุม่นํา้นม 

 



บทที่ 5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง "การศกึษาและพฒันารูปแบบ บรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งตามแนวคดิ

การ ออกแบบ เพ่ือมวลชน สําหรับผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง " เป็น รูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ  ซึง่ มี

วตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมและปัจจยัท่ีมีผลตอ่การรั บรู้ของผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง รวมถึง

ศกึษาองค์ประกอบและรูปแบบบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งจากกรณีศกึษาเคร่ืองด่ื มของบริษัท 

เนสท์เล ่ (ไทย ) จํากดั เพือ่ พฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์โดยใช้หลกัการตามแนวคดิการออกแบบเพ่ือ

มวลชน หรือ Universal Design ซึง่มีวิธีการดําเนินการวิจยั ดงันี ้

 1.  ศกึษารวบรวมข้อมลูจากเอกสารวิชาการ  บทความงานวิจยั  ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัผู้ ท่ีมี

ภาวะสายตาเลือนราง เชน่ ลกัษณะพฤตกิรรมในการดําเนินชีวิตประจําวนั พฤตกิรรมการรับรู้ เป็นต้น 

 2.  ศกึษาและรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัการออกแบบบรรจภุณัฑ์ โดยเฉพาะบรร จภุณัฑ์

เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่ง เชน่ ประเภทของเคร่ืองด่ืม วสัดท่ีุใช้ในการผลิต การออกแบบกราฟิกบนบรรจุ

ภณัฑ์ ผนวกกบัหลกัแนวคดิในการออกแบบเพ่ือมวลชน (Universal Design) เพ่ือนําไปประยกุต์ใช้ใน

การออกแบบบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งสําหรับผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนรางได้อยา่งเหมาะสม 

 3.  ศกึษาข้อมลูภาคสนามโดยการสงัเกตและสมัภาษณ์ผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง  และ

แบบสอบถามความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

 4.  การวิเคราะห์และการสงัเคราะห์ข้อมลูเพ่ือสร้างแนวคดิการออกแบบบรรจภุณัฑ์ จาก

การศกึษาข้อมลูภาคเอกสารและภาคสนาม 

 5.  นําผลการวิเคราะห์ท่ีได้เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาบรรจภุณัฑ์ เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่ง

ตามแนวคดิการออกแบบเพ่ือมวลชน สําหรับผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง จํานวน 3 รูปแบบ 

 6.  การประเมินแบบร่างบรรจภุณัฑผลิตภณัฑ์จากผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 3 ทา่น ตามเกณฑ์ท่ี

ได้กําหนดไว้ จากนัน้นําข้อมลูท่ีได้มาส รุปผล วิเคราะห์ โดยแสดงในรูปแบบคา่เฉล่ีย จดัคะแนนสูง่ต่ํา

เพ่ือคดัเลือกและทําการปรับปรุง และสรุปผลการพฒันาบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งตามแนวคดิ

การออกแบบเพ่ือมวลชน สําหรับผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง  จากนัน้นําผลการวิเคราะห์ท่ีได้ ตรวจสอบสมตุิ

ฐานการวิจยัตอ่ไป 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ลักษณะเบือ้งต้นโดยแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ 

1.1 ข้อมลูทางประชากรของผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง 
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  จากการศึกษากลุ่มผู้ที่มีภาวะสายตาเลือนรางจํานวน 20 คน สว่นใหญ่ เป็นเพศชาย  

ร้อยละ 75 และมีอาย ุ20 ปี ร้อยละ 25 ระดบัการศกึษาชัน้ประถมปี ท่ี 6 ร้อยละ 30 และมีลกัษณะการ

บกพร่องทางสายตาตัง้แตกํ่าเนดิร้อยละ 65 สาเหตจุากการโดนแสงจากตู้อบมากเกินไป นอกจากนีย้งั

เกิดจากการเป็นโรคไข้สมองอกัเสบตอนเดก็ และการประสบอบุตัเิหตมีุสาเหตมุาจากการตกต้นไม้ 

1.2 พฤตกิรรมการส่ือสารของผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนรางในการเลือกซือ้เคร่ืองด่ืมประเภท

กลอ่ง จากการศึกษาพบว่า  ร้อยละ 50 เป็นผู้ที่เลือกซื้อเครื่อ งดื่มด้วยตนเองโดยคํานึงถึงยี่ห้อ  รูแปบ

บรรจภุณัฑ์และความสะดวกของสถานที่ซื้อมีค่าสถิติเท่ากันคือ ร้อยละ 25 และจากประสบการณ์ใน

การซือ้ร้อยละ 75 เคยหยิบหรือเลือกซื้อเครื่องดื่มผิ ด ส่วนใหญ่สาเหตุเกิดจากความหลากหล ายและ

ความคล้ายคลงึกนั ของรูปแบบบรรจุภัณฑ์ซึ่งทําให้เกิดความสับสน ทําให้บางครั้งเกิดความผิดพลาด

ในการเลือกซือ้  สว่นผู้ ท่ีไมเ่คย ประสบปัญหาเน่ืองจากฝากคนอ่ืนซือ้ห รือซือ้ตามท่ีคนอ่ืนบอก ร้อยละ  

55 ใช้วิธีการเลือกซือ้จากการสงัเกตด้วย ตวัเอง เชน่ การสมัผสั ดลูกัษณะสี ตั วอกัษร การอา่นฉลาก 

และร้อยละ 45 สอบถามจากบคุคลอ่ืน ผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนรางร้อยละ 95 มีความต้องการให้

ปรับปรุงรูปแบบบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งด้านการส่ือสารหรือให้ข้อมลู สว่นใหญ่ต้องการให้

ตวัอกัษรบนบรรจภุณัฑ์มีขนาดใหญ่ขึน้และใช้สีท่ีสามารถจดจําได้ง่าย 

 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 

2.1 ผลวิเคราะห์ข้อมลูจาก แบบสอบถามความคิดเห็น จากผู้ เช่ียวชาญ เร่ืององค์ประกอบ

ทางกายภาพ ของบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่ง ที่มีผลต่อการใช้งานและการสื่อสาร สําหรับผู้ ท่ีมี

ภาวะสายตาเลือนราง โดยมีความเช่ือมโยงกบัแนวคดิการออกแบบเพ่ือมวลชน  พบวา่ข้อมลูหรือ

องค์ประกอบใน บรรจุภัณฑ์ที่มีความสําคัญต่อผู้ที่มีสายตาเลือนรางมากที่สุดคือ ชื่อผลิตภัณฑ์ คํา

เตือนหรือข้อควรระวงัในการบริโภค วันผลิตและวันหมดอายุ โดยคดิเป็นร้อยละ  100 ตวัอกัษรและ

ภาพประกอบบนบรรจภุณัฑ์จะต้องชดัเจนโดยคดิเป็นร้อยละ 100 สีท่ีใช้ต้องมีความเสมอภาคคดิเป็น

ร้อยละ 80 รูปทรงของบรรจภุณัฑ์ต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมคดิเป็นร้อยละ 66.67 นอกจากนีย้งัต้องมี

ความปลอดภยั เรียบงา่ย สามารถถือหรือจบัได้อยา่งถนดัมือ รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ไม่ควร โค้งมน

เน่ืองจากเป็นอุปสรรคต่อการอ่าน ควรมีพืน้ผิวแบราบไมม่นัวาว 

2.2 ผลวิเคราะห์ข้อมลูจาก แบบสอบถามความคิดเห็น ด้านการรับรู้ของผู้ ท่ีมีภาวะสายตา

เลือนราง ซึง่เก่ียวข้องกบัประเดน็ของการรับรู้เร่ืองสี ภาพประกอบ  และพืน้ผิวในการออกแบบกราฟิก

บนบรรจภุณัฑ์  สรุปได้วา่  กลุ่มนํา้ผลไม้  ควรใช้โทนสีเดียวและโทนสีเข้ม โดยร้อยละ 80 และเลือกใช้

ภาพประกอบประเภทภาพถ่าย โดยคดิเป็นร้อยละ 100 สว่นในกลุม่ของนํา้นมควรใช้ โทนสีเดียว โดย

คดิเป็นร้อยละ 86.67 และใช้ภาพประกอบประเภทภาพกราฟิกหรือภาพถ่าย โดยคดิเป็นร้อยละ 93.33 
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และกลุม่กาแฟควรใช้ โทนสีเข้ม โดยคดิเป็นร้อยละ 93.33 และใช้ ภาพประกอบประเภทภาพกราฟิก

หรือภาพถ่าย โดยคดิเป็นร้อยละ 86.67 ประเดน็การรับรู้เร่ืองพืน้ผิว  พบวา่ พืน้ผวิแบบเรียบมีความ

เหมาะสมมากท่ีสดุ โดยคดิเป็นร้อยละ 93.33 รองลงมาคือ พืน้ผิวแบบป๊ัมนนู คดิเป็นร้อยละ 86.67 

2.3 ผลวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามความคิดเห็นด้านรูปทรงของบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืม

ประเภทกลอ่งตามแนวคดิการออกแบบเพ่ือมวลชน สําหรับผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง  พบวา่ รูปทรงท่ี

เหมาะสมท่ีสดุ คือ รูปทรงส่ีเหล่ียมทรงเตีย้แบบมีสามเหล่ียมหน้าจัว่ด้านบน คดิเป็นร้อยละ 83.33 

รองลงมาคือ รูปทรงส่ีเหล่ียมทรงสงูแบบพบัด้านบน คดิเป็นร้อยละ 75 นอกจากนี ผู้้ เช่ียวชาญยงัได้

แสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ โดยแนะนําให้เลือกใช้โครงสร้างของ ทัง้สองรูปแบบมาประยกุต์ใช้ร่วมกนั  

โดยมีขนาด 10.3 x 4.8 x 4.6 เซนตเิมตร สามเหล่ียมหน้าจัว่ด้านบนมีขนาด 2.7 x 4.8 เซนตเิมตร และ

สว่นลิน้ด้านบนมีขนาด 1 x 4.8 เซนตเิมตร ซึง่มีขนาดบรรจ ุ200 มิลลิลิตร 

 

 3.  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินแบบร่าง 

 ผู้ วิจยัได้กําหนดเกณฑ์การประเมินบรรจภุณัฑ์ ให้สอดคล้องกบัแนวคดิ การออกแบบเพ่ือ

มวลชน  โดยแบง่ออกเป็น 4 เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์ด้านการส่ งเสริมการจดัจําหนา่ย เกณฑ์ด้านการ

ออกแบบตามแนวคดิ Universal Design เกณฑ์ด้านการส่ือสาร  และเกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์  

เป็นการประเมินแบบมาตราสว่น (Rating Scale) ซึง่กําหนดคา่คะแนน (Weight) ออกเป็น 5 ระดบั 

ตามวิธีของลเิคอร์  

(พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 114) ดงันี ้

   5 หมายถึง ระดบัดีมาก 

   4 หมายถึง ระดบัดี 

   3 หมายถึง ระดบัพอใช้ 

   2 หมายถึง ระดบัควรปรับปรุง 

   1 หมายถึง ระดบัใช้ไมไ่ด้ 

กําหนดเกณฑ์ การแปลความหมาย ข้อมลูท่ีเป็นคา่เฉล่ียตา่งๆ ดงันี ้

   คา่เฉล่ียระหวา่ง  ความหมาย 

   4.51 – 5.00   ระดบัดีมาก 

   3.51 – 4.50   ระดบัดี 

   2.51 – 3.50  ระดบัพอใช้ 

   1.51 – 2.50  ระดบัควรปรับปรุง 

   1.00 – 1.50   ระดบัใช้ไมไ่ด้ 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากการประเมินรูปแบบบรรจภุณัฑ์ แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่

นํา้ผลไม้ กลุม่นํา้นม และกลุม่กาแฟ 

  3.1  ผลการประเมินจากแบบประเมินบร รจภุณัฑ์กลุม่นํา้ผลไม้  สรุปได้วา่  แนวทางท่ีได้

คะแนนเฉล่ียรวมมากท่ีสดุคือ รูปแบบท่ี 2 โดยมีคา่พงึพอใจโดยรวม 4.54 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 

  3.2  ผลการประเมินจากแบบประเมินบรรจภุณัฑ์กลุม่นํา้นม  สรุปได้วา่  แนวทางท่ีได้

คะแนนเฉล่ียรวมมากท่ีสดุคือ รูปแบบท่ี 1 โดยมีคา่พงึพอใจโดยรวม 4.46 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดี 

  3.3  ผลการประเมินจากแบบประเมินบรรจภุณัฑ์กลุม่กาแฟ  สรุปได้วา่  แนวทางท่ีได้

คะแนนเฉล่ียรวมมากท่ีสดุคือ รูปแบบท่ี 2 โดยมีคา่พงึพอใจโดยรวม 4.54 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 

 จากแบบประเมนิผลลกัษณะคําถามปลายเปิด ผู้ เช่ียวชาญได้แ สดงความคดิเห็นและให้

ข้อเสนอแนะวา่ ในการออกแบบบรรจภุณัฑ์ของเคร่ืองด่ืมแตล่ะกลุม่นัน้ ควรเลือกใช้พืน้ผิวแบบนนูมา

ประยกุต์ใช้กบัพืน้ผิวแบบเรียบ โดยสว่นของพืน้ผิวแบบเรียบเป็นสว่นท่ีให้ข้อมลูในลกัษณะของการ

อา่นหรือการมองเห็น และในสว่นของพืน้ผิวแบบนนูเป็นสว่นท่ีให้ ข้อมลูในลกัษณะของการสมัผสั ควร

เป็นสญัลกัษณ์ท่ีบง่บอกถึงประเภทของเคร่ืองด่ืม เพ่ือเอือ้ประโยชน์สําหรับผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง

ให้สามารถรับรู้และสามารถแยกประประเภทเคร่ืองด่ืมได้ง่ายขึน้ 

 

อภิปรายผล 

 การออกแบบบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งตามแนวคดิการออกแบบ เพ่ือมวลชน  

สามารถเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์สําหรับผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง สร้างความ

สะดวกสบายในการดําเนนิชีวิตประจําวนั สามารถพึง่พาตวัเองได้เทา่เทียมกบับคุคลทัว่ไป และสร้าง

คณุภาพชีวิตท่ีดีแก่ผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนรางได้ 

 จากการศึกษาทั้งหมดจะเห็นไ ด้ว่าเป็นการดําเนินงานที่ต้องอาศัยข้อมูลที่จําเป็นจากผู้ที่มี

ภาวะสายตาเลือนรางซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้งานออกแบบมีประสิทธิภาพตรงกับ

กลุม่เป้าหมาย จึงต้องอาศัยจากการสังเกตและการลงพื้นที่ของผู้ศึกษาเอง เนื่องจากข้อมูลที่  

เฉพาะเจาะจงสําหรับผู้ที่มีสายตาเลือนรางยังมีไม่มากนัก โดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับคนตาบอด 

ผลจากการออกแบบในครั้งนี้เป็นเพียงงานต้นแบบ สามารถเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับการนําไปใช้ใน

การพฒันาบรรจภุณัฑ์เครื่องดื่มประเภทกล่อง หรือบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ได้ ซึ่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์  

เพื่อการส่ือสาร สําหรับผู้ที่มีภาวะสายตาเลือนราง นอกจากจะต้องคํานึงถึงปัจจัยหรือองค์ประกอบ  

ทางกายภาพของบรรจภุณัฑ์แล้ว  ยังต้องคํานึงถึง สภาวะแวดล้อมหรือ ปัจจัยภายนอกด้วย ซึ่งได้แก่ 

แสง ความสว่าง การรบกวนของเสียง  ระยะการมองเห็น ระดับความบกพร่องทางสายตาของผู้พิการ  

จึงจะทําให้การออกแบบ บรรจภุณัฑ์ มีผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย  

มากยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 

 ในการศกึษาเร่ือง “การศกึษาและพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่งตามแนวคดิ

การออกแบบเพ่ือมวลชน สําหรับผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง” สามารถสรุปข้อเสนอแนะโดยรวมจากผล

การศกึษาและการออกแบบ ได้ดงันี ้

 1.  ควรเพิม่เตมิคําถามในแบบสมัภาษณ์ผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง เพ่ือให้ได้ผลของข้อมลูท่ี

มีความละเอียด และครอบคลมุมากกวา่นี  ้

 2.  ควรศกึษา เพิ่มเตมิเก่ียว กบักลุม่เป้าหมายกลุม่อ่ืนท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง เชน่ กลุ่ ม

ผู้สงูอาย ุเพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหาท่ีแตกตา่งกนัออกไป 

 3.  ควรศกึษาเพิม่เตมิเก่ียวกบัขนาดและรูปแบบของบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทกลอ่ง  เพ่ือ

เพิม่ความหลากหลายและความแตกตา่งในการออกแบบ 

 4.  ควรศกึษาเพิ่มเตมิเก่ียวกบักฎหมายของประเทศไทย และตา่งประเทศท่ีเก่ียวกบัสิทธิและ

การคุ้มครองผู้ ท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือผู้พกิาร เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการออกแบบให้ตรง

ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ 

 5.  ผู้พิการทางสายตาประเภทเห็นเลือนรางต้องใช้รูปแบบตวัอกัษรและสญัลกัษณ์ท่ีเอือ้ตอ่

การมองเห็น จะชว่ยให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพ  จงึควรมีการวิจยัพฒันา การออกแบบทัง้ในรูปแบบ

ของบรรจภุณัฑ์ ส่ือสิ่งพิมพ์ และนวตักรรมทางการศกึษาเพ่ือรองรับผู้พิการทางสายตาประเภทเห็น

เลือนราง ซึง่จะเป็นการพฒันาให้เกิดการเรียนรู้ได้งา่ยและรวดเร็วขึน้ ซึง่จะชว่ยให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 
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