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บทคัดย่อ 

        การวิจัยการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เวย์โปรตีนสำหรับผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาและหาแนวทางการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เวย์โปรตีนผู้สูงอายุ โดยใช้กราฟิกสื่อสารให้
ผู้สูงอายุเข้าใจในประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีน ที่ผ่านมามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนว่า
เวย์โปรตีนนั้นกินได้เฉพาะในกลุ่มคนหนุ่มสาวที่ออกกำลังกายเท่านั้น แต่จริง ๆแล้วผู้สูงอายุต้องการโปรตีนไป
ช่วยเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อในร่างกายมากที่สุด ผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญการออกแบบกราฟิกที่ช่วยสื่อสารให้
ผู้สูงอายุเข้าใจได้อย่างถูกต้อง วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 1) เพื่อศึกษาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เวย์
โปรตีนสำหรับผู้สูงอายุ 2 ) เพื่อศึกษาความพึงพอใจการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เวย์โปรตีนสำหรับ
ผู้สูงอายุโดยวิธีดำเนินงานวิจัย กลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คนจากกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ทั้งเพศชาย และหญิง 
ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปอาศัยในตัวเมืองกรุงเทพฯ ดูแลรักษาสุขภาพและออกกำลังกาย โดยการใช้การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผลการวิจัย จากข้อมูลทั่วไปผู้สูงอายุเป็นเพศชาย จำนวน 16 
คน คิดเป็นร้อยละ 34 และเพศหญิง จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 67 ช่วงอายุผู้สูงอายุส่วนมากพบว่าเป็น
ช่วงอายุ 60-65 ปีจำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 88 สถานภาพส่วนมากของผู้สูงอายุ สมรสแล้ว จำนวน 28 
คน คิดเป็นร้อยละ 56 รายได้ของผู้สูงอายุส่วนมากพบว่า 10,000-20,000 บาท จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
46 และข้อมูลด้านแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.10 โดยรวม
อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก แบ่งรายละเอียดได้ดังนี้ ความพึงพอใจกราฟิกโดยรวม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.86 
ระดับความพึงพอใจมากความพึงพอใจกราฟิกตัวการ์ตูน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.73 ระดับความพึงพอใจมาก และ
ความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาการใช้งาน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.72 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research is to study and find guidelines for graphic design 

on elderly whey protein packaging. By using graphics to communicate to the elderly to 

understand the benefits of whey protein products. In the past, there was a misunderstanding 

about whey protein products that whey protein can only be eaten in young people who 

exercise. But in fact, older people need protein to help build muscle mass in the body as 

much as possible. The researcher therefore sees the importance of graphic design that helps 

communicate the elderly correctly. Research objectives 1)  To study graphic design on whey 

protein packaging for the elderly 2)  To study the satisfaction of graphic design on whey protein 

packaging for the elderly .The search method Target groups of 50 people from the target 

group of the elderly, both male and female, aged 60 years and over, living in downtown 

Bangkok. Maintain health and fitness by using purposive sampling. Research results from 

general information the elderly were male, 16 people, representing 34 percent. And female, 

34 persons, representing 67 percent. Most of the elderly were found to be between 60-65 

years old, 44 people, representing 88 percent. The status of most of the elderly is married to 

28 people, representing 56 percent. The income of most elderly people found that 10,000 - 

20,000 baht, amount 23 people, representing 46 percent. And information on satisfaction 

surveys Satisfaction analysis results Representing an average of 4.10 Overall in the level of 

satisfaction, Details can be divided as follows. Overall graphics satisfaction Representing an 

average of 3.86 Very satisfied level, Satisfaction graphics cartoon characters Representing an 

average of 3.73 Very satisfied level And Satisfaction in solving problems with use Representing 

an average of 4.72 The highest satisfaction level. 

Keyword: Graphic Design, Whey Protein, elderly 
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บทนำ 

          ปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอายุนั้นเริ่มมีจำนวนมาก
ขึ้นในทางสถิติถือว่าผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุคือ บุคคลที่
มีอายุ 60-65 ปีขึ้นไป สำหรับประเทศไทยกำหนด
ไว้ว่าผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป นพ. 

ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมแพทย์ 
เปิดเผยว่ามูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ 
ประเมินสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยพบว่า
ประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็น
ร ้อยละ 20 และคิดเป ็นส ัดส ่วน 1 ใน 5 ของ
ประเทศทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีสัดส่วน
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรผู้สูงอายุเพิ่ม
มากขึ้นเป็นลำดับ 2 ในเอเชียรองจากสิงคโปร์ ทำ
ให้เห็นว่าประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างยิ ่ง ที่
จะต้องเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นสังคม
ผู้สูงอายุที ่กำลังจะมาถึง เพราะผู้สูงอายุถือเป็น
กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ร่างกายจะทำงานได้ไม่ดีเช่นเดิม ร่างกาย
เสื่อมโทรมตามอายุขัยที่เห็นได้ชัดคือภายนอกจะมี
ผิวหนังเหี่ยวย่น มีกระ ผมบางหรือเปลี่ยนเป็นสี
ขาวหรือสีเทา เคลื่อนไหวได้ช้าลง ด้วยความสูงวัย
นี้ผู้สูงอายุจะชอบมองว่าตนเองด้อยค่ากว่าคนอื่น
แต่แท้จริงแล้วผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อสังคมเป็น
อย่างมาก เป็นแหล่งความรู้ความชำนาญและผู้สืบ
ทอดธำรงประเพณี แต่ปัญหาของผู้สูงอายุคือด้าน
สุขภาพ และพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่
เหมือนเดิม ทานได้น้อยลง กล้ามเนื้อลีบลง ควรมี
ตัวช่วยอาหารเสริมเพื ่อเสริมสร้างกล้ามเนื ้อใน
ร ่างกาย โดยเน ้นพวกโปรตีนเป ็นหลักน ั ่นค ือ 

ผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีน (Whey Protein)  เ ว ย ์
โปรตีน (Whey Protein) ส่วนใหญ่มักจะนิยมกัน
ในกลุ ่มหนุ ่มสาวเล่นกล้าม หรือออกกำลังกาย 

และเวย ์โปรต ีนก ็เป ็นต ัวช ่วยหนึ ่งท ี ่ด ีสำหร ับ
ผู ้ส ูงอายุ แต่บรรจุภัณฑ์เวย์โปรตีนในปัจจุบัน
สื่อสาร รายละเอียดด้านข้อมูล ลวดลายกราฟิก ไม่

ตรงกลุ่มเป้าหมายของผู้สูงอายุ ด้วยลายกราฟิกที่สี
ฉ ูดฉาด มีภาพนักเพาะกาย ตัวอักษรที ่ไม่บอก
รายละเอียดว่าสามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย 

และผู้สูงอายุก็สามารถรับประทานเวย์โปรตีนชนิด
นี้ได้เช่นกัน  จากข ้อม ูลข ้างต ้นผ ู ้ ส ู งว ัยท ี ่
ต้องการทางเลือกใหม่ในการเสริมสร้างโปรตีน เพื่อ
ได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ที่ช่วย
ในทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง มีเรี่ยวแรงทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ที ่ม ีอยู ่ในผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีน แต่จาก
การศึกษาลวดลายกราฟิกบนบรรจุภ ัณฑ์ตาม
ท้องตลาดเองยังไม่ตรงกับกลุ ่มเป้าหมายที ่เป็น
ผู ้สูงอายุ ผู ้ว ิจัยจึงมีความสนใจที ่จะศึกษา การ
ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เวย์โปรตีนสำหรับ
ผู้สูงอายุ ด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ที่สอดคล้อง
กับพฤติกรรมการใช้งาน การอ่านฉลาก การฉีก 

และพกพา และ ยังสามารถช่วยให้ในเรื ่องการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์โปรตีนที่เป็นเป็นทางเลือกเพื่อ
ส ุขภาพและเป ็นประโยชน์ต ่อผ ู ้ส ูงว ัย รวมไป
ภ าพ ล ั ก ษณ ์ ก ร า ฟ ิ ก ท ี ่ เ ห ม า ะ ส ม ส ำ ห ร ั บ
กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 
 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
เวย์โปรตีนสำหรับผู้สูงอายุ 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการออกแบบกราฟิก
บนบรรจุภัณฑ์เวย์โปรตีนสำหรับผู้สูงอายุ 

 

วิธีการวิจัย 

วิธีการดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้คือ กราฟิกบน
บรรจุภัณฑ์เวย์โปรตีนสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีโอกาส
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตลอดจนสามารถ
อ่านฉลากและใช้ยาได้ด้วยตนเอง และเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจการออกแบบบรรจุภัณฑ์เวย์โปรตีน

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๒ 

The Second FIT SSRU Conference 2019

วันศุกร์ที่ 7 มถิุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 240 -



สำหรับผู้สูงอายุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้วิจัยได้
แบ่งขั้นตอนการทำงานดังนี้ 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวิจัย คือ ประชากรในการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือผู้สูงอายุทั้งเพศชาย และ
เพศหญิง ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย
เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในตัวเมือง กรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตัวอย่าง ผู้สูงอายุทั้งเพศชาย และเพศ
หญิง ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่
อาศ ัยในต ัวเม ือง สวนสาธารณะในกร ุงเทพฯ 
สามารถอ่านฉลากเอง และออกกำลังกายเองได้ 
เคยใช ้  หร ือ ใช ้ผล ิตภ ัณฑ ์ เสร ิมอาหารท ี ่ ม ี
ส่วนประกอบของโปรตีนสำหรับผู้สูงอายุ 

 
          2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1  แบบสอบถาม มีทั้งหมด 50 
คน โดยเก็บข้อมูลทั่วไปกับผู้สูงอายุที ่เคยใช้เวย์
โปรตีน โดยสอบถามกลุ่มตัวอย่าง คือผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชาย และเพศหญิง ด้าน
ข้อมูลด้านการออกแบบตัวอักษร ความสะดวกและ
พฤติกรรมการใช้งาน และข้อมูลความพึงพอใจ
กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์กับความต้องการให้แก้ไข
ปัญหา 

 
ขั้นตอนที่ 2 เพื่อประเมินความพึงพอใจ

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยเลือกลักษณะการสุ่ม
ตัวอย่าง คือวิธ ีการใช้เล ือกกลุ ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เป ็นการเล ือก
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้จำนวนตามต้องการโดยมี
หลักเกณฑ์ คือต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
ที่สามารถให้ข้อมูลได้ 

การก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั ้นตอนที่ 1 

ผู้วิจัยได้ทำการสํารวจโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม

ข้อมูลภาคปฐมภูมิ จากการตอบแบบสอบถาม
ผู้วิจัยได้ดำเนินการสังเกตพฤติกรรมและสัมภาษณ์
โดยตรงกับกลุ่มตัวผู้สูงอายุโดยการสัมภาษณ์ตัวต่อ
ตัว ว่ามีความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์แบบใด   ( 
พกพาแบบซอง , แบบกระเป๋อง)  ทั้งนี ้ก็เพื ่อให้
สอดคล ้องก ับว ัตถ ุประสงค ์ของงานว ิจ ัยของ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีใครบันทึก
เรียบเรียงมาก่อน ข้อมูลที่ได้จะมีความน่าเชื่อถือ
พอสมควร เมื่อผู้วิจัยได้เลือกรูปแบบโครงสร้างและ
ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์แล้วผู้วิจัยได้ถาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อรูปแบบบรรจุ
ภ ัณฑ์ ประกอบด้วย ร ูปแบบโครงสร ้าง และ
รูปแบบกราฟิกที่สื่อสารได้ง่ายกับผู้สูงอายุ จากนั้น
จึงแก้ไขรูปแบบตามคําแนะนําของผู ้เชี ่ยวชาญ 
ก่อนการทําต้นแบบบรรจุภัณฑ์ เมื ่อผู ้ว ิจ ัย ได้
ต้นแบบบรรจุภัณฑ์แล้วผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของ กลุ่มผู้สูงอายุอีกครั้ง
เพื่อประเมิน รูปแบบบรรจุภัณฑ์ กราฟิก การหยิบ
จับถือตามการใช้งาน โดยทั้งหมดผู้วิจัยและเป็นผู้
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
          3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น 
เพศ อายุ รายได้  
 3.2 การวิเคราะห์ข ้อม ูลแบบสอบถาม
เก ี ่ยวก ับข ้อม ูล แบบสอบถามเก ี ่ยวก ับความ
คาดหวังในการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เวย์
โปรต ีนผ ู ้ส ูงอาย ุ และระด ับความเห ็นในการ
ออกแบบวิเคราะห ์ข ้อม ูลประเม ินโดยการใช ้
ค่าเฉลี่ย  
 3.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เวย์โปรตีนผู้สูงอายุที่สร้างขึ้น 
และระดับความพึงพอใจในการออกแบบวิเคราะห์
ข้อมูลประเมินโดยการใช้ค่าเฉลี ่ย โดยให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบจากระดับความต้องการ 
ซึ่งใช้เกณฑ์ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุดใช้การแปลความหมายของค่า
คะแนนเฉลี่ย เกณฑ์ในการวิเคราะห์พิจารณาช่วง
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ของค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ แบบสอบถามแบบลิเคิร์
ทสเกล (Weigel & Newman, 1976)  

 

          4. สถิติที่ใช้ในงานวิจัย 

4.1 ค่าร้อยละ 

ร้อยละ จำนวนที่เลือก ความถี่
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

 

 
4.2  ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย ผลบวกของค่าที่เลือกตอบ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

 

 

 

ผลการวิจัย 

 1. ใ น ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ข ้ อ ม ู ล จ า ก
แบบสอบถาม เพื่อให้ได้แนวทางในการออกแบบ
กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์กราฟิกเวย์โปรตีนผู้สูงอายุ ที่
สามารถสื่อสารให้ผู้สูงอายุเข้าใจได้ง่าย เป็นการทำ
ขึ้นเพื่อสอบถามกลุ่มเป้าหมาย คือผู้สูงอายุที่มีอายุ 
60 ปีขึ้นไป จำนวน 50 ชุด ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์โจทย์ Analysis แนวทาง
ในการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เวย์โปรตีนผู้สูงอายุ 
(N=50) 
 

วิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบ ผลการวิเคราะห์ 

หลักการใช้สี แบบเอกรงค์ 

ภาพประกอบสิ่งพิมพ์ ภาพวาดลายเส้น 

ตัวอักษรภาษาไทย แบบหัวตัด 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ Display type 

ขนาดที่ไม่สามารถอ่านได้ ตั้งแต่ขนาดต่ำกว่า 6 พอยต์ 

ขนาดที่สามารถอ่านได้ชัดเจน ตั้งแต่ขนาด 18 พอยต์ขึ้นไป 

 

 
 

ภาพ 1 กราฟิกคาเรกเตอร์ ผู้สูงอายุกับการออกกำลัง ชนิด
กล่อง ขนาด 300 กรัม บรรจุซอง 15 ซอง (20 กรัม) 

 2. จากการศ ึกษาข ้อม ูลการออกแบบ
กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เวย์โปรตีนผู้สูงอายุที่สามารถ
สื่อสารได้เข้าใจง่ายมากขึ้นนั้นงานวิจัยพบว่าด้าน
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เวย์โปรตีน
ผู ้ส ูงอายุ ในรูปแบบของกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการให้การ
ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โดยใช้ร ูปแบบ
ภาพประกอบแบบภาพวาดลายเส ้นหร ือภาพ
การ์ตูน โดยใช้หลักการใช้สีแบบสีเดียว เอกรงค์ 
โดยใช้ชนิดตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบ Display 
Type และตัวอักษรภาษาไทยแบบหัวตัดขนาดของ
ตัวอักษรไม่ต่ำกว่า 10 พอยต์ลงไป ในทุกประเภท
ปริมาตรการบรรจุทั้งแบบกล่องขนาด 300 กรัม 
บรรจุซอง 15 ซอง (20 กรัม) (ภาพที ่1)  แบบ
กระปุก ขนาด 1000 กรัม (ภาพที ่2) ขวดนม
ประเภทผสมเวย์พร้อมดื ่มขนาด 350 มิลลิลิตร 
(ภาพที่3)   ชนิดฝาบรรจุผงเวย์โปรตีน ขนาด 20 
กรัม ( ภาพที่4 )  

 
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เวย์โปรตีน
ผู้สูงอายุ ชนิดกระปุกฝาเกลียว ขนาด 1000 กรัม 
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  4

 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เวย์โปรตีน
ผู้สูงอายุ ชนิดเครื่องดื่มนม ขนาด 350 มิลลิลิตร 

 

 
ภาพที่ 4 ตัวอย่างกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เวย์โปรตีน
ผู้สูงอายุ ชนิดฝาบรรจุผงเวย์โปรตีน ขนาด 20 กรัม 

 
ภาพที่ 5 ตัวอย่างกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เวย์โปรตีน
ผู้สูงอายุ ชนิดเครื่องดื่มเยลลี่ ขนาด 150 กรัม 

 
ภาพที่ 6 ตัวอย่างกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เวย์โปรตีน

ผู้สูงอายุ ชนิดคุกกี้ 1 กล่อง บรรจุ 10 ซอง 

 

ตารางที่ 2 ประเมินความพึงพอใจรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ใหม่ที่สร้างขึ้น (N=50) 

 
  
 
 
 

ลำดับ
ที่ รายการ ค่าเฉลี่ย 

(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(Std.Devlation) 

ระดับความพึง
พอใจ 

ความพึงพอใจกราฟิกตัวการ์ตูน  

1. 
ตัวการ์ตูนเหมาะสม
กับผู้สูงอาย ุ

 
3.22 

 
0.58 

 

ปาน
กลาง 

2. 
ตัวการ์ตูนสื่อสารถึง
การรักษาสุขภาพ 
 

3.96 0.66 มาก 

3. 
ตัวการ์ตูนสื่อสารถึง
การออกกำลังกาย 

4.02 0.65 มาก 

ผลรวมกราฟิกตัวการ์ตูน 3.73 0.63 มาก 

ด้านออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์  

4. 
สีเหมาะสำหรับกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

4.08 0.63 มาก 

5. 
สีบอกได้ถึงรสชาติ
ของเวย์โปรตีน 

4.78 0.47 มากที่สุด 

6. ภาพสื่อสารเข้าใจง่าย 3.56 0.64 มาก 

7. 
ตัวอักษรภาษาไทย 
อ่านง่าย เข้าใจชัดเจน 

3.48 0.64 มาก 

8. 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
อ่านง่าย เข้าใจชัดเจน 

3.44 0.57 มาก 

ผลรวมด้านออกแบบกราฟิก 
บนบรรจุภัณฑ์ 

3.86 0.59 มาก 

ความพึงพอใจการแก้ไขปัญหา 
การใช้งานผลิตภัณฑ์ 

 
 

9. การเปิด – ปิด 
4.48 0.61 มากที่สุด 

10. 
ไม่ต้องออกแรงเยอะ 4.86 0.40 มากที่สุด 

11. 
จับถือได้ถนัดมือ 4.86 0.40 มากที่สุด 

12. 
บรรจุภัณฑ์สอดคล้อง
กับผู้สูงอาย ุ

4.7 0.58 มากที่สุด 

การแก้ไขปัญหาการใช้งาน
เปรียบเทียบบรรจุภัณฑ์เดิม 

4.72 0.50 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.10 0.57 มาก 
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สรุปและอภิปรายผล 
 

 จากผลการวิจัยเรื่องการออกแบบกราฟิก
บนบรรจุภ ัณฑ์กราฟิกเวย ์โปรตีนผ ู ้ส ูงอาย ุ ที ่
สามารถสื่อสารให้ผู้สูงอายุเข้าใจได้ง่าย เป็นการทำ
ขึ้นเพื่อสอบถามกลุ่มเป้าหมายเพื่อหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการใช้งานผลิตภัณฑ์เดิมที ่มีขายใน
ท้องตลาดให้สามารถสื่อสารและใช้งานกับผู้บริโภค
กลุ่มผู้สูงวัยได้ดียิ่งขึ้นเพราะในอนาคตอันใกล้จะมี
ประชากรกลุ่มสูงวัยทีเป็นคนกลุ่มคนรักสุขภาพ 
และดำเนินชีวิตแบบรักสุขภาพ มีกิจกรรมที่ดำเนิน
ชีวิตนอกบ้าน มีการกินอาหารสุขภาพตลอดจน
ออกกำลังและหันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีน
มากขึ้น จากการศึกษา ทบทวนวรรณกรรมและ
แก้ไขปัญหาที ่เกิดบนผลิตภัณฑ์เวย์ที ่ส่งผลเมื ่อ
แก้ไขแล้วจะทำให้ใช ้งานได้สะดวกขึ ้น ยังพบ
ทางเลือกในการทำซองชงพร้อมดื่ม ( ภาพที่ 5 ) 
เพิ่มเติมจากความต้องการใหม่ของผู้สูงวัยอีกด้วย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรพัฒนากราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ให้ตรง
กับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นโดยหาวิธี รูปแบบให้ตรง
กับความต้องการกับกลุ่มผู้สูงอายุ  
 2.ควรพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เปิด-ปิดได้
สะดวก  และง ่ายข ึ ้นในส ่วนฝาขวดนม  และ
ออกแบบรูปแบบขวดให้เหมาะกับการจับ ถือ มาก
ขึ้น 
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