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 The purposes of this research were 1) to study the behavior of the liquid 
medication and behavior recognition or learning of children 2 – 4 year 2) to design products 
to help incentives for liquid medication 3) To assessment of design products to help 
incentives for liquid medication. The research was conduct as both qualitative research and 
quantitative research in parallel using questionnaire and physical survey and assessment as 
a tools for research to collect the data considered appropriate and satisfaction by 

specialists. The data were analyzed (%), mean ( ), standard deviation (S.D.)  
 The result of this research were as follow: method suitable for most of the liquid 
medications are wring and suction, due to the use simple, easy and uncomplicated for user 
and co-operator. The inspiration is the fruits. Derived from a survey of the market of brand 
and taste liquid medication. The character a unique combination of product, interesting and 
attract users, for change the traditional medication, create a positive attitude to the liquid 
medication to new aspect. The test results, satisfaction of the users of the 30 people, shape, 
size, color, safety, material, function, possibilities in the market and strengthening the 
evolution of the product. The evaluation criteria are satisfied in the 3.85 and standard 
deviation 0.79. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำของกำรวจิัย 
 
 เด็กกลุม่อายรุะหว่าง 2 - 4 ปี เด็กในช่วงนีจ้ะมีการเรียนรู้ท่ีมีผลกระทบตอ่คณุภาพของ
ชีวิตในระยะยาว เพราะเป็นช่วงท่ีสมองมีการเจริญเติบโตในอัตราสูงสุด ดังนัน้ ควรสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีดีรอบตวัเด็ก รวมทัง้การเลีย้งดท่ีูมีการดแูลอย่างอบอุ่นใกล้ชิด และสอดส่องคอ่ย
ช่วยเหลือและปกปอ้งจากอนัตราย เพื่อให้เด็กมีความพร้อมในการตอบสนองความต้องการพืน้ฐาน
ตามวยัได้อย่างเหมาะสมทกุด้าน ทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา สงัคม สิ่งเหลา่นีล้้วน
เป็นหลกัพืน้ฐานส าคญัท่ีจะส่งผลต่อสติปัญญา สมรรถนะและความสามารถของเด็กอย่างถาวร 
เพื่อให้เด็กเจริญเติบโตสมวยัและอยูใ่นสงัคมอยา่งเป็นสขุ1 
 “เด็ก” เป็นวยัท่ีมีภมูิคุ้มกนัและภมูิต้านทานต ่ามากท่ีสดุ ซึ่งเกิดจากการสิ่งแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงบอ่ยและการบริโภคท่ีผิดหลกัหรือบริโภคไม่ตรงตามหลกัการโภชนาการอาหาร 5 หมู่ 
โดยเฉพาะผกัและผลไม้ท่ีเป็นอาหาร เด็กหลายคนมกัไม่ช่ืนชอบอย่างมาก เม่ือเกิดอาการเจ็บป่วย
สิ่งท่ีเป็นปัญหาตามมาก็คือ การไม่ยอมรับประทานยา หรือเด็กบางคนท่ีมีโรคประจ าตวัและต้อง
รับประทานยาเป็นประจ า สิ่งเหล่านีล้้วนเป็นปัญหาหนกักบัผู้ เลีย้งด ูด้วยสาเหตขุองผลิตภณัฑ์ยา 
โดยเฉพาะรสชาติ รูปแบบการรับประทาน ท่ีสร้างทศันคตไิม่ดีตอ่การรับประทานยา เพราะฉะนัน้ผู้
เลีย้งดจูึงควรใสใ่จ สร้างความสนกุ สร้างความคุ้นชิน พดูเชิญชวนหรือผู้ ให้ก าลงัใจโดยอาศยัหลกั
จิตวิยาท่ีดีในการโน้มน้าว เพื่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในการรับประทานของเด็ก2 
 เม่ือเกิดการเจ็บป่วยจึงจ าต้องรักษาด้วยยา ยาท่ีเด็กได้รับส่วนใหญ่จะเป็นยา
รับประทานชนิดน า้หรือชนิดผงละลายน า้ ซึง่ผู้ เลีย้งดคูวรทราบวิธีการปอ้นยาเด็กท่ีถกูต้อง  
                                                            

 1ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงการศึกษาธิการ. รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยัอายุ 3 – 5 ปี ตามสมรรถนะของเด็กปฐมวยัในการพฒันา
ตามวยั, 2552 : 6  
 2 ผู้จดัการออนไลน์. เม่ือลกูไม่ยอมกินยาพดูอย่างไรให้ได้ผล. เข้าถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 
2554. เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/Family/ViewNews.aspx?NewsID=95400000 
54247 



2 
 

 
 

หรือเทคนิคการปอ้นยาท่ีเหมาะสม เพื่อช่วยให้เด็กรับประทานยาได้ครบถ้วน และการปอ้นยาต้อง
ใช้เทคนิคหลายประการ ท่ีจะท าให้เด็กไม่เกิดอาการตอบสนองในแง่ลบ เช่น การร้องไห้ โวยวาย 
และอาละวาด เพราะจะสง่ผลให้ได้ยาไม่ครบขนาดท่ีก าหนด หรือเกิดการส าลกัยาสง่ผลให้เกิดเด็ก
อาเจียน เพราะการอาเจียนนอกจะเอายาออกมาจากร่างกายแล้วยังอาจอาเจียนเอานม หรือ
อาหารท่ีรับประทานเข้าไปก่อนรับประทานยาออกมาอีกด้วย โดยการปอ้นยาในเด็กท่ีเล็กมากมกั
ไม่ค่อยพบปัญหา แต่เม่ือเร่ิมโตและมีพฒันาการมากขึน้จะเกิดการขดัขืนและการร้องไห้ ซึง่ส่งผล
ต่อสภาวะจิตใจ และอารมณ์ ทัง้ในเด็กและผู้ เลีย้งดูอีกด้วย อุปกรณ์ในการป้อนยาเด็กจึง
ประกอบด้วย หลอดหยดยา นิยมใช้ตวงยาในปริมาณน้อยกวา่ 1 มล. สว่นใหญ่ใช้กบัยาน า้ส าหรับ
เด็กเลก็ต ่ากวา่ 1 ปี ท่ีเป็นชนิดเข้มข้น กระบอกฉีดยา เป็นชนิดเดียวกบัท่ีใช้ตอ่กบัเข็มฉีดยา นิยมใช้
ตวงยาปริมาณมากกว่า 1 มล. แต่ไม่เกิน 10 มล. โดยมีขนาดของกระบอกฉีดยาขนาด 3 มล.และ 
5 มล. จะเหมาะกบัผู้ปอ้นยาละดไูม่น่ากลวัเกินไปส าหรับเด็ก สว่นใหญ่ใช้กบัเด็กเล็กหรือเด็กโต ซึง่
สามารถตวงยาได้ละเอียดแมน่ย า ปอ้นได้สะดวก ไม่เปรอะเปือ้น หรือหกได้ง่ายเหมือนการใช้ช้อน
ชา, ช้อนชาส าหรับตวงยา เป็นช้อนพลาสติกด้ามสัน้ 1 ช้อนชาเท่ากบั 5 มล. ซึง่ช้อนชาจะมีขีดนนู
แสดงปริมาณคร่ึงช้อนชา เหมาะกบัเด็กเล็กและเด็กโตท่ีชอบทานอาหารด้วยช้อน ถ้วยตวงยา มกัมี
ขนาดไม่เกิน 2 ช้อนโต๊ะ หรือ 30 มล. เหมาะกบัเด็กโตท่ีชอบทานยาจากถ้วย หรือกรณีท่ีต้องทาน
ยาในปริมาณมาก3 
 การโน้มน้าวหรือจูงใจเด็กท่ีง่ายสุด ส่วนใหญ่ใช้วิธีการหลอกล่อด้วยของเล่นเด็ก 
เน่ืองจากการเล่นนับเป็นงานท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับเด็ก เพราะเด็กต้องการเล่นเช่นเดียวกับ
ผู้ใหญ่ต้องการท างาน การเลน่เป็นหนทางท่ีจะท าให้เด็กได้เรียนรู้ ปรับตวัเตรียมตวัทัง้ด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา นอกจากนีก้ารเล่นของเด็กยงัเป็นการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี
ระหวา่งครอบครัวและเด็กด้วย4  
 จากข้อมลูดงักล่าว ท าให้ผู้วิจยัมีแนวคิดท่ีจะออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยโน้มน้าวและ
สร้างแรงจูงใจในการรับประทานยาส าหรับเด็ก เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการรับประทานยาของเด็ก 
และช่วยสร้างความสะดวกให้แก่ผู้ใช้และผู้ ร่วมใช้ ช่วยลดความตงึเครียดของปัญหาและพฤติกรรม
ของเด็กในการต่อต้านยาท่ีแตกต่างกนัท่ีจะส่งผลต่อผู้ป้อนยาหรือผู้ เลีย้งดูของเด็ก ซึ่งผลิตภณัฑ์

                                                            

 3 ศิรินทร์ ฟาร์มมาซี. การให้ยาเด็ก. เข้าถึงเม่ือ 1 เมษายน 2554 เข้าถึงได้จาก 
http://sirInpharmacy.exteen.com/20110401/entry 
 4 ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย และกรองกาญจน์ ศิริภกัดี(ผู้ปรับปรุง). การพยาบาล
กมุารเวชศาสตร์. พิมพ์ครัง้ท่ี 5. 2553 : 80 

http://sirinpharmacy/


3 
 

นอกจากจะช่วยเหลือในการช่วยรับประทานยา ยงัสามารถช่วยเสริมสร้างพฒันาการของเด็ก ท่ีจะ
โน้มน้าวหรือจงูใจในรูปแบบใกล้เคียงกบัของเลน่เดก็ เป็นต้น  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 1. เพื่อศึกษาปัญหาพฤติกรรมของการรับประทานยาชนิดน า้ และพฤติกรรมในด้าน
การรับรู้หรือเรียนรู้ของเด็กในช่วงกลุม่อายรุะหวา่ง 2 – 4 ปี  
 2. เพื่อออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยสร้างแรงจงูใจในการรับประทานยาชนิดน า้  

 3. เพื่อประเมินการออกแบผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยสร้างแรงจงูใจในการรับประทานยาชนิด  
     น า้ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจยัเร่ือง “โครงการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยสร้างแรงจงูใจในการรับประทานยา
น า้ส าหรับเด็ก 2 – 4 ปี” โดยแบง่ออกเป็น 4 สว่น ได้แก่ 
 1.   การศกึษางานวิจยั 
       เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลู และการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อใช้ประกอบการออกแบบ  
ทัง้ข้อมลูจากปฐมภมูิ และทตุิยภมูิ ซึง่มีขอบเขตดงันี ้

1.1 ด้านเนือ้หา ได้แก่ ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องด้านปัญหาและพฤตกิรรมในการ 
รับประทานยาของเด็ก ด้านพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก ด้านความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรม
การละเลน่ของเด็ก ด้านการโน้มน้าว ด้านทฤษฎีในการสร้างแรงจงูใจ ด้านการออกแบบผลติภณัฑ์
ส าหรับเด็ก ด้านจิตวิทยาในการออกแบบส าหรับเด็ก 
  1.2 ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจยั 1 ปีการศกึษา 
  1.3 สถานท่ีลงพืน้ท่ีเพื่อเก็บข้อมลูงานวิจยั ได้แก่ สนามเด็กเล็กในสวนสาธารณะ
ในกรุงเทพมหานคร โซนเคร่ืองเล่นส าหรับเด็กในห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร และ ศนูย์รับ
ดแูลเด็กก่อนวยัเรียนในพืน้ท่ีเขตกรุงเทพมหานคร  
 2.   การออกแบบผลิตภณัฑ์ 
       ออกแบบผลติภณัฑ์ท่ีช่วยโน้มน้าวและสร้างแรงจงูใจในการรับประทานยาส าหรับ 
เด็ก โดยออกแบบจากการศึกษา วิเคราะห์ และสงัเคราะห์ข้อมลูด้านปฐมภมูิ และข้อมลูทุติยภมูิ  
โดยจะท าการออกแบบผลิตภณัฑ์ และสร้างหุ่นจ าลองต้นแบบ 
 3.   การประเมินผลติภณัฑ์ 

การประเมินผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยโน้มน้าวและสร้างแรงจงูใจในการรับประทานยา 
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ส าหรับเด็ก จากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย ได้แก่ ผู้ ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้ เ ช่ียวชาญในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทัง้ ท่ี เ ป็นนักวิชาการและนักออกแบบ จาก
สถาบันการศึกษาและองค์กรในภาครัฐ ท่ี มีบทบาทเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ จ านวน 1 ท่าน 
ผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ เช่ียวชาญเฉพาะในด้านผลิตภณัฑ์ยา 1 ท่าน และผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ เช่ียวชาญ
เฉพาะในด้านการรักษาหรือดแูลเด็ก 2 ท่าน เพื่อให้ได้แนวทางการออกแบบท่ีเหมาะสมท่ีสดุ เพื่อ
ด าเนินการให้การออกแบบผลติภณัฑ์ตอ่ไป 
 4. การทดลองแบบประเมินของผลิตภณัฑ์ 
     การทดลองแบบประเมินของผลิตภณัฑ์ช่วยโน้มน้าวและสร้างแรงจงูใจในการ 
รับประทานยาส าหรับเด็ก ได้แก่ กลุ่มเด็กในช่วงอายไุม่เกิน 4 ปีในพืน้ท่ีเขตชมุชนเมือง ในจ านวน 
30 คน เพื่อหาข้อสรุปในการวดัผลการออกแบบท่ีได้ความต้องการท่ีเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย  
 
วิธีด าเนินงานในการวิจัย 

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
ในการวิจัยและการออกแบบ ผู้ วิจัยได้ก าหนดประขากรและกลุ่มตัวอย่างและ
ขัน้ตอนการศกึษาไว้ดงันี ้

  1.1 ประชากร 
        ได้แก่ กลุ่มผู้ เลีย้งดขูองเด็กทัว่ไปในพืน้ท่ีเขตชุมชนเมือง กลุ่มเด็กในศนูย์รับ
ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนในพืน้ท่ีเขตกรุงเทพมหานครในช่วงอายุไม่เกิน 4 ปี กลุ่มผู้ ประเมินจาก
ผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน และกลุ่มผู้ เลีย้งดขูองเด็กในช่วงอายไุม่เกิน 4 ปีในพืน้ท่ี
เขตชมุชนเมือง 
  1.2 กลุม่ตวัอยา่ง 
        กลุ่มผู้ เลีย้งดูของเด็กทั่วไปในพืน้ท่ีเขตกรุงเทพมหานคร ในจ านวน 30 คน 
กลุ่มเด็กในศูนย์รับดูแลเด็กก่อนวยัเรียนในพืน้ท่ีเขตกรุงเทพมหานครในช่วงอายุไม่เกิน 4 ปี ใน
จ านวน 34 คน กลุ่มผู้ประเมินจากผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ในจ านวน  4 คน และ
กลุม่ผู้ เลีย้งดเูด็กในช่วงอายไุม่เกิน 4 ปีในพืน้ท่ีเขตชมุชนเมือง ในจ านวน 30 คน  
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยั 
     2.1 การสงัเกต โดยการสงัเกตทางตรง ทัง้แบบมีสว่นร่วม และไม่มีสว่นร่วม บนัทึก
การสังเกตลักษณะพฤติกรรมต่อต้านการรับประทานยา พฤติกรรมในการแสดงออกของเด็ก 
รวมทัง้พฤตกิรรมหรือความชอบในการเลน่ของเดก็ 
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2.2 การสมัภาษณ์ โดยใช้การสมัภาษณ์ผู้ เลีย้งดเูด็ก เพื่อให้ได้ข้อมลูของปัญหาใน
การรับประทานยา วิธีการแก้ปัญหาเบือ้งต้นของผู้ ป้อนยาหรือความต้องการอุปกรณ์ท่ีจะใช้
แก้ปัญหาในการรับประทานยา 

2.3 แบบสอบถาม เพื่อหาข้อมลูเก่ียวกบัความสนใจในผลิตภณัฑ์ช่วยรับประทาน
ยาส าหรับเด็ก และหาแนวทางการออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้และผู้ ร่วมใช้ 

2.4 การประเมิน เพื่อหาข้อสรุปจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านใน
งานวิจยัให้ผลิตภณัฑ์ถกูหลกัและเหมาะสมกบัผู้ใช้งานได้อยา่งมากท่ีสดุ 

2.5 การวดัผลการทดลอง เพื่อหาข้อสรุปวดัผลในการออกแบบวา่ได้ความต้องการท่ี
เหมาะสมกบักลุม่เปา้หมายอยา่ไร และสามารถตอบสนองการใช้งานได้อยา่งมากท่ีสดุ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
     3.1 ข้อมลูปฐมภมูิ จากการส ารวจ โดยการสงัเกต การสมัภาษณ์ และการสอบถาม 
จากเปา้หมายของกลุม่ตวัอยา่ง และผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ เช่ียวชาญในด้านการออกแบบผลติภณัฑ์ 

 3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ จากข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์เอกสาร บทความ 
หนังสือ ต ารา วารสาร สื่อออนไลน์ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ในประเด็นของงานวิจัย เช่น การ
พัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย, อาการเจ็บป่วยของเด็ก, ชนิดของยาและอุปกรณ์ในการ
รับประทานยาของเด็ก, การดแูลรักษาและเทคนิคในการป้อนยาของเด็ก, ชนิดของเล่นในแต่ละ
ประเภท ฯลฯ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมลู และสถิตท่ีใช้ในการวิจยั 
     โดยการน าข้อมลูทัง้หมดจากการศกึษามารวบรวมมาตรวจสอบ คดักรองแยกแยะ 
เพื่อน ามาวิเคราะห์ตามลกัษณะข้อมลู เพื่อสรุปผลของการด าเนินงานวิจยัทัง้หมด 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 สามารถออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยสร้างแรงจงูใจในการรับประทานยาชนิดน า้ส าหรับ
เด็กในกลุ่มอายรุะหว่าง 2 – 4 ปี ท่ีสามารถช่วยแก้ปัญหาในการรับประทานยาและสร้างสามารถ
สร้างเสริมพฒันาการ รวมถึงช่วยปรับเปลี่ยนแนวคิดของทศันคติในการรับประทานยาในแง่บวก
ของผู้ ใช้และผู้ ร่วมใช้ ให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ท่ีส่งผลถึงอนาคตในระยะยาว รวมถึงหาข้อสรุปจากการ
ประเมินการออกแบบผลติภณัฑ์นี ้เพ่ือหาผลสมัฤทธ์ิทางการออกแบบของงานวิจยัครัง้นี ้
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ค านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ของการวิจัย 
 1. ผลิตภัณฑ์ช่วยในการรับประทานยา หมายถึง อุปกรณ์ท่ีสามารถช่วยให้เด็ก
รับประทานยาง่ายขึน้ โดยเด็กไม่มีปัญหาในการตอ่ต้าน หรือหลีกหนีการทานยา จากพฤติกรรมท่ี
จะแสดงออกของเดก็ในกลุม่ช่วงอายรุะหวา่ง 2 - 4 ปี 
 2. การรับประทานยาชนิดน า้ หมายถึง การน ายาชนิดน า้เข้าสูร่่างกายของเด็กในกลุม่
อายรุะหวา่ง 2 - 4 ปี ด้วยวิธีการท่ีสะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย ไมซ่บัซ้อนตอ่ผู้ใช้และผู้ ร่วมใช้ 
 3. การโน้มน้าว หมายถึง การพยายามเปลี่ยนความเช่ือ ทัศนคติ ค่านิยม และการ
กระท าของเดก็ ด้วยกลวิธีท่ีเหมาะสมให้มีผลกระทบตอ่จิตใจในแง่บวกตอ่การรับประทานยา  
 4. การสร้างแรงจูงใจ หมายถึง การกระตุ้นจากสิ่งเร้าหรือการผลกัดนั ให้กระท าการ
ดิน้รนเพื่อให้เด็กบรรลวุตัถปุระสงค์ในการกินยา 
 5. เด็ก หมายถึง เด็กในช่วงวยั 2 ขวบ ถึง 4 ขวบ ซึง่ถกูจ ากดัความในค าว่า “เด็กเล็ก” 
ซึ่งเด็กในจ าพวกนีเ้ป็นวยัท่ีมีปัญหามากสดุในการรับประทานยารักษาโรคชนิดต่างๆ และยงัอยู่
ในช่วงการพฒันาทางสตปัิญญาและร่างกายมากท่ีสดุ 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ความส าคัญของการศึกษา 
 สาระส าคญัในบทนีเ้ป็นการศกึษาเนือ้หาข้อมลูเก่ียวกบัการออกแบบผลติภณัฑ์ท่ีช่วย
สร้างแรงจูงใจในการรับประทานยาชนิดน า้ส าหรับเด็ก 2 – 4 ปี จึงได้ก าหนดขอบเขตการศึกษา
วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์ไปใช้ในการออกแบบและพฒันา 
โดยมีประเด็นการศกึษาดงันี ้
 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. ข้อมลูเก่ียวกบัการเจริญเติบโตของเด็ก 

1.1 หลกัการเจริญเติบโตของพฒันาการของเด็ก 
1.2 องค์ประกอบท่ีมีผลตอ่การเจริญเติบโตของเด็ก 
1.3 ลกัษณะของการเจริญเติบโตของพฒันาการของเด็ก 

 2. ข้อมลูเก่ียวกบัการเลน่และความสนใจของเดก็ 
2.1 ลกัษณะของพฤตกิรรมการเลน่ของเดก็ 
2.2 ประเภทชนิดของการเลน่ของเดก็ 
2.3 ควานสนใจในการเลน่ของเดก็ 
2.4 คณุประโยชน์ของหน้าท่ีในการเลน่ของเดก็ 
2.5 ทฤษฎีแรงจงูใจ 
2.6 การสร้างแรงจงูใจเดก็ 

 3. ข้อมลูเก่ียวกบัการเจ็บป่วยและการใช้ยาชนิดน า้ส าหรับเด็ก 
3.1 ประเภทของความเจ็บป่วย 
3.2 ผลกระทบของความเจ็บป่วย 
3.3 การรับรู้และปฏิกิริยาตอบสนอง 
3.4 ประเภทชนิดของขนาดท่ีควรใช้ยา 
3.5 ข้อควรระวงัในการใช้ยาส าหรับเด็ก  

 4. ข้อมลูเก่ียวกบัการออกแบบผลติภณัฑ์ 
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4.1. หลกัการออกแบบผลิตภณัฑ์เบือ้งต้น 
4.2. ความคดิสร้างสรรค์ส าหรับการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
4.3. การน าข้อมลูการวดัสดัสว่นไปใช้กบัการออกแบบผลติภณัฑ์ 
4.4. จิตวิทยาของสีกบัการรับรู้ทางจิตใจ 

 5. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

ข้อมูลเก่ียวกับการเจริญเตบิโตของเดก็ 
 
หลักการเจริญเตบิโตของพัฒนาการของเดก็ 
 จากการศกึษาหลกัการเจริญเติบโตของพฒันาการจากนกัทฤษฎีพฒันาการเด็ก โดย
มีการแบง่หลกัการดงัตอ่ไปนี ้
 1. อตัราและรูปแบบการเจริญเติบโตของพฒันาการเฉพาะแต่ละบุคคล โดยปัจจัย
หลกัท่ีท าให้เด็กแตล่ะคนมีความแตกตา่งทัง้ทางด้านร่างกายซึง่มีผลมาจากรูปแบบพฤติกรรม โดย
แบง่ออกเป็น 2 แบบ คือ 

1.1 พนัธุกรรม ท่ีมีผลตอ่อิทธิพลของการเจริญเติบโตและพฒันาการท่ี 
แตกตา่งกนั ได้แก่ เพศ เชือ้ชาต ิและความเจ็บป่วยทางพนัธุกรรม เป็นต้น 

1.2 สิง่แวดล้อม ท่ีมีผลตอ่อิทธิพลของการเจริญเติบโตและพฒันาการท่ีแตกตา่งกนั 
ได้ ศาสนา พืน้ฐานทางวฒันธรรม การศกึษา และระเบียบวินยัท่ีครอบครัวยดึปฏิบตัิ เป็นต้น 

2. การเจริญเติบโตและพฒันาการเกิดขึน้ไม่พร้อมกนั เน่ืองจากการเจริญเติบโตและ
พฒันาการการรับรู้แตล่ะด้านจะเกิดขึน้ไมพ่ร้อมกนั ได้แก่ ภาษา การเคลื่อนไหว ซึง่แตล่ะสว่นจะมี
ช่วงเวลาเฉพาะในการเจริญเติบโต โดยการเจริญเตบิโตของสมองจะเป็นพืน้ฐานในการพฒันาชีวิต
อนัดบัแรก จากนัน้จงึเป็นกล้ามเนือ้และระบบประสาทตอ่ไป 

3. ทุกส่วนของการเจริญเติบโตและพฒันาการมีความต่อเน่ืองสมัพนัธ์กนัเน่ืองจาก
แต่ละส่วนของพฒันาการไม่สามารถท่ีจะแยกออกจากกนัได้ เพราะพฒันาการเกิดขึน้พร้อมๆกบั
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเป็นรากฐานให้เกิดพฒันาการทางสติปัญญา จิตสงัคม ภาษา สงัคม ซึ่ง
ก่อให้เกิดประสบการณ์ใหมต่อ่เน่ือง จนเกิดเป็นการเรียนรู้ เป็นต้น 

4. มีความเด่นชดัของทกัษะท่ีได้เรียนรู้ใหม่ เด็กจะมีความพยายามท่ีจะฝึกฝนทกัษะ
ใหม่นัน้ซ า้ไปซ า้มาจนกว่าทกัษะนัน้จะเสร็จสมบรูณ์ จนเกิดการเรียนรู้ทกัษะใหม่ต่อไป เช่น เด็ก
เลก็ท่ีก าลงัเรียนรู้การเป่าหมากฝร่ัง ก็มกัจะเป่าหมากฝร่ังอยูเ่ร่ือย เป็นต้น 
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5. การเจริญเติบโตและพฒันาการเป็นไปตามล าดบัขัน้ตอน โดยมีความคล้ายกนัใน
เด็กวัยเดียวกัน ท าให้สามารถระบุขัน้ตอนของการเจริญเติบโตได้ ดังนัน้ล าดับขัน้ตอนการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการจึงใช้เปรียบเทียบระหว่างเด็ก และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
พฒันาการได้ 

6. การเจริญเติบโตและพัฒนาการเร่ิมจากศีรษะไปเท้า หลกัการเจริญเติบโตและ
พฒันาการของมนษุย์เร่ิมจากศีรษะไปเท้า เช่น ทารกจะเรียนรู้การควบคมุศีรษะก่อนการควบคมุ
ล าตวั และเรียนรู้การควบคมุขาเป็นล าดบัสดุท้าย 

7. การเจริญเติบโตและพฒันาการเร่ิมจากสว่นกลางล าตวัไปยงัสว่นปลาย เช่น ทารก
ใช้แขนควานหาสิง่ของ ใช้สว่นมือจบัและใช้นิว้หยิบสิง่ของ เป็นต้น 

8. พฒันาการของเด็กเร่ิมจากง่ายไปหายาก และจากเร่ืองทัว่ไปสูเ่ร่ืองท่ีเฉพาะเจาะจง 
วฒุิภาวะและพฒันาการจะก้าวหน้าตามช่วงเวลาการเจริญเติบโต เช่น การตอบสนองของทารก
จากการผวา (moro reflex) 

9. เด็กมีสมรรถนะพฤติกรรม เด็กมีพลังขับดันภายใน (inherent drive) ท่ีท าให้มี
ภาวะปกติ เรียกว่า สมรรถนะพฤติกรรม (Competent behavior) ท่ีครอบคลมุพฤติกรรม ส่งเสริม
ให้รู้จักพึ่งพาตนเอง เรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ปฏิกิริยาการดูด (sucking reflex) ช่วยท าให้ได้รับ
สารอาหารและเกิดการแสดงออกถึงความรู้สกึพงึใจหลงัได้รับอาหาร 
 
องค์ประกอบที่มีผลต่อการเจริญเตบิโตของเดก็ 
 เด็กแต่ละบคุคลมีการเจริญเติบโตและพฒันาการท่ีอยู่ในระดบัใกล้เคียงกนั และสิ่งท่ี
ท าให้การเจริญเติบโตและพฒันาการแตกตา่งกนั มีองค์ประกอบท่ีส าคญัดงันี ้
 1. พนัธุกรรม หรือ กรรมพนัธุ์  การถ่ายทอดพนัธุกรรมของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกัน 
อาจสง่ผลให้การเจริญเติบโตและพฒันาการแตกตา่งกนั เช่น เด็กท่ีมีรูปร่างสงูใหญ่เหมือนบดิา 
 2. เชือ้ชาติ และสญัชาติ บคุคลแต่ละเชือ้ชาติ สญัชาติจะมีรูปร่างแตกต่างกนัไป การ
เจริญเติบโตก็มีความแตกตา่งตามเชือ้ชาตนิัน้ 
 3. เพศ การเจริญเติบโตระหว่างเพศมีความแตกตา่งกนั เช่น เพศหญิงเจริญเติบโตเร็ว
กวา่เพศชายในระยะก่อนเข้าสูว่ยัรุ่น 
 4. อาหาร ซึง่เด็กท่ีขาดอาหารในระยะท่ีมีการเจริญเติบโตเต็มท่ี อาจก่อให้เกิดสาเหตุ
การเจริญเติบโตหยดุชะงกัอยา่งถาวร (permanent retardation) 



10 
 

 
 

 5. สิ่งแวดล้อม  มีอิทธิพลอย่างมากในการเจริญเติบโตและพัฒนาการ เช่น 
สภาพแวดล้อม ฤดกูาล ปัจจยัด้านอารมณ์ จิตใจ ปัจจยัด้านสงัคม และเศรษฐกิจ เป็นต้น 
 6. การเจ็บป่วยเรือ้รัง หรือความพิการแตก่ าเนิด ท าให้การเจริญเตบิโตและพฒันาการ
ไม่เป็นไปตามล าดบัขัน้ตอน (ผิดปกต)ิ จากเด็กทัว่ไป 
 7. ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ มีผลส าคัญต่อการเจริญเติบโต เช่น ฮอร์โมนการ
เจริญเติบโต (Growth hormone) ไทรอยด์ฮอร์โมน (Thyroid hormone) ฮอร์โมนท่ีส่งผลทางอ้อม
และมีผลต่อระยะท่ี 2 (sexual) อะดรีนอล แอนโดรเจน (Adrenal androgen) และฮอร์โมนจาก
ตอ่มเพศ 
 
ลักษณะของการเจริญเตบิโตของพัฒนาการของเดก็ 
 การเจริญเติบโตและพฒันาการของเด็ก สามารถแบง่ลกัษณะท่ีส าคญัออกได้ดงันี ้
 1. การเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย คือ ส่วนสงู น า้หนกั และ การเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกาย 
 2. การขึน้ของฟัน โครงสร้างพืน้ฐานของฟันเร่ิมตัง้แต่ทารกอยู่ในครรภ์ อาหารท่ีได้รับ
จงึมีผลตอ่คณุภาพของฟัน 
 3. พฒันาการทางการเคลื่อนไหว เด็กท่ีมีการเจริญเติบโตความสามารถของร่างกาย
จะเพิ่มขึน้ตามไปด้วย ความสามารถของสมองสัง่การการเคลื่อนไหว (motor abilities) ให้เกิดการ
เรียนรู้ท่ีมีความสมัพนัธ์กนั 
 4. พฒันาการทางสติปัญญา เป็นเร่ืองส าคญัท่ีสดุ เน่ืองจากเด็กท่ีมีระดบัสติปัญญา
สงูกว่าเกณฑ์ปกติ (superior intellectual) จะสมัพนัธ์กับการมีระดบัการพฒันาการสูงกว่าปกติ
ด้ วย  ( superior development)  และ เด็ ก ท่ี มี ร ะดับสติ ปัญญา ด้อย  (interior intellectual) 
ความสมัพนัธ์จะขดัขวางพฒันาการของเด็ก เช่น ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ช่างสงัเกต การ
คิดและความเข้าใจ 
 5. พฒันาการทางอารมณ์ เป็นเร่ืองยากท่ีจะคาดเดาพฒันาการทางด้านอารมณ์ และ
ไม่มีหลกัเกณฑ์ในการวดัท่ีแน่นอน จึงไม่สามารถบงัคบัให้เด็กมีพฒันาการทางด้านอารมณ์ แต่
สามารถช่วยได้โดยการจดัการสภาพแวดล้อมให้ดีได้ โดยแบง่ความรู้สกึออกได้ ดงันี ้

5.1 ความโกรธ เด็กเข้าใจว่าการแสดงความรู้สึกโกรธเป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสุด ท่ีจะ
สามารถเรียกร้องความสนใจให้ได้รับการตอบสนองตามความต้องการ ซึง่มกัจะเกิดขึน้เม่ือถกูใจ
หรือไม่สามารถท าตามสิง่ท่ีตัง้ใจได้ ซึง่จะสง่ผลให้เกิดปฏิกิริยาเชิงก้าวร้าวจนติดเป็นนิสยัตามมา 
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5.2. ความกลวั เด็กเรียนรู้ความกลวัจากประสบการณ์ท่ีท าให้ตกใจหรือการปลกูฝัง
ในเร่ืองไม่ดีในแง่ลบ ปฏิกิริยาตอบสนองความกลวั ประกอบด้วย การถอยหนี การร้องไห้ การกลัน้
หายใจชั่วคราว การหันหน้าหนี การหลบซ่อน แต่สิ่งท่ีท าให้กลวัมกัจะตามมาด้วยความอยากรู้
อยากเห็น มิใจเอนเอียง และไม่แน่ใจ เป็นต้น 

5.3. ความอยากรู้อยากเห็น เด็กจะได้รับสิ่งเร้าท่ีรุนแรง สิ่งแปลกใหม่จะจูงใจ ให้
เกิดความอยากรู้อยากเห็น โดยไม่ค านงึถึงความปลอดภยั และเม่ืออยากรู้อยากเห็นสิง่ท่ีตามมาคือ
การตัง้ค าถามอยา่งไมมี่ท่ีสิน้สดุ 

5.4. ความร่าเริง เด็กท่ีมีสุขภาพดีจะยิม้และหัวเราะ เม่ือท าสิ่งใดส าเร็จจะแสดง
ความร่าเริงออกมาในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไปเช่น การยิม้ การหวัเราะ การเคลื่อนไหวไปมา 
และการสง่เสียงดงั 
 6. พฒันาการทางจิตสงัคม ผู้ เลีย้งดูสามารถช่วยให้เด็กมีความเจริญท่ีดีทางสงัคม 
เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้เด็ก และมีผลท าให้เกิดความรู้สกึท่ีดีตอ่บคุคลอ่ืนรอบข้างอีกด้วย 
 

ข้อมูลเก่ียวกับการเล่นและความสนใจของเดก็ 
 
ลักษณะของพฤตกิรรมการเล่นของเดก็ 
 การเล่นของเด็ก ก็คือส่วนหนึ่งในการด ารงชีวิตของเด็ก เน่ืองด้วยการเล่นคือพืน้ฐาน
ของการเรียนรู้และเสริมพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา สู่การ
เติบโตเป็นผู้ ใหญ่ได้อย่างดี และการเล่นของเด็กยังสามารถปรับเปลี่ยนเข้าสู่กิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งสามารถท าได้ทุกขณะและยังช่วยเพิ่มปฏิสมัพันธ์กับผู้ เลีย้งดูได้ เช่น การ
ท าอาหาร การล้างรถ การล้างจาน การรดน า้ต้นไม้ ฯลฯ  
 
ประเภทชนิดของการเล่นของเดก็ 
 การเลน่ของเด็ก มีหลากหลายชนิด ซึง่มีการเสริมสร้างพฒันาการท่ีแตกตา่งกนั ซึง่จะ
น าไปสู่ความสนใจเฉพาะบคุคล เพื่อเป็นแนวทางสูก่ารส่งเสริมให้เด็กมีความถนดัเฉพาะทางด้าน
บางบคุคลสามารถเป็นแนวทางสู่การประกอบอาชีพในอนาคต โดยสามารถแบ่งประเภทชนิดการ
เลน่ได้ ดงันี ้
 1. การเล่นเพื่อการค้นคว้า (Exploratory play) คือ การเล่นประเภทงานวิชาการ งาน
การศกึษา หรืองงานส ารวจ ซึง่ท าให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์เป็นล าดบัและขัน้ตอน 
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2. การเล่นท่ีใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creative play) คือ การเล่นประเภทงาน
ศิลปะ หรือ งานประดิษฐ์ เช่น การเป่าสีน า้ การป๊ัมสีน า้จากวสัดธุรรมชาติ การปะติดภาพ การปัน้
แปง้หรือดินเหนียว ฯลฯ 

3. การเล่นแบบจินตนาการ (Dramatic and Phantasy play) คือ การเล่นประเภท
การจ าลองและเลียนแบบจนเกิดบทบาทสมมุติจากสิ่งท่ีเด็กมีประสบการณ์จากการจดจ า หรือ 
ความสนใจและจดจ่อกบัสิ่งนัน้ๆ เช่น การเล่นจ าลองชีวิตครอบครัว การเล่นจ าลองต ารวจจบัโจร
หรือการจ าลองเป็นทหาร ฯลฯ 

4. การเลน่ตอ่เติม (Construction) คือ การเลน่คล้ายการเลน่แบบจินตนาการ แต่การ
เล่นประเภทนีส้่วนใหญ่จะมีของเล่นท่ีได้รับความนิยม นัน่คือของเล่นบล็อกไม้ ซึง่มีหลายรูปแบบ 
เช่น แบบสร้างเมือง แบบสร้างตกึ แบบเสาเสียบ แบบตอ่ภาพแนวนอน แบบตอ่ภาพแนวตัง้ ฯลฯ 

5. การเลน่ออกก าลงักาย (Physically active play) คือ การเลน่ท่ีได้ใช้สว่นตา่งๆ 
ของร่างกายทุกส่วนมาช่วยในการเล่น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน

ร่างกายร่วมถึงท าให้เด็กเกิดปฏิสมัพนัธ์ เกิดสงัคมของเด็กกลุ่มวยัเดียวกนั เช่น การเล่นห้อยโหน 
การเลน่ปืนป่าย การเลน่ชิงช้า การเลน่กระโดดห่วงยา การวา่ยน า้ การเลน่วิ่งไลจ่บั ฯลฯ 

6. ภาษา หนงัสือ และการเลา่นิทาน (Language Books and Story) คือ การเลน่จาก
หนงัสือส าหรับเด็ก ท่ีปัจจบุนัมีความน่าสนใจจงูใจเด็กยิ่งขึน้ จาก Pop – Up ภาพสามมิติ จากตวั
ละครภายในหนงัสือ พร้อมสอดแทรกเร่ืองราวสาระความรู้ให้เด็กมากยิ่งขึน้ ซึง่การเล่นนีน้อกจาก
จะได้ประโยชน์และยงัได้ความสนกุสนาน และปลกูฝังให้เด็กรักการอ่านจนเกิดการพฒันาทางด้าน
ภาษายิ่งขึน้ 
 
ควานสนใจในการเล่นของเดก็ 
 การเลน่ของเด็ก และความสนใจของเด็ก สามารถแบง่กลุม่ช่วงวยัของอาย ุแบง่ความ
สนใจในของเล่นได้ เน่ืองจากเด็กในวยัแรกเร่ิมประสบการณ์ในการเล่น รวมทัง้ความสนใจยงัไม่มี
ความเดน่ชดั อีกทัง้ยงัมีของเล่นท่ีหลากหลายประเภท หลากหลายวสัด ุท่ี มีขายอยู่ตามท้องตลาด 
ฝ่ายผลิตของทกุๆองค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการวิจยัและแบ่งแยกวิธีการเล่น รวมทัง้วสัดท่ีุใช้ในการ
ผลิตเพื่อความปลอดภยัและเหมาะสมกบัช่วงวยัของเด็กนัน้ๆ จะสงัเกตได้จากการก าหนดช่วงอายุ
บนบรรจภุณัฑ์ของเลน่แตล่ะชนิด และในงานวิจยัครัง้นีไ้ด้ก าหนดขอบเขตของกลุ่มช่วงวยัของเด็ก
ท่ีมีอายตุัง้แต ่2 – 4 ปี ดงันี ้
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ตารางท่ี 1 แสดงความสนใจของการเลน่ของเดก็ 
วัย / อายุ ความสนใจ ตัวอย่างของเล่น 
วยัเตาะแตะ อาย ุ1 – 3 ปี ของเลน่ประเภทเลน่แบบกลุม่  

แตแ่ยกกนัเลน่ ไม่เลน่ร่วมกนั 
ชดุของเลน่ชายหาดหรือเลน่
กบัทราย พลัว่ ถงั 

ของเลน่ท่ีเป็นประสานการท างาน
ของกล้ามเนือ้ตา่งๆ 
เช่น กล้ามเนือ้ช่วงแขน ฝ่ามือ 
ข้อมือ กล้ามเนือ้ช่วงขา ข้อเท้า 

ชดุบล็อกไม้ ชดุเจาะรูปแทง่
ไม้ ของเลน่ม้าโยก ของเลน่
รถลาก ของเลน่เขยา่และ
เกิดเสียงดงั 

ของเลน่ประเภทตุ๊กตา และสนใจ
สตัว์เลีย้ง 

ตุ๊กตาตวัใหญ่ ชอบลกูสนุขั 
ชอบลกูแมว 

ต้องการความสนใจจากผู้ เลีย้งดู 
ต้องการความปลอดภยั 

- 

วยัก่อนเรียน อาย ุ3 – 5 ปี ของเลน่กระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์ 

ของเลน่ประเภทปะตดิ ของ
เลน่แมเ่หลก็ ระบายส ี 

 ของเลน่ท่ีใช้ก าลงัจากร่างกาย บ้านบอล บ้านเด็ก 
รถสามล้อ รถจกัรยาน 

ท่ีมา : ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย และกรองกาญจน์ ศริิภกัดี(ผู้ปรับปรุง). การพยาบาลกมุารเวช
ศาสตร์. พิมพ์ครัง้ท่ี 5, 2553: 82. 
 
คุณประโยชน์ของหน้าที่ในการเล่นของเดก็ 
 1. ด้านร่างกาย เสริมสร้างร่างกายสูก่ารเจริญเตบิโตท่ีสมวยั เสริมสร้างระบบประสาท
กบักล้ามเนือ้ให้มีความสมัพนัธ์กนัและท าหน้างานร่วมกนัได้ 
 2. ด้านจิตใจและอารมณ์ ช่วยรักษาความสมดลุของอารมณ์ ช่วยระบายอารมณ์โกรธ
ในจิตใจ เช่น การเลน่ค้อนไม้ทบุ ถ้าเข้าสูว่ยัรุ่นก็สามารถใช้กีฬาเป็นทางออกได้ เป็นต้น 
 3. ด้านสังคม ช่วยสอนให้รู้จักเหตุและรู้จักผล รู้จักปรับตัวในการเข้าสังคม สร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดีเพ่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีมนษุย์สมัพนัธ์อนัดีได้ 
 4. ด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ ในด้านสติปัญญาจะช่วยให้มีทกัษะทางด้านภาษา 
ในด้านการเรียนรู้ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้จากประสาทสมัผสัทัง้ 5 ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การ
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ได้กลิ่น การลิม้รส และการรู้สกึ ซึง่จะท าให้เกิดการคิดวิเคราะห์แยกแยะ และรู้จกัการแก้ไขปัญหา 
เป็นต้น 
 5. ด้านศีลธรรม รู้จกัการซื่อสตัย์ การรับผิดชอบ การแยกแยะระหวา่งสิง่ไหนถกูสิง่ไหน
ผิด โดยเรียนรู้จากการเล่นร่วมกบัผู้ อ่ืน เพื่อปฏิบตัิตนให้อยู่ร่วมในสงัคมให้เกิดการยอมรับได้ จน
ประพฤตจินเกิดพฤตกิรรมอนัดีสูอ่นาคต 
 
ทฤษฎีแรงจูงใจ 
 แรงจงูใจ ในภาษาละตนิเขียนวา่ movere (Kidd, 1973:101) หมายถึง การเคลื่อนไหว 
ในภาษาองักฤษ เขียนว่า motive หรือ motivaton หมายถึง แรงจูงใจ โดยมีผู้ ให้ความหมายกับ
ทฤษฎีแรงจงูใจ ดงัตอ่ไปนี ้
 โลเวลล์ (Lovell) ให้ความหมายว่า “เป็นกระบวนการท่ีชักน าโน้มน้าวให้บุคคลเกิด
ความมานะพยายามท่ีจะตอบสนองความต้องการบางประการให้บรรลผุลส าเร็จ” 
 ไมเคิล คอมแจน (Domjan) อธิบายว่า “การจงูใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการ
กระท ากิจกรรมของบคุคลโดยบคุคลจงใจกระท าพฤติกรรมนัน้เพื่อให้บรรลเุปา้หมายท่ีต้องการ” 
 แฮนสนั (Hanson, Mark E.,) ให้ความหมายของแรงจงูใจว่า “สภาพภายในท่ีกระตุ้น
ให้มีการกระท า หรือการเคลื่อนท่ี โดยมีช่องทางและพฤติกรรมท่ีน าไปสู่เปา้หมาย” 
 แมคคลีแลนด์ (David I. McClelland) นกัจิตวิทยา มุ่งเน้นอธิบายแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
“การจงูใจของบคุคลท่ีกระท าการเพ่ือให้ได้มาซึง่ความส าเร็จมิได้หวงัสิง่ตอบแทนจากการกระท า” 
 สรุปคือ แรงจงูใจมีหลายทฤษฏี ผู้วิจยัจงึเลือกทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องมา ดงันี ้1 
 1. ทฤษฏีเก่ียวกบัสมดลุภาพและแรงขบั (Homeostasis and drive theory)  
ความไมส่มดลุทางสรีรวิทยา หรือทางจิตใจ (Physiological or psychological imbalance) มีสว่น
จงูใจพฤตกิรรม เพื่อท าให้ภาวะความสมดลุกลบัคืนมาเช่นเดมิ 
 2. ทฤษฏีเก่ียวกบัเหตกุระตุ้นใจ (Incentive theory) พฤตกิรรมท่ีมีการจงูใจ อาจ 
เกิดขึน้ภายใต้การควบคมุของสิง่เร้าหรือกระตุ้นใจมากกวา่ท่ีจะเกิดจากแรงขบั  
 3. ทฤษฏีเก่ียวกบัการรู้ (Cognitive theory) ทฤษฏีนีเ้น้นเก่ียวกบัความเข้าใจหรือ 

                                                                 
1 อนัทิชา วิรมย์รัตน์. “การออกแบบและพฒันาหนงัสือกึ่งของเลน่เพื่อเสริมสร้างและ

พฒันาทกัษะทางความคิด.” ปริญญาศิลปกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมการ
ออกแบบ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2557. 



15 
 

 
 

การคาดคะเนเหตกุารณ์ โดยอาศยัการก าหนดรู้ (perception) มาก่อน อาจรวมทัง้การคิดต้นและ
การตดัสินใจ 
 
การสร้างแรงจูงใจเดก็ 
 เด็กส่วนใหญ่ล้วนมีแรงจูงใจภายใน นอกจากนีย้งัมีความสนใจ ความกระตือรือร้น 
ความอยากรู้อยากเห็น ต้องการเรียนรู้สิง่รอบตวั และสิ่งท่ีส าคญัอย่างมากตอ่การเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ท่ีจะส่งผลในอนาคต คือ ปฏิสมัพนัธ์จากผู้ เลีย้งดแูละสภาพแวดล้อม ท่ีจะช่วยสร้างแรงจงูใจเด็ก 
ได้ด้วยวิธีดงัตอ่ไปนี ้
 1. การจดัหาของเลน่ท่ีเหมาะสม ซึง่นอกจากจะช่วยในเร่ืองจิตวิทยา ยงัช่วยเสริมสร้าง
พฒันาการได้ตรงตามความต้องการ นอกจากเด็กจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ยงัได้ความสนุก
สนามเพลิดเพลิน เกิดการพัฒนาได้อย่างเต็มท่ี ช่วยสร้างความมัน่ใจ การแก้ไขปัญหาเม่ือเจอ
อปุสรรค จนประสบความส าเร็จได้ 
 2. การให้ค าชมเชยหรือการให้รางวลั จะเป็นแรงจูงใจให้เด็กเกิดความพยายามมาก
ยิ่งขึน้ ซึ่งการให้ค าชมหรือการให้รางวัลนัน้ควรท าอย่างเหมาะสมกับสิ่งท่ีเด็กพยายาม ไม่ควร
รางวลัให้หรือค าชมอยา่งพร ่าเพร่ือ จนเด็กติดเป็นนิสยัและเกิดการตอ่รองในทกุเร่ืองท่ีเด็กจะท า แต่
หากสิ่งท่ีเด็กก าลงัพยายามนัน้ไม่ประสบผลส าเร็จ ผู้ เลีย้งจึงควรปลอบใจและให้ก าลงัใจ เพื่อช่วย
กระตุ้นให้เด็กไม่ท้อถอย และเกิดแรงจงูใจท่ีจะสิง่นัน้ๆตอ่ไป เป็นต้น 
 

ข้อมูลเก่ียวกับการเจบ็ป่วยและการใช้ยาชนิดน า้ส าหรับเดก็ 
 
ประเภทของความเจบ็ป่วย 
 ในวยัเด็กเม่ือเกิดการเจ็บป่วยมาก หรือ การเจ็บป่วยน้อย ล้วนส่งผลต่อสภาวะจิตใจ
เด็กและความตึงเครียดต่อผู้ เลีย้งดู นอกจากผู้ ป่วยเด็กจะมีข้อจ ากัดมากท่ีมีผลต่อการปรับตัว 
ผู้ ป่วยเดก็และผู้ เลีย้งดจูะมีการตอบสนองหรือวิธีการปรับตวัตอ่ความเครียดตา่งๆ ดงันี ้
 1. ความเจ็บป่วยเฉียบพลัน (Acute illness) เป็นการเจ็บป่วยท่ีมีอาการค่อนข้าง
รุนแรง เฉียบพลนั แต่จะมีระยะอาการของอาการเจ็บป่วยและระยะเวลาการรักษาท่ีค่อนข้างสัน้ 
และจะหายเป็นปกต ิแตถ้่าไมห่ายเป็นปกต ิก็จะลกุลามกลายเป็นโรคเรือ้รัง 
 2. ความเจ็บป่วยชนิดเรือ้รัง (Chronic illness) เป็นอาการเจ็บป่วยท่ีค่อยๆแสดง
อาการไปเร่ือยๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการเจ็บป่วยระยะยาว และยงัใช้เวลาการรักษาค่อนข้างนาน จึง
จ าต้องดแูลรักษาอยา่งตอ่เน่ืองและใกล้ชิด 



16 
 

 
 

 
ผลกระทบของความเจบ็ป่วย 
 ผลกระทบของความเจ็บป่วยในผู้ ป่วยวยัเด็ก มีหลายประการ โดยสามารถจ าแนก
รายละเอียดในตารางได้ดงัตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลกระทบของความเจ็บป่วยในผู้ ป่วยเดก็ 

 ผลกระทบของความเจบ็ป่วย 
ลักษณะที่ส่งผล ต่อตวัผู้ป่วยเดก็เอง ต่อครอบครัวผู้ป่วยเดก็ 
ด้านร่างกาย ลดความต้องการของอาหาร 

การเสื่อมถอยของการเจริญเติบโต 
การหยดุชะงกัของอวยัวะ 
อวยัวะเกิดความพิการ เช่น หตูงึ 

ผู้ เลีย้งดขูาดการพกัผอ่น 
รับประทานอาหารไม่ถูกหลกั หรือ 
รับประทานอาหารไม่ตรงตามเวลา 
นอนดกึ เมื่อยล้าจากการเดนิทาง 

ด้านพฒันาการ การพฒันาการลา่ช้ากวา่เดก็ปกติ 
เช่น เด็กท่ีมีความผิดปกติทางด้าน
พันธุกรรม หรือ เด็กท่ีถูกจ ากัด
ไม่ให้เคลื่อนไหวร่างกาย 

- 

ด้านจิตใจ เกิดความกลัว เกิดความเครียด 
ขาดอิสรภาพ เพราะต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบในขัน้ตอนการ
รักษาตวั ท่ีไม่คุ้นเคย จนเด็กเกิด
ความไม่มัน่ใจ และสูญเสียความ
เป็นตวัเอง 

เกิดความวิตกกังวลใจและ เกิด
ความเครียด และก่อให้เกิดการ
กระวนกระวายใจในเร่ืองอาการ
ของผู้ ป่วย เช่น โกรธ กล่าวโทษ
ต าหนิตนเอง หรือ ต าหนิผู้ อ่ืน 

ด้านครอบครัว เกิดทศันคติด้านลบตอ่ผู้ เลีย้งด ู
เกิดความเครียดและโกรธผู้ เลีย้งดู
ในเร่ืองการช่วยเหลือ ในกรณีมี
การแพทย์เข้ามาเก่ียวข้อง 

ในด้านลบ เ กิดการกล่าว โทษ
กั น เ อ ง ร ะ ห ว่ า ง ผู้ เ ลี ้ย ง ดู เ ด็ ก 
ความสมัพนัธ์ท่ีเคยมีเปลี่ยนแปลง 
ในด้านบวก เกิดการปรึกษาหารือ
กนั เกิดก าลงัใจ เห็นอกเห็นใจกนั 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลกระทบของความเจ็บป่วยในผู้ ป่วยเดก็ 
ผลกระทบของความเจบ็ป่วย 

ลักษณะที่ส่งผล ต่อตวัผู้ป่วยเดก็เอง ต่อครอบครัวผู้ป่วยเดก็ 
ด้านสงัคม ไม่มีมนษุย์สมัพนัธ์กบัวยัเดียวกนั 

ขาดโอกาสการเรียนรู้ทางสงัคม 
ถูกเพื่อนในวัยเดียวกันล้อเลียน จน
ส่ ง ผล ใ ห้ เ กิ ดกา รปฏิ เ ส ธ  กา ร มี
สัมพันธภาพกับบุคคลรอบข้าง จน
ส่งผลให้เกลียดการเข้าสังคม และ
ชอบแยกตวัอยูต่ามล าพงั 

ขาดการติดต่อหรือมีส่วนร่วมกับ
สังคม ห รือชุมชน และในกรณี
ผู้ ป่วยเจ็บป่วยจากโรคระบาด อาจ
ท าให้ชุมชนเกิดความวิตก และรัง
เกลียด ไม่เป็นท่ียอมรับ จนท าให้
ชุมชนด้อยประสิทธิภาพ และไม่
เกิดการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

ด้านเศรษฐกิจ 

- 

มีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึน้ จากค่า
เดินทาง ค่า รักษาพยาบาลและ
ค่า ใ ช้จ่ ายในขณะรักษาตัวอยู่
โรงพยาบาล ในกรณีท่ีเจ็บป่วยขัน้
รุนแรง อาจท าให้เกิดการว่างงาน 
เพราะขาดค่อยดูแล และส่งผลให้
ขาดรายได้ตามมา 

 
 
การรับรู้และปฏิกิริยาตอบสนอง 
 การรับรู้และการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ ป่วยเด็กนัน้มีหลายปัจจยัและหลาย
วิธีการ ทัง้ นี  ้ ล้วนขึน้อยู่กับอายุของผู้ ป่วย ความสามารถทางสติปัญญาของผู้ ป่วย และ
ประสบการณ์ของผู้ ป่วย ในผู้ ป่วยเด็กเป็นวยัท่ีก าลงัพฒันาความไว้วางใจ (Trust) ในตวัเองและผู้
เลีย้งด ูซึง่หากข้ามพ้นความพฒันาในความไว้วางใจไม่ได้ ก็จะท าให้เกิดการไม่ไว้วางใจ (Mistrust) 
ขึน้มาแทนการรับรู้ตอ่การเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาล ซึง่ผู้ ป่วยจะเร่ิมมีการรับรู้การถกูแยกจาก
บคุคลและสิ่งแวดล้อมท่ีคุ้นเคย ซึง่ก่อให้เกิดภาวะความตงึเครียดท่ีตามมา จนสญูเสียการควบคุม
ตนเอง เกิดความสบัสนเน่ืองจากการดูแลจากบุคคลอ่ืนท่ีเด็กไม่คุ้นเคย จนท าให้เกิดปฏิกิริยา
ตอบสนองท่ีตามมาดงัตอ่ไปนี ้
 1. ปฏิกิริยาตอบสนองตอ่การแยกจาก (Separation anxiety) สว่นใหญ่มกัเกิดกบัเด็ก
ในอาย ุ6 เดือนขึน้ไป โดยเดก็จะแสดงพฤตกิรรมแบง่ออกเป็น 3 ระยะดงันี ้ 
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1.1 ระยะต่อต้าน (Protest) เด็กจะมองหาผู้ เลีย้งดแูละดงึรัง้ไม่ให้ผู้ เลีย้งดอูอกห่าง
จากตนเอง ไมย่อมให้คนแปลกหน้าเข้าใกล้ แสดงปฏิกิริยาก้าวร้าว โดยการร้องไห้ กรีดร้องเสียงดงั
และหยดุเป็นช่วง ดิน้ กดั หยิกคนแปลกหน้า 

1.2 ระยะหมดหวงั (Despair) เด็กจะแสดงพฤติกรรมซมึเศร้า ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม
โดยรอบ ไม่เกรีย้วกราด หยดุร้องไห้ นิ่งเฉยตอ่สิ่งเร้า 

1.3 ระยะปฏิเสธ (Denial or detachment) เด็กจะแสดงท่าทางคล้ายการปรับตวัได้ 
แสดงท่าทางมีความสขุ และท่าทีเป็นมิตร สนใจสิ่งแวดล้อมมากขึน้ ยอมมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน แต่
เกิดการปฏิเสธผู้ เลีย้งด ูขาดสมัพนัธภาพกบัผู้ เลีย้งด ู
 2. ปฏิกิริยาตอบสนองต่อความปวด ความปวดเป็นผลกระทบจากการเจ็บป่วยและ
การรักษาตวัของผู้ ป่วยเดก็ ซึง่ขึน้อยูก่บัความรุนแรงของโรคนัน้ๆ เป็นต้น 
    
ประเภทชนิดของขนาดที่ควรใช้ยา 
 กรกอร บุญพิทักษ์ (2555 : 144) กล่าวว่า เวลาเด็กเจ็บป่วย มกัแสดงอาการ 2 – 3 
อย่างร่วมกนั เช่น มีไข้ เจ็บคอ ร่วมกบัไอ หรือ ปวดท้อง อาเจียน เป็นต้น โดยสาเหตดุงักล่าวมีอยู่
มาก การท่ีผู้ดเูลีย้งดจูะคาดเดานัน้ ก่อนอ่ืนควรทราบอาการป่วยในครัง้นัน้ให้ครบทกุอาการ และ
ใช้การตรวจร่างกาย สงัเกตอาการบอ่ยครัง้ และอาจจดบนัทกึร่วมด้วย 
 จกัรพนัธ์ สศุิวะ (2553) กลา่ววา่ เด็กป่วยเป็นไข้หวดัได้บอ่ย มีการระบวุา่สามารถป่วย
ได้ถึงปีละ 10 – 12 ครัง้ ถ้าเป็นไข้หวัดธรรมดา จากการติดเชือ้แบคทีเรีย ส่วนใหญ่จะเป็นอยู่
ประมาณ 5 – 6 วนั ยารักษาโรคท่ีใช้ ได้แก่ ยาลดไข้แบบพาราเซตามอล เพื่อบรรเทาอาการ ซึง่การ
ใช้ยาลดไข้เท่านัน้ก็เพียงพอในการรักษา ไม่จ าเป็นต้องใช้ยาแก้อกัเสบ ยาปฏิชีวนะ หรือยาลด
น า้มกู เพราะยาอื่นๆนัน้ไมไ่ด้ท าให้เด็กหายไวขึน้ แตอ่าจท าให้มีอาการข้างเคียงของยาตามมาได้ 
 โดยในงานวิจยันีไ้ด้ก าหนดขอบเขตในการศกึษาของเด็ก คือ 2 – 4 ปี ซึง่ในการใช้ยา
รักษาโรคทัว่ไปส าหรับเด็กนัน้ ได้แก่ ยาพาราเซตามอล นัน้คือควรให้ยาแก่เด็กท่ีมีอายรุะหว่าง 2 – 
4 ปีในปริมาณ 1 ช้อนชา หรือ ¼ เม็ดเท่านัน้ โดยยาลกัษณะนีมี้ความเข้มข้นของตวัยาท่ีแตกต่าง
กนั แต่ยาจ าพวกนีจ้ะมีข้อเสียโดยจะมีส่วนผสมของน า้ตาลจ าพวก กูลโคส ฟรุกโตส คอร์น หรือ
ไซรัป ในปริมาณมาก ซึง่ช่วยในการกลบความขมของรสยา โดยได้จ าแนกประเภทดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 3 แสดงการจ าแนกประเภทยารักษาโรคทัว่ไปชนิดน า้ 
ประเภทยาชนิดน า้ ปริมาณขนาดของตัวยา ช่ือการค้า 
ยาน า้เช่ือมทัว่ไป 5 มล. / 1 ช้อนชา Tempra, Sara 
ยาน า้เช่ือมแบบแขวนตะกอน 5 มล. Calpol, Sara รสสตอเบอร่ี , 

Tylenol 
ยาน า้เช่ือมแบบหยด 0.1 มล.  

(มีความเข้มข้นเท่ากับกินยา
น า้ด้วยช้อนชาถึง 4 เท่าตวั) 

- 

 
ตารางท่ี 4 แสดงขนาดน า้หนกัตวัของผู้ ป่วยกบัการใช้ยารักษาโรคทัว่ไปชนิดน า้ 

น า้หนักตวั 
ขนาดที่ใช้ 

ชนิดหยด 
(500 มก. / 5 มล.) 

ชนิดปกต ิ
(120 มก. / 5 มล.) 

ชนิดเข้มข้น 
(250 มก. / 5 มล.) 

3 กก. 0.3 มล. ¼ ช้อนชา - 
6 กก. 0.6 มล. คร่ึง ช้อนชา ¼ ช้อนชา 
12 กก. 1.2 มล. 1 ช้อนชา คร่ึง ช้อนชา 
หมายเหต ุ: กก. = กิโลกรัม, มก. = มิลลกิรัม และ มล. = มิลลลิติร 
ท่ีมา : พทุธิพนัธ์ รอดสวุรรณ. นิตยสารหมอชาวบ้าน. เลม่ท่ี 295, 2547 
  
ข้อควรระวังในการใช้ยาส าหรับเดก็  
 หลายคนมกัจะเข้าใจวา่ช้อนชาท่ีใช้ส าหรับชงกาแฟ กบัช้อนชาส าหรับปอ้นยาคือช้อน
ประเภทเดียวกนั แต่การเข้าใจแบบนัน้ถือเป็นการเข้าใจท่ีผิดอย่างมาก เน่ืองจากช้อนชาส าหรับ
ปอ้นยาเด็กนัน้จะมีปริมาณในการจยุาเท่ากบั 5 มล. ผิดกบัช้อนชาส าหรับชงกาแฟเพราะสามารถจุ
ยาได้เท่ากบั 2 – 3 มล. เท่านัน้ ดงันัน้จึงควรใช้ช้อนชาแบบพลาสติกท่ีติดมากบับรรจุภณัฑ์ยา ซึ่ง
จะท าให้ได้ยาครบถ้วนตามปริมาณท่ีก าหนด ในการป้อนยานัน้ป้อนได้ทัง้ก่อนอาหารและหลงั
อาหาร หรือการให้นม เพราะตวัยานัน้มีความสามารถดดูซมึได้ดี และจะออกฤทธ์ิภายใน 30 นาที
หลงัจากรับประทานยาเข้าไป จึงจะแสดงผลในการรักษาโรค และในกรณีท่ีใช้ยาติดต่อกนั 3 – 5 
วัน แต่โรคนัน้ยังไม่แสดงอาการทุเลา เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตับ อาจท าให้ไตวาย
เฉียบพลนั และอาจส่งผลถึงการเสียชีวิตได้ ดงันัน้ จึงไม่ควรใช้ยาเกินวันละ 1,200 มก. และท่ี
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ส าคญั ในการใช้ยาชนิดน า้ในทุกๆครัง้นัน้ ควรเขย่าก่อนท่ีจะป้อนยาแก่ เด็ก เพื่อช่วยให้ยานัน้มี
ความเข้มข้นเท่ากนั 
 

ข้อมูลเก่ียวกับการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
 
หลักการออกแบบผลิตภณัฑ์เบือ้งต้น 
 ในงานวิจยันีค้อืการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยสร้างแรงจงูใจในการรับประทานยาชนิด
น า้ส าหรับเด็กในกลุม่ชว่งอาย ุ2 – 4 ปี นัน้ จงึจ าเป็นต้องมีการใช้ข้อมลูการออกแบบเบือ้งต้น 
เพื่อให้ผลิตภณัฑ์นีส้ามารถแก้ปัญหา ตอบสนองความต้องการ และเหมาะสมกบัผู้บริโภคมาก
ท่ีสดุ โดยมีหลกัการออกแบบดงัตอ่ไปนี ้
 1. หน้าท่ีใช้สอย เป็นหลกัส าคญัท่ีสดุในการออกแบบผลติภณัฑ์ ดงันัน้การออกแบบท่ี
จงึควรค านงึถึงเปา้หมายส าคญัในการตอบสนองความต้องการแก่ผู้บริโภค มีประสิทธิภาพและมี
ประโยชน์ใช้สอยท่ีดี (High Function) สะดวกตอ่การใช้งาน 
 2. ความสวยงาม เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัไม่น้อยกว่าประโยชน์ใช้สอย เน่ืองจาก
ความสวยงามเป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่จิตใจ ท่ีสามารถความประทบัใจให้แก่ผู้บริโภค ซึง่ความสวยงาม
นัน้จะเกิดขึน้ได้นัน้ จงึจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบศิลป์ท่ีเหมาะสมแก่การออกแบบ และการใช้
จิตวิทยาความต้องการและการเรียนรู้ของมนษุย์ รวมทัง้ประสบการณ์ของนกัออกแบบ 
 3. ความปลอดภยั ในวยัเดก็ เป็นวยัท่ีมีข้อจ ากดัมากมายทัง้เร่ืองการออ่นไหว และ
คา่นิยมของผลติภณัฑ์มากกวา่วยัผู้ใหญ่ ฉะนัน้การออกแบบท่ีดีจึงจ าต้องค านึงถึงความปลอดภยั
ท่ีสดุ ซึง่เป็นหลกัส าคญัอย่างมากท่ีสดุในการออกแบบส าหรับเด็ก 
 4. ความสะดวกในการใช้งาน นกัออกแบบท่ีดีนัน้ จ าเป็นต้องศกึษาวชิากายวิภาค
เชิงกลเก่ียวกบัสดัสว่น ขนาด และขีดจ ากดั ท่ีเหมาะสมส าหรับร่างกายของมนษุย์ ซึง่ประกอบด้วย
ความรู้ทางด้านขนาดสดัสว่นมนษุย์ (Anthropometry) ด้านสรีรศาสตร์ (Physiology) และ
จิตวิทยา (Phychology) เพื่อให้ผลิตภณัฑ์นีมี้ความสะดวกตอ่การใช้งานได้ดี 
 5. วสัด ุการออกแบบต้องค านงึถึงวสัดท่ีุเหมาะสมแก่กลุม่เปา้หมาย เพื่อคดัเลือกวสัดุ
ให้เหมาะสม และเน่ืองด้วยในงานวิจยันีก้ลุม่เปา้หมายคือเดก็ ความปลอดภยั และหน้าท่ีใช้สอยจึง
มีสว่นท าให้เลอืกวสัดใุนขอบเขตท่ีแคบลงได้ 
 6. ราคา การออกแบบนัน้จ าเป็นต้องรู้กลุม่เปา้หมายและข้อมลูทางการตลาด เพื่อเป็น
ปัจจยัท่ีชว่ยก าหนดราคาท่ีเหมาะสม คุ้มคา่แก่การลงทนุมากท่ีสดุ 
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ความคดิสร้างสรรค์ส าหรับการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
 สุวิทย์ มูลค า (2547 : 135)  กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นกระบวนการทาง
ความคิดท่ีมีความส าคัญต่อเด็ก ท าให้เด็กสามารถสร้างความคิด สร้างจินตนาการ ไม่จนต่อ
สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมท่ีก าหนดไว้ ความคิดสร้างสรรค์คือพลงัของเด็กๆ ทกุคนท่ีมีมาแต่
ก าเนิด หากได้รับการกระตุ้นก็จะสามารถพฒันาพลงัแห่งการสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ  ได้เสมอ 
 อารี พนัธ์มณี (2547 : 6) กลา่ววา่ ความคดิสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทางสมองท่ีคิด
ในลักษณะอเนกนัยอันน าไปสู่การคิดค้นพบสิ่งแปลกใหม่ด้วยการคิดคัดแปลง ปรุงแต่งจาก
ความคิดเดิมผสมผสานกันให้เกิดสิ่งใหม่ ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึน้มิใช่เพียงแต่คิดในสิ่งท่ี
เป็นไปได้หรือสิ่งท่ีเป็นเหตุเป็นผลเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ หากแต่ความคิดจินตนาการ ก็เป็นสิ่ง
ส าคญัยิ่งก่อให้เกิดสิ่งแปลกใหมแ่ตต้่องควบคูก่บัการพยายาม 
 วีรเธียร เขียนมีสุข (2553) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือการใช้ความรู้ ความคิด
และประสาทสมัผสัท่ีมีอยู่ทัง้หมดเพื่อสร้างเป็นความคิดแนวใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่สิ่งยาก 
แตมี่อยูร่อบตวัเรา และความคิดสร้างสรรค์จะเป็นตวัริเร่ิมการคดิกระท าในสิง่ท่ีเปลี่ยนไปจากเดมิ 
 จนัทร์เพ็ญ ชปูระภาวรรณ กลา่วว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือความสามารถในการผลิต
สิ่งท่ีเป็นต้นแบบ แตกตา่ง และเหมาะสมกบัการใช้ประโยชน์ ตัง้แตร่ะดบับคุคลคือ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนัของตวัเองในแบบท่ีแตกตา่งไปจากเดิม 
 ซมิป์สนั (Simpson, R.W.) กลา่ววา่ ความคิดสร้างสรรค์ คือ การริเร่ิมของมนษุย์ท่ีเป็น
ความสามารถพิเศษของสมองซึ่งพยายามคิดค้นให้มีความแปลกและแตกต่างไปจากเดิม เพื่อ
น าไปสูค่วามคดิใหม่ๆ  
 เจ.พี. กิลฟอร์ด (J.P. Guildford) อธิบายวา่ ความคิดสร้างสรรค์เป็นลกัษณะความคิด
ท่ีกว้างไกล มีหลายแง่  หลายมุม และหลายทิศทาง (Divergent thinking)  อันจะน าไปสู่
กระบวนการคิด และประดิษฐ์สิง่แปลกใหม ่รวมทัง้การค้นพบวิธีการแก้ปัญหาได้ส าเร็จด้วยเช่นกนั 
 ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ความคิดสร้างสรรค์จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
ออกแบบท่ีสามารถท าให้เกิดประโยชน์ใช้สอย และจะพัฒนาไปพร้อมกับความงาม ดงันัน้องค์
ความรู้เก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์  โดยมี
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ความคิดแปลกใหม่ท่ีเกิดจากการน าเอา
ความรู้เดิมมาดดัแปลงหรือประยกุต์ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องมีความกล้าคิด ความกล้าลอง 
เพื่อทดสอบความคิดควบคู่กบัการใช้งาน โดยเด็กท่ีมีความคิดริเร่ิมสงูมากเป็นเด็กอารมณ์ดี ช่าง
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สงัเกต ชอบอิสระ มีความรู้สึกไว มีความคิดแปลกใหม่ ชอบเผชิญกบัปัญหา ชอบทดลอง ใฝ่รู่อยู่
เสมอ เป็นต้น 
 2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ความคิดท่ีไม่ซ า้กนัในเร่ืองเดียวกนั เป็น
ความสามารถอนัดบัแรกท่ีท าให้เกิดความท่ีดีและเหมาะสมท่ีสดุ ซึง่ก่อให้เกิดประโยชน์และการคุ้น
คา่ท่ีสดุ ดงันัน้ความคิดคล่องแคลว่จึงเป็นความสามารถเบือ้งต้นท่ีจะไปสู่แนวความคิดสร้างสรรค์ 
โดยสามารถแบง่ออกได้ดงัตอ่ไปนี ้

2.1. ความคิดคลอ่งแคลว่ด้านถ้อยค า (Word Fluency) 
2.2. ความคดิคลอ่งแคลว่ด้านการโยงสมัพนัธ์ (Associational Fluency) 
2.3. ความคดิคลอ่งแคลว่ด้านการแสดงออก (Expressional Fluency) 
2.4. ความคดิคลอ่งแคลว่ด้านการคดิ (Ideational Fluency) 

 3. ความยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility) หมายถึง ความคิดประเภทหนึ่ง โดยสามารถ
แบง่ออกได้ดงัตอ่ไปนี ้

3.1. ความคิดยืดหยุ่นท่ีเกิดขึน้ทันที (Spontaneous Flexibility) เป็นความคิดท่ี
เกิดขึน้แบบอิสระ ผู้คิดจะนกึถึงประโยชน์ด้านตา่งๆ ได้หลายแง่หลายมมุ 

3.2. ความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง (Adaptive Flexibility)  จะเป็น
ประโยชน์ตอ่การแก้ปัญหา จะสามารถคิดได้หลายแง่มมุและไม่ซ า้เก่ียวกบัสิ่งใด 
 4. ความละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความพิถีพิถนัประณีตในความสามารถ
รวมถึงการสงัเกตในสิง่ท่ีผู้ อ่ืนไมเ่ห็น 
   
การน าข้อมูลการวัดสัดส่วนไปใช้กับการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
 ธวชัชานนท์ สิปปภากลุ (2548 : 72) กล่าวว่า การก าหนดสดัส่วนร่างกายของมนษุย์
โดยทัว่ไปนัน้จะแบ่งตามแนวขวาง โดยถือเอาศีรษะจรดปลายคางเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเท่ากบั 1 
ส่วน สดัส่วนร่างกายของคนทัว่ไปซึ่งถือเป็นมาตรฐานนัน้เท่ากบั 7 ½ ส่วน โดยวดัจากศีรษะจรด
ปลายเท้า นอกจากนัน้การวดัสดัส่วนอาจวดัจากระยะห่างจากเท้าถึงเข่าจะเท่ากับคร่ึงหนึ่งของ
สว่นขาทัง้หมดและสว่นของขาทัง้หมดจะมีสดัสว่นเท่ากบัคร่ึงหนึง่ของสว่นสงูทัง้หมดของร่างกาย 
 โดยสดัส่วนของเด็กในงานวิจยัคือเด็กในกลุ่มช่วงอาย ุ2 – 4 ปี ซึ่งจะมีสดัส่วนความ
สูงประมาณ 4 1/2 จุดกึ่งกลางของร่างกายจะอยู่ต ่ากว่าสะดือเล็กน้อย  และในการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ในการวิจยันี ้มีการใช้สดัส่วนในบริเวณฝ่ามือเด็กเป็นหลกั จึงได้ศกึษาหลกัการยศสตร์ 
ดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ภาพท่ี 1 แสดงการวดัสดัสว่นเด็กไทยบริเวณฝ่ามือมือ  
ท่ีมา : ธวชัชานนท์ สปิปภากลุ. การยศาสตร์และกายวิภาคเชิงกล. พิมพ์ครัง้ท่ี 1, 2548 : 85. 
 
ตารางท่ี 5 แสดงการจดัล าดบัสดัสว่นความยาวรอบฝ่ามือของเด็กไทย 

ล าดบั/สัดส่วน (ซ.ม.) 
อายุ (ปี) โดยเฉล่ีย (MEAN) 
2 3 4 

95. ความยาวรอบฝ่ามือ 12.1 12.9 13.5 
96. ความยาวนิว้หวัแมมื่อ 3.3 3.7 3.9 
97. ความยาวนิว้ชี ้ 4.0 4.3 4.6 
98. ความยาวนิว้กลาง 4.5 4.9 5.2 
99. ความยาวนิว้นาง 4.1 4.5 4.7 
100. ความยาวนิว้ก้อย 3.2 3.5 3.7 
101. ระยะห่างนิว้หวัแมมื่อกึ่งกลางโคนฝ่ามือ 7.2 8.0 8.5 
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ล าดบั/สัดส่วน (ซ.ม.) 
อายุ (ปี) โดยเฉล่ีย (MEAN) 
2 3 4 

102. ระยะห่างนิว้ชีก้ึ่งกลางโคนฝ่ามือ 9.7 10.6 11.3 
103. ความยาวฝ่ามือ 10.2 11.2 11.9 
104. ระยะห่างนิว้ชีง้่ามนิว้หวัแมมื่อ 10.2 11.2 11.9 
105. ระยะห่างโคนนิว้กลางกึ่งกลางโคนฝ่ามือ 6.2 6.8 7.2 
106. ความกว้างฝ่ามือ 6.0 6.5 6.9 
107. ความกว้างมือ 4.5 4.8 5.1 
108. ความหนาฝ่ามือ 1.7 1.9 1.9 
ท่ีมา : ธวชัชานนท์ สปิปภากลุ. การยศาสตร์และกายวิภาคเชิงกล. พิมพ์ครัง้ท่ี 1, 2548 : 95. 
 
 ในงานวิจยัผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจในการรับประทานยาส าหรับ
เด็ก จ าเป็นต้องมีการศึกษาเก่ียวกับเร่ืองการยศาสตร์เน่ืองจาก ผลิตภณัฑ์นีมี้การใช้ร่างกายคือ 
แขนและมือเป็นสว่นประกอบหลกัในการออกแบบดงัตอ่ไปนี ้ 
 1. เคลื่อนไหวแบบเส้นโค้ง (Angular movement) มี 4 แบบ คือ 

1.1 การงอ (Flexion) หมายถึงการเคลื่อนไหวท่ีลดมุมของส่วนท่ีเคลื่อนไหว และ
ส่วนท่ีเก่ียวข้อง การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของส่วนหนึ่งมีความสมัพนัธ์กบัอีกส่วนหนึ่ง ดงันัน้มมุ
ระหวา่งสว่นทัง้สองนัน้จงึลดลง เช่น การงอของข้อตอ่หวัไหล ่การงอของข้อตอ่แขนกบัข้อศอก  

1.2 การเหยียด (Extension) เป็นการเคลื่อนไหวท่ีตรงกันข้ามกับการงอ หรือเป็น
การเคลื่อนไหวสว่นของร่างกายท่ีท ามมุของข้อตอ่เพิ่มขึน้ หรืออาจกลา่วอีกนยัหนึง่ก็คือ การเหยียด 
ซึง่เป็นการกลบัมาสู่ทางกายวิภาคนัน่เอง เช่น การเหยียดแขนออกจากท่องอแขน การเหยียดออก
ของข้อตอ่นิว้หวัแมมื่อ 

1.3. การกางออก (Abduction) เป็นการเคลื่อนไหวสว่นของร่างกายใน 
ระนาบด้านข้าง (Frontal plane) ท่ีห่างออกจากเส้นกึ่งกลางของร่างกาย เช่น การ

กางแขนออก ซึง่สามารถกางได้ถึง 180 องศา การกางออกของข้อมือ การกางออกของนิว้มือและ
นิว้เท้า 
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1.4. การหบุเข้า (Adduction) เป็นการเคลื่อนไหวส่วนของร่างกายท่ีตรงกนัข้ามกบั 
Abduction คือ เป็นการเคลื่อนไหวในระนาบทางด้านข้างท่ีกลบัคืนสูเ่ส้นกึ่งกลางของร่างกาย เช่น 
การหบุแขนลงแนบล าตวั การหบุข้าวของข้อมือ การหบุเข้าของนิว้มือและนิว้เท้า 
 

 
 
ภาพท่ี 2 แสดงการงอและการเหยียด  
ท่ีมา : ธวชัชานนท์ สปิปภากลุ. การยศาสตร์และกายวิภาคเชิงกล, 2548 : 59. 
 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงการกางออกและการหบุเข้า  
ท่ีมา : ธวชัชานนท์ สปิปภากลุ. การยศาสตร์และกายวิภาคเชิงกล, 2548 : 60. 
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 2. การเคลื่อนไหวเชิงวงกลม (Circular movement) 
2.1. การหมนุ (Rotation) เป็นการเคลื่อนไหวของข้อตอ่แบบ Multiaxial รอบๆ แกน

ตัง้ตามยาว (Longitudinal axis)  ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวตามความยาวของกระดูกท่ีมีการ
เคลื่อนไหวนัน้ๆ แกนของการเคลื่อนอาจอยูใ่นแนวตัง้ หรือเกือบจะเป็นแนวตัง้เมื่อร่างกายอยูใ่นท่า
ภายวิภาค เช่น การงอข้อศอกจะมองเห็นการหมนุหรือบิดได้จากความยาวของท่อนล่างของมือ 
การบิดหวัไหล่ การบิดของกระดกูต้นแขนต้นขา ซึง่เป็นการบิดทัง้บิดเข้าข้างใน (Medial rotation 
หรือ Inward rotation) และบิดออกข้างนอก (Lateral rotation หรือ Outward rotation) 

2.2. การหมนุควง (Circumduction) เป็นการเคลือ่นไหวท่ีบริเวณข้อตอ่แบบ biaxial 
หรือ Multiaxial ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวส่วนร่างกายเป็นรูปคล้ายวงกลมหรือรูปกรวย ซึ่งเป็นการ
เคลื่อนไหวท่ีรวมทัง้ การงอ การเหยียด การกาง การหุบ หรืออาจรวมการบิดของส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย เช่น การหมนุแขนเป็นวงกลมในแนวดิ่ง โดยมีหวัไหล่เป็นเป็นจดุศนูย์กลางของการหมนุ 
หรือการหมนุนิว้มือโดยมีข้อตอ่ท่ีโคนนิว้เป็นจดุหมนุ 
 3. ลกัษณะและข้อจ ากดัของการเคลื่อนไหวสว่นข้อศอก ปลายแขน และข้อมือ 

3.1. การเคลื่อนไหวของข้อศอก (Elbow joint) การเคลื่อนไหวของข้อศอกและหัว
เข่า เราเรียกว่า Intermediate joint ซึง่เป็นการเคลื่อนไหวท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัคือ การงอและการ
เหยียดเท่านัน้ 

3.2. การเคลื่อนไหวของส่วนปลายแขน (Radioulanr joint) เป็นการเคลื่อนไหวท่ี
เกิดขึน้กบัข้อตอ่แบบ Pivot joint สามารถเคลื่อนไหวได้ทัง้แบบ Pronation ซึง่เป็นการหมนุของแขน
ท่อนลา่งเข้าด้านในโดยฝ่ามือจะคว ่าลง กบัแบบ Supination ซึง่เป็นการเคลื่อนไหวตรงกนัข้ามคือ 
หมนุออกด้านนอก โดยฝ่ามือจะหงายขึน้ 

 

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงการเคลื่อนไหวสว่นของแขนและข้อศอก  
ท่ีมา : Panero and Zelnik 
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3.3. การเคลื่อนไหวของมือและข้อมือ การเคลื่อนไหวท่ีข้อมือ  
(Wrist joint) มีการงอ  การ เหยี ยด  การกางออก  และการหุบ เ ข้ า  และ ท่ีนิ ว้หัวแม่ มื อ 
(Carpometacarpal joint) มีการเคลื่อนไหวแบบการกางออก การหุบเข้า การงอ การเหยียด การ
หบุเข้าเกินกวา่ปกต ิการงอเกินกวา่ปกต ิและการงอตรงกนัข้าม 
 

 
 

ภาพท่ี 5 แสดงการเคลื่อนไหวสว่นของข้อมือ  
ท่ีมา : Panero and Zelnik 

 

 
 
 

ภาพท่ี 6 แสดงการเคลื่อนไหวสว่นของนิว้มือ  
ท่ีมา : Panero and Zelnik 
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จติวิทยาของสีกับการรับรู้ทางจติใจ 
 ธวชัชานนท์ สิปปภากุล (2548 : 130) กล่าวว่า สีเป็นหนึ่งของสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบๆ 
ตวัเรา และมีอิทธิพลต่ออารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์เป็นอย่างมาก การท่ีเรามองเห็นสีต่างๆ 
นัน้ แตล่ะสีจะมีอิทธิพลตอ่การลวงตาและอาจท าให้เกิดการรับรู้ท่ีผิดพลาดได้ เช่น สีอาจท าให้ห้อง
ท่ีแคบดเูหมือนกว้างใหญ่ หรือ ห้องสี่เหลี่ยมอาจดเูหมือนยาวมากขึน้ เป็น ในด้านจิตวิทยาของสี
แตล่ะสีจะมีผลตอ่ความรู้สกึของมนษุย์หลายด้าน เช่น 

1. ให้ความรู้สกึเก่ียวกบัขนาด คือ วตัถท่ีุมีสีอ่อนจะดเูหมือนมีขนาดท่ีใหญ่กว่าวตัถท่ีุมี
สีเข้ม 

2. ให้ความรู้สึกเก่ียวกบัระยะ คือ วตัถุท่ีมีสีอ่อนจะดเูหมือนอยู่ไกลกว่าวตัถท่ีุมีสีเข้ม 
รวมทัง้วตัถท่ีุมีสีอยู่ในวรรณะเย็น (Cool) จะดเูหมือนอยูไ่กลกวา่วตัถท่ีุมีสีอยู่ในวรรณะอุ่น (Warm) 
เช่นกนั 3. ให้ความรู้สกึเก่ียวกบัน า้หนกั คือ สีออ่นจะท าให้วตัถดุมีูน า้หนกัเบากวา่สีเข้ม 

4. ให้ความรู้สกึเก่ียวกบัความแข็งแรง คือ สีเย็น เช่น สีน า้เงินอ่อน สีเขียวอมฟ้า สีฟ้า
อมม่วง จะท าให้ความรู้สึกอ่อนแรง ส่วนสีร้อน เช่น สีแดง สีแสด สีเหลืองเข้ม จะให้ความรู้สึก
แข็งแรง 

5. ให้ความรู้สึกเก่ียวกับอุณหภูมิ คือ สี Chroma เช่น แดง แสดเหลือง จะท าให้
ความรู้สึกร้อนแรงในจิตใจ ส่วนสี Hues เช่น น า้เงินอ่อน เขียวอ่อน ฟ้าอ่อน ม่วงปนขาว จะให้
ความรู้เย็น 

6. ให้ความรู้สึกถึงความสะอาด คือ สีขาวเป็นสีท่ีให้ความรู้สึกสะอาดมากกว่าสีหม่น 
หรือสีอ่ืนๆ 
 นอกจากนัน้ อิทธิพลของสีบางสีอาจมีผลต่อความเครียดหรือเม่ือยล้าของกล้ามเนือ้ 
ความอ่อนล้าทัง้ทางกายและจิตใจ เช่น มีอาการปวดศีรษะ ระบบย่อยอาหารผิดปกติ จิตใจไม่ เบกิ
บาน และมีอาการทางประสาท 
 จากข้อมูลจิทวิทยาการใช้สีและการรับรู้ทางจิตใจท าให้เกิดแนวคิดในการใช้สีของ
ผู้วิจยัคือการใช้สี Mood & Tone จากผลไม้ ท่ีจะน ามาเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
และเน่ืองจาก กลุ่มเปา้หมายในงานวิจยัเป็นผู้ ป่วยเด็กท่ีมีอายรุะหว่าง 2 – 4 ปี สภาพและสภาวะ
จิตใจนัน้คงไมป่กต ิมกัมีอาการไม่สบายเนือ้ไมส่บายตวั มีความกระวนกระวาย ความเครียดสะสม 
ซึง่การใช้สีท่ีมีความเข้มข้นเกินไปอาจท าให้เกิดภาวะความตงึเครียดท่ีเพิ่มขึน้ไป ท าให้ผลติภณัฑ์นี ้
ไม่สง่เสริมหรือแก้ปัญหาได้ ผู้วิจยัจงึต้องการลดทอนความเข้มข้นของสีลง 20% ดงัภาพตอ่ไปนี ้
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(ก) 

                                  
                         (ข)                                                                         (ค) 
 
ภาพท่ี 7 แสดงอารมณ์และโทนสีแรงบนัดาลใจจากผลไม้หลากชนิด 

(ก) ผลไม้หลากชนิด 
(ข) โทนสีความเข้มข้น 100% 
(ค) โทนสีความเข้มข้นลดลง 20% 

  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. งานวิจยัของ อนัทิชา วิรมย์รัตน์. การออกแบบและพฒันาหนงัสือกึ่งของเล่นเพื่อ
เสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กช่วง. ปริญญานิพนธ์ ศป.ม. 
(นวัตกรรมการออกแบบ). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
คณะกรรมการควบคมุ: อาจารย์ ดร.กรกลด ค าสขุ, 2557. 
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 2. งานวิจัยของ พิชชา ฉายรุจิกุล. การจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยใน
สงัคมไทยปัจจุบนั กรณีศึกษา : โรงเรียนอนุบาลวรรณบรูณ์ศึกษา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร. 
รายงานการศกึษาเฉพาะบคุคล. อาจารย์ท่ีปรึกษา : อ. ธญัธีรา ยิม้อ านวย 103 หน้า, 2557. 
 3. งานวิจยัของ อ านวย ศรีสานตวิงศ์. โครงการออกแบบเคร่ืองเรือนท่ีปรับเปลี่ยน 
รูปแบบได้ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกายและการเรียนรู้ส าหรับเด็ก  2 – 5 ปี. สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภณัฑ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร. อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ : ผศ.ดร. รัฐไท พร
เจริญ. 198 หน้า, 2555.  
 4. งานวิจัยของ พัชรา พุ่มพชาติ. การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ. ดร. มาเรียม นิลพนัธุ์, รศ. ดร. สมบรูณ์ ชิดพงศ์ และ 
รศ. ดร. พชัรี ผลโยธิน. 424 หน้า, 2552. 
 5. งานวิจยัของ นิธิกานต์ ขวญับญุ. การพฒันาเกมการศกึษาเตรียมความพร้อมทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั. สาขาวิชาหลกัสตูรและการนิเทศ มหาวิทยาลยัศิลปากร. อาจารย์
ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ : อ. ดร. ประเสริฐ มงคล, ผศ. ดร. วชัรา เลา่เรียนดี และ ผศ. ดร. มาเรียม นิล
พนัธุ์. 222 หน้า, 2549. 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การด าเนินการวิจัยเร่ืองโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยสร้างแรงจูงใจในการ
รับประทานยาชนิดน า้ส าหรับเด็ก 2 – 4 ปี เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้
ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

 
วิธีกำรวิจัย 

 เป็นการวิจยัเชิงทดลองต้นแบบของผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยสร้างแรงจงูใจในการรับประทาน
ยาชนิดน า้ส าหรับเด็ก 2 – 4 ปี โดยเร่ิมต้นด้วยการก าหนดปัญหาของการวิจัยในการสืบค้นสื่อ
ออนไลน์ และเก็บข้อมลูเบือ้งต้นของปัญหาและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายจากวิธีการสงัเกต 
สมัภาษณ์ สอบถาม โดยมีข้อมลูจากปฐมภูมิ และทุติยภูมิตามขอบเขตท่ีได้ก าหนดไว้ พร้อมท า
กิจกรรมการทดลองการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์กบัศนูย์รับดแูลเด็กก่อนวยัเรียนในพืน้ท่ี
เขตกรุงเทพมหานคร พร้อมทัง้สรุปและวิเคราะห์งานวิจยัเพื่อน าหุ่นจ าลองต้นแบบมาประเมินจาก
ผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน และวดัผลการทดลองสดุท้ายกบักลุม่เปา้หมาย 

  
กำรก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ในการด าเนินโครงการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยสร้างแรงจูงใจในการรับประทานยา
ชนิดน า้ส าหรับเด็ก 2 – 4 ปี ผู้วิจยัได้ก าหนดกลุม่ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้

1. ประชากร คือ กลุม่ผู้ปกครองของเดก็ทัว่ไปในพืน้ท่ีเขตชมุชนเมือง กลุม่เดก็ในศนูย์
รับดูแลเด็กก่อนวยัเรียนในพืน้ท่ีเขตกรุงเทพมหานครในช่วงอายุไม่เกิน 4 ปี กลุ่มผู้ประเมินจาก
ผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน และกลุม่เดก็ในช่วงอายไุม่เกิน 4 ปีในพืน้ท่ีเขตชมุชนเมือง 

2. กลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่มผู้ปกครองของเด็กทั่วไปในพืน้ท่ีเขตกรุงเทพมหานคร ใน
จ านวน 30 คน กลุ่มเด็กในศนูย์รับดแูลเด็กก่อนวยัเรียนในพืน้ท่ีเขตกรุงเทพมหานครในช่วงอายไุม่
เกิน 4 ปี ในจ านวน 34 คน กลุม่ผู้ประเมินจากผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ในจ านวน 
4 คน และกลุม่เดก็ในช่วงอายไุม่เกิน 4 ปีในพืน้ท่ีเขตชมุชนเมือง ในจ านวน 30 คน  
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การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. การสงัเกต โดยการสงัเกตทางตรง ทัง้แบบมีส่วนร่วม และไม่มีสว่นร่วม บนัทึกการ
สงัเกตลกัษณะพฤติกรรมต่อต้านการรับประทานยา พฤติกรรมในการแสดงออกของเด็ก รวมทัง้
พฤตกิรรมหรือความชอบในการเลน่ของเดก็ 
 2. การสมัภาษณ์ โดยใช้การสมัภาษณ์ผู้ปกครอง หรือผู้ดแูลเด็ก เพื่อให้ได้ข้อมลูของ
ปัญหาในการรับประทานยา วิธีการแก้ปัญหาเบือ้งต้นของผู้ปอ้นยาหรือความต้องการอปุกรณ์ท่ีจะ
ใช้แก้ปัญหาในการรับประทานยา 
 3. แบบสอบถาม เพื่อหาข้อมลูเก่ียวกับความสนใจในผลิตภณัฑ์ช่วยรับประทานยา
ส าหรับเด็ก และหาแนวทางการออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้ โดยแบง่การสอบถามออกเป็น 
3 สว่น คือ 

สว่นท่ี 1 ปัจจยัสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามแบบเลือกตอบเก่ียว
สถานภาพส่วนตัวของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ มีลักษณะเป็น
ค าถามปลายปิด 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ช่วยรับประทานยาส าหรับเด็กของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ซึง่ค าถามเป็นแบบมาตรประมาณ (rating scale) มีค าตอบทางเลือกและค่าระดบั
คะแนน 5 ระดบั คือ 5 = มากท่ีสดุ, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย และ 1 = น้อยท่ีสดุ 

ส่วนท่ี 3 คือส่วนท้ายเป็นค าถามเชิงข้อเสนอแนะแบบปลายเปิด เก่ียวกบัแนวทาง
การออกแบบผลติภณัฑ์ช่วยรับประทานยาส าหรับเด็ก 
 4. แบบประเมิน เพื่อให้ผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์ข้อมลูในการ
ออกแบบ เช่น รูปทรง ความสวยงาม ขนาด การใช้งาน วสัด ุความปลอดภยั ฯลฯ จากผลิตภณัฑ์
ต้นแบบ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ โดยแบง่ค าถามออกเป็น 1 สว่น คือ 

สว่นท่ี 1 คือ ค าถามเชิงข้อเสนอแนะแบบปลายเปิด เก่ียวกบัแนวทางการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ช่วยรับประทานยาส าหรับเด็ก 
 5. การทดลอง  เพื่อหาข้อสรุปและวัดผลในการออกแบบให้ได้ความต้องการท่ี
เหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย และเพื่อให้ผลิตภณัฑ์นีส้ามารถตอบสนองการใช้งานได้และแก้ปัญหา
ของพฤตกิรรมผู้ใช้ทัง้ทางตรงและทางอ้อมอยา่งมากท่ีสดุ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. ข้อมูลปฐมภูมิ จากการส ารวจ โดยการสงัเกต การสมัภาษณ์ และการสอบถาม  
จากเป้าหมายของกลุ่มตวัอย่าง และผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น ความต้องการ
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แก้ปัญหาในการรับประทานยา ความสะดวกและการใช้งานผลิตภณัฑ์ การดแูลรักษาและความ
ปลอดภยั  
 2. ข้อมลูทตุิยภมูิ จากข้อมลูในการศกึษาค้นคว้า วิเคราะห์เอกสาร บทความ หนงัสือ 
ต ารา วารสาร สื่อออนไลน์ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ในประเด็นของงานวิจยั เช่น  การพฒันาการ
ของเด็กแตล่ะช่วงวยั อาการเจ็บป่วยของเดก็ ชนิดของยาและอปุกรณ์ในการรับประทานยาของเดก็ 
การดูแลรักษาและเทคนิคในการป้อนยาของเด็ก การเรียนรู้ การละเล่น ชนิดของเล่นในแต่ละ
ประเภท ฯลฯ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล และสถติทิี่ใช้ในการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมลู โดยการน าข้อมลูทัง้หมดจากการศกึษารวบรวมมาตรวจสอบ คดั
กรอง แยกแยะ เพื่อท าการวิเคราะห์ตามลกัษณะของข้อมลู ได้แก่ 

1. ข้อมลูจากการสงัเกต และการสมัภาษณ์ 
2. ข้อมลูจากแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ ได้แก่ 

2.1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และ
รายได้ โดยการหาคา่ร้อย (percentage) 

2.2.  วิ เคราะห์ข้อมูลเ ก่ียวกับปัจจัย ท่ี มีอิทธิพลต่อผลิตภัณฑ์ของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม โดยการหาคา่เฉลี่ย (mean) และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปรผลตาม
เกณฑ์การแปลความหมายคา่เฉลี่ย 
 
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ีย 
 การแปลความหมายของระดบัคะแนนในสว่นท่ี 2 ได้แปลผลระดบัความมีอิทธิพลของ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าเฉลี่ยของผลคะแนนเป็นตวัชีว้ดัตาม
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ มีรายละเอียดดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมีมาก 
คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมีปานกลาง 
คา่เฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมีน้อย 
คา่เฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมีน้อยท่ีสดุ 
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สถติทิี่ใช้ในการวิจัย 
 ใช้สถิติเชิงอ้างอิง หรือ สถิติเชิงอนุมาน ( inferential statistics) จากการศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งแล้วสรุปผลท่ีได้จากการศกึษากลุม่ตวัอยา่งนัน้อ้างอิงไปถึงกลุม่ประชากรโดยอาศยัทฤษฎี
ความน่าจะเป็น โดยวิธีการประมาค่า (estimation) ซึ่งเป็นการประมาณค่าแท้ของประชากร
เรียกวา่คา่ พารามิเตอร์ (parameter) โดยใช้คา่สถิติ (statistics) ท่ีได้จากกลุม่ตวัอยา่ง 
 ใช้สถิติพืน้ฐานเพื่อวิเคราะห์คา่สถิติจากกลุม่ตวัอยา่ง 
 1. การหาค่าร้อยละ (percentage) เป็นการเปรียบเทียบจ านวนข้อมลูใดจ านวนหนึ่ง
กบัจ านวนข้อมลูทัง้หมด โดยคิดเทียบใน 100 สว่น หรือเรียกวา่ “เปอร์เซ็นต์” ใช้สญัลกัษณ์ “%” มี
สตูรการค านวณ 

      𝑃  =  
𝑓

𝑁
× 100 

     

   เม่ือ  𝑃   แทน คา่ร้อยละ หรือเปอร์เซน็ต์ 

        𝑓    แทน จ านวนข้อมลูท่ีสนใจศกึษา 

                                           𝑁    แทน จ านวนข้อมลูทัง้หมด 

  
2. คา่เฉลี่ย (mean) เป็นคา่เฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean) แทนด้วย   �̅� 

 
กรณีข้อมลูไม่ได้แจกแจงความถ่ี ถ้าข้อมลู  𝑥1,𝑥2, … . . 𝑥𝑛,   

เป็นคะแนน N ตวั จะได้       �̅� =   𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3...+ 𝑥𝑁     

                                                       𝑁                    
   
   สตูร    �̅� =       ∑ 𝑥 

    𝑁       
   เม่ือ                    ∑ 𝑥    แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

                       𝑁         แทน จ านวนคะแนนทัง้หมด 
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กรณีข้อมลูแจกแจงความถ่ี 

   สตูร     �̅� =      ∑ 𝑓𝑥 

                                                     𝑁       
   เม่ือ    �̅�          แทน คา่เฉลี่ยเลขคณิต 

        ∑ 𝑓𝑥   แทน ผลรวมทัง้หมดของความถ่ีคณูคะแนน 

        𝑁            แทน จ านวนข้อมลูทัง้หมด  (𝑁 = ∑ 𝑓)              
 

 3. สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.) เป็นการวดัการกระจายของ
คะแนนรอบๆ คา่เฉลี่ย (mean) แทนคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานด้วย SD 

   
กรณีข้อมลูไม่ได้แจกแจงความถ่ี และเป็นข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งที่มากกวา่ 30 ขึน้ไป 

   สตูร   SD  =  √∑(𝑥 − 𝑥)2 

              𝑁           
   เม่ือ 𝑥    แทน คา่คะแนน 

    �̅�     แทน คา่เฉลี่ยเลขคณิต 

    N      แทน จ านวนคะแนนทัง้หมด 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการออกแบบ 

 
 การวิเคราะห์ข้อมลูและการออกแบบงานวิจยัเร่ืองโครงการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีช่วย
สร้างแรงจงูใจในการรับประทานยาชนิดน า้ส าหรับเด็ก 2 – 4 ปี  ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมลูและการ
ออกแบบดงันี ้

  สว่นท่ี 1 ผลวิเคราะห์ข้อมลูจากภาคปฐมภมูิจากการสอบถามและสมัภาษณ์กลุม่
ตวัอยา่งผู้ เลีย้งดเูด็กทัว่ไปในพืน้ท่ีเขตชมุชนเมือง จ านวนทัง้หมด 30 คน  

สว่นท่ี 2 ผลวิเคราะห์ข้อมลูจากภาคปฐมภมูิจากการทดลองทดสอบจินตนาการ 
และสงัเกตกลุม่ตวัอยา่งในสถาบนัพฒันาเด็กก่อนวยัเรียนปฐมวยั จ านวนทัง้หมด 34 คน 

สว่นท่ี 3 ผลวิเคราะห์ข้อมลูจากภาคปฐมภมูิ(เพิ่มเตมิ)จากการส ารวจผลิตภณัฑ์ 
และบรรจภุณัฑ์ของยาประเภทรักษาโรคทัว่ไป จากท้องตลาดในพืน้ท่ีเขตชมุชนเมือง  

สว่นท่ี 4 วิเคราะห์ข้อมลูภาคทตุิยภมูิจากวรรณกรรม งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และสื่อ 
ออนไลน์ เพื่อหาแนวทางในการออกแบบผลติภณัฑ์เบือ้งต้น 

สว่นท่ี 5 ผลวิเคราะห์ข้อมลูจากการประเมินของผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ เช่ียวชาญ  
จ านวนทัง้หมด 4 ท่าน เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบผลิตภณัฑ์ และพฒันาผลิตภณัฑ์
ให้มีความเหมาะสมกบัผู้ใช้งานได้มากท่ีสดุ 

สว่นท่ี 6 น าผลติภณัฑ์จากการพฒันาในขัน้ตอนสดุท้ายประเมินผลความพงึ 
พอใจกบักลุม่ตวัอยา่งผู้ เลีย้งดเูด็กในช่วงอายไุม่เกิน 4 ปีในพืน้ท่ีเขตชมุชนเมืองจ านวน 30 คน   
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ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลจากภาคปฐมภมูิจากการสอบถามและสัมภาษณ์ 
 1. ผลการวิเคราะห์การเก็บข้อมลูจากแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างจ านวนทัง้หมด 30 
คน ในลกัษณะค าถามปลายปิด (Close – ended question) เก่ียวกบัประชากร ความสมัพนัธ์ อาย ุ
รายได้ อาชีพ ฯลฯ 
 
ตารางท่ี 6 ผลแสดงข้อมลูประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุม่ตวัอยา่ง 
ประชากร จ านวน (30) ร้อยละ 
บดิา 8 26.67 
มารดา 12 40 
ญาต ิ 7 23.33 
อ่ืนๆ 3 10 

 พบว่าส่วนใหญ่มีมารดาเลีย้งดู จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมามีบิดา
เลีย้งด ูจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 มีญาติเลีย้งด ูจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 และ
น้อยสดุมีอ่ืนๆเลีย้งด ูจ านวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 10 ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 7 ผลแสดงข้อมลูอายขุองผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุม่ตวัอยา่ง  
อายุ จ านวน (30) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 30 ปี 6 20 
30 – 40 ปี 17 56.67 
41 – 50 ปี 4 13.33 
51 ปีขึน้ไป 3 10 

 พบวา่สว่นใหญ่มีอาย ุ30 - 40 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 รองลงมามีอายุ
ต ่ากวา่ 30 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20 มีอาย ุ41 – 50 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 
และน้อยสดุมีอาย ุ51 ปีขึน้ไป จ านวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 10 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 8 ผลแสดงข้อมลูรายได้/เดือนของผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุม่ตวัอยา่ง  
รายได้/เดือน  จ านวน (30) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 3 10 
10,001 – 20,000 บาท 5 16.67 
20,001 – 30,000 บาท 14 46.66 
30,001 บาทขึน้ไป 8 26.67 

 พบว่าสว่นใหญ่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66 
รองลงมามีรายได้ 30,001 ขึน้ไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 มีรายได้ 10,001 – 20,000 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และน้อยสดุมีรายได้ต ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 9 ผลแสดงข้อมลูอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุม่ตวัอยา่ง 
อาชีพ จ านวน (30) ร้อยละ 
พนกังานบริษัทเอกชน 11 36.67 
ข้าราชการ 8 26.67 
ธุรกิจสว่นตวั 7 23.33 
อ่ืนๆ 4 13.33 

 พบว่าส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 
รองลงมามีอาชีพข้าราชการ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั จ านวน 7 
คน คดิเป็นร้อยละ 23.33 และน้อยสดุมีอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 4 คน คดิเป็นร้อยละ 13.33 ตามล าดบั 
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 2. ผลการวิเคราะห์การเก็บข้อมลูจากแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างจ านวนทัง้หมด 30 
คน ในลกัษณะค าถามปลายปิด (Weighting question) ของเด็กในช่วงวยั 2 – 4 ปี เก่ียวกับการ
ลอกเลียนแบบ ความสนใจของเลน่ และการพฒันาของเลน่ 
 
ตารางท่ี 10 ผลแสดงข้อมลูการตอบแบบสอบถามในพฤติกรรมการเลียนแบบ 
พฤตกิรรมการเลียนแบบ  จ านวน (30) ร้อยละ 
ตวัการ์ตนู ตวัละคร Super - Hero 12 40 
จ าลองอาชีพ (หมอ ทหาร ต ารวจ) 8 26.67 
สตัว์ (ช้าง สนุขั แมว กระตา่ย) 7 23.33 
สิง่เร้าจากสิ่งแวดล้อมภายนอก 

(การเคลื่อนไหวน า้พ,ุการร่อนของเคร่ืองบนิ) 
3 10 

อ่ืนๆ - - 
 จากการจดัล าดบัของหมายเลข 1 – 5 ในช่องว่างโดยให้หมายเลข 1 = หมายเลขท่ีมี
ความเหมาะสมท่ีสดุ พบว่าสว่นใหญ่มีพฤติกรรมการเลียนแบบตวัการ์ตนู ตวัละคร Super – Hero 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมามีพฤติกรรมการเลียนแบบการจ าลองอาชีพ จ านวน 8 
คน คิดเป็นร้อย 26.67 มีพฤติกรรมการเลียนแบบสตัว์ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย 23.33 และน้อย
สดุมีพฤตกิรรมการเลียนแบบอ่ืนๆ จ านวน 0 คน คดิเป็นร้อยละ 0 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 11 ผลแสดงข้อมลูการตอบแบบสอบถามความสนใจในของเลน่ 
ความสนใจในของเล่น จ านวน (30) ร้อยละ 
เคลื่อนไหวได้ 13 43.33 
มีไฟกระพริบ มีแสง 8 26.67 
มีเสียงเพลง มีเสียงพดู 8 26.67 
มีกลิน่หอม 1 3.33 

อ่ืนๆ - - 
 จากการจดัล าดบัของหมายเลข 1 – 5 ในช่องว่างโดยให้หมายเลข 1 = หมายเลขท่ีมี
ความเหมาะสมท่ีสดุ พบว่าสว่นใหญ่มีความสนใจในของเลน่เคลื่อนไหวได้ จ านวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.33 รองลงมามีอนัดบัเท่ากนัมีความสนใจในของเลน่ไฟกระพริบมีแสงและมีความสนใจ
ในของเล่นมีเสียงเพลง มีเสียงพดู จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 มีความสนใจในของเล่นมี
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กลิ่นหอม จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 และน้อยสดุมีความสนใจในของเล่นอ่ืนๆ จ านวน 0 
คน คดิเป็นร้อยละ 0 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 12 ผลแสดงข้อมลูการตอบแบบสอบถามแนวทางน าไปสูก่ารพฒันา 
แนวทางน าไปสู่การพัฒนา  จ านวน (30) ร้อยละ 
ผลิตภณัฑ์ทัว่ไปตามท้องตลาด 9 30 
ผลิตภณัฑ์จากของใช้ในชีวิตประจ าวนั 16 53.33 
ผลิตภณัฑ์จากสื่อสร้างสรรค์เชิงทดลอง 5 16.67 
อ่ืนๆ - - 

จากการจดัล าดบัของหมายเลข 1 – 5 ในช่องวา่งโดยให้หมายเลข 1 = หมายเลขท่ีมีความ
เหมาะสมท่ีสุด พบว่าส่วนใหญ่อยากให้มีแนวทางน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมาอยากให้มีแนวทางน าไปสู่การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ทั่วไปตามท้องตลาด จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30 อยากให้มีแนวทางน าไปสู่การ
พฒันาผลิตภณัฑ์จากสื่อสร้างสรรค์เชิงทดลอง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และน้อยสดุ
อยากให้มีแนวทางน าไปสูก่ารพฒันาผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ จ านวน 0 คน คดิเป็นร้อยละ 0 ตามล าดบั 
 

3. ผลการวิเคราะห์การเก็บข้อมลูจากแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างจ านวนทัง้หมด 30 คน 
ในลักษณะค าถามปลายปิด  (Weighting question) เก่ียวกับองค์ประกอบในด้านรูปลักษณะ 
รูปทรง และการใช้สีผลิตภณัฑ์ 

 
ตารางท่ี 13 ผลแสดงข้อมลูการตอบแบบสอบถามรูปแบบผลติภณัฑ์ 
รูปแบบผลิตภณัฑ์ ภาพแสดงตัวอย่าง  จ านวน (30) ร้อยละ 
รูปแบบเสมือนจริง 

 

6 20 
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ตารางท่ี 13 ผลแสดงข้อมลูการตอบแบบสอบถามรูปแบบผลติภณัฑ์ 
รูปแบบผลิตภณัฑ์ ภาพแสดงตัวอย่าง  จ านวน (30) ร้อยละ 
รูปแบบจินตนาการ 

 

15 50 

รูปแบบเข้าใจง่าย 

 

9 30 

 จากการจดัล าดบัของหมายเลข 1 – 3 ในช่องวา่งโดยให้หมายเลข 1 = หมายเลข 
ท่ีมีความเหมาะสมท่ีสดุ พบว่าส่วนใหญ่อยากให้ผลิตภณัฑ์มีรูปแบบจินตนาการ จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาอยากให้ผลิตภณัฑ์มีรูปแบบเข้าใจง่าย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
30 และน้อยสดุอยากให้ผลิตภณัฑ์มีรูปแบบเสมือนจริง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 14 ผลแสดงข้อมลูการตอบแบบสอบถามรูปทรงผลติภณัฑ์ 
รูปทรงผลิตภณัฑ์ ภาพแสดงตัวอย่าง  จ านวน (30) ร้อยละ 
รูปทรงเรขาคณิต 

 

8 26.67 

รูปทรงอิสระ 

 

9 30 
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ตารางท่ี 14 ผลแสดงข้อมลูการตอบแบบสอบถามรูปทรงผลติภณัฑ์ 
รูปทรงผลิตภณัฑ์ ภาพแสดงตัวอย่าง  จ านวน (30) ร้อยละ 
รูปทรงผสมผสาน 

 

13 43.33 

 จากการจดัล าดบัของหมายเลข 1 – 3 ในช่องวา่งโดยให้หมายเลข 1 = หมายเลข 
ท่ีมีความเหมาะสมท่ีสดุ พบว่าสว่นใหญ่อยากให้ผลิตภณัฑ์มีรูปทรงผสมผสาน จ านวน 13 คน คิด
เป็นร้อยละ 43.33 รองลงมาอยากให้ผลิตภณัฑ์มีรูปทรงอิสระ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30 
และน้อยสดุอยากให้ผลิตภณัฑ์มีรูปทรงเรขาคณิต จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 15 ผลแสดงข้อมลูการตอบแบบสอบถามการใช้สีกบัผลิตภณัฑ์ 
การใช้สีผลิตภณัฑ์ ภาพแสดงตัวอย่าง  จ านวน(30) ร้อยละ 
สีโทนเดียว 

 

7 23.33 

สีสองโทน 

 

11 36.67 

สีสองโทนและสีด า - ขาว 

 

12 40 

 จากการจดัล าดบัของหมายเลข 1 – 3 ในช่องว่างโดยให้หมายเลข 1 = หมายเลขท่ีมี
ความเหมาะสมท่ีสดุ พบวา่สว่นใหญ่อยากให้ผลติภณัฑ์มีสีสองโทนและสีด า – ขาว จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาอยากให้ผลิตภณัฑ์มีสีสองโทน จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 
และน้อยสดุอยากให้ผลิตภณัฑ์มีสีโทนเดียว จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 ตามล าดบั 
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 4. ผลการวิเคราะห์การเก็บข้อมลูจากแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างจ านวนทัง้หมด 30 
คน ในลกัษณะค าถามปลายเปิด (Open – ended question) ซึ่งเป็นค าถามท่ีต้องการหาข้อมูล
พืน้ฐาน เพื่อช่วยยืนยันท่ีมาของปัญหา และแนวทางการแก้ไขของแต่ละวิธีท่ีแตกต่างกัน เพื่อ
น าไปสูก่ารออกแบบผลติภณัฑ์  

4.1 ผลิตภณัฑ์ควรเป็นผลติภณัฑ์ท่ีช่วยในการรับประทานยา ท่ีกลุม่เปา้หมายเห็น
แล้วไม่เกิดอาการต่อต้านท่ีรุนแรง และควรสร้างความประทบัใจแรกให้เกิดแรงจงูใจท่ีอยากจะใช้
ผลิตภณัฑ์ตอ่ไป 

4.2 ผลิตภัณฑ์นีค้วรมีความน่าสนใจ หรือมีการใช้งานในหลายทิศทาง ไม่ให้
กลุม่เปา้หมายเกิดความเบื่อหน่าย เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงจงูใจท่ีอยากจะใช้ผลิตภณัฑ์ตอ่ไป 

4.3 ผลิตภัณฑ์นีค้วรเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเกิดปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย
โดยตรง เพื่อเช่ือมโยงให้เกิดความสมัพนัธ์ในแง่บวกมากกว่าแง่ลบทัง้สองฝ่าย เพราะไม่เช่นนัน้
อาจสง่ผลให้เกิดทศันคติและการฝังใจไปถึงอนาคตได้ 
  
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลจากภาคปฐมภมูิจากการทดลองทดสอบจนิตนาการ  
 ผลการวิเคราะห์การออกแบบผลติภณัฑ์จากการทดสอบจินตนาการของกลุม่ตวัอย่าง 
จากสถาบนัพฒันาเด็กปฐมวยัพิทกัษาในพืน้ท่ีเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทัง้สิน้ 34 คน 

 
ตารางท่ี 16 ผลแสดงข้อมลูการทดสอบจินตนาการจากกิจกรรม Play - Doh 
การแสดงออกถงึจนิตนาการ  จ านวน(34) ร้อยละ 
จ าพวกสตัว์ (ไดโนเสาร์, ง,ู ไส้เดือน กระตา่ย, 
ปลาหมกึ, ผีเสือ้, นกยกัษ์) 

11 32.35 

จ าพวกอาหาร (เค้กถ้วย, ลกูอม, แฮมเบอร์เกอร์, พิซ
ซา่, โรตี, ซาลาเปา, ไข่ดาว, ส้ม) 

16 47.06 

จ าพวกดอกไม้ (ดอกกหุลาบ) 1 2.94 
จ าพวกอ่ืนๆ (คน, กระดานลื่น, บ้าน, ภเูขา, 
เคร่ืองบนิ, รถ) 

6 17.65 

 การแสดงออกถึงจินตนาการของกลุ่มตวัอย่าง ท่ีผู้ วิจัยได้ไปเก็บข้อมูลจากสถาบนั
พฒันาเด็กปฐมวยัพิทกัษา พบว่าส่วนใหญ่จินตนาการถึงอาหาร จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.06 รองลงมาจินตนาการถึงสัตว์ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 32.35 จินตนาการถึงอ่ืนๆ 
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จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65 และน้อยสดุจินตนาการถึงดอกไม้ จ านวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 
2.94 ตามล าดบั 

 

 
 

ภาพท่ี 8 ผลแสดงการทดสอบจินตนาการจากกิจกรรม Play – Doh 
 (ถ่ายโดยผู้วิจยั ณ สถาบนัพฒันาเด็กปฐมวยัพิทักษาในพืน้ท่ีเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือ
มีนาคม 2559) 
 
 จากสถาบนัพฒันาเด็กปฐมวยัพิทกัษาในพืน้ท่ีเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 34 คน 
เป็นเด็กชาย 17 คน และเด็กหญิง 16 คน ซึง่เป็นเด็กในอนุบาล 1/1 มีอายอุยู่ในช่วง 3 – 4 ปี โดย
เด็กส่วนใหญ่ได้แสดงออกถึงจินตนาการท่ีหลากหลาย แต่จะแยกเป็นประเภทใหญ่ คือ สัตว์ 
อาหาร ดอกไม้ และอ่ืนๆ เป็นต้น 
 
ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลจากภาคปฐมภมูิ (เพิ่มเตมิ)  
 จากการส ารวจสนิค้าผลติภณัฑ์ยาน า้ประเภทรักษาโรคทัว่ไป จากสถานท่ีจดัจ าหน่าย
ตามท้องตลาด เพื่อหาข้อมลูสนบัสนนุเพิ่มเตมิสูก่ารออกแบบ 
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ตารางท่ี 17 ผลแสดงข้อมลูจากภาคปฐมภมูิในการส ารวจผลติภณัฑ์ยาชนิดน า้ 
ช่ือสินค้าผลิตภณัฑ์  รสชาต ิ สถานที่จัดจ าหน่าย 

ซาร่า SARA (ยาน า้) รสสตอเบอร่ี - โลตสั (จรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ) 
รสมิกเบอร่ี - โลตสั (จรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ) 
รสส้ม - โลตสั (จรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ) 
รสองุ่น - โลตสั (จรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ) 

ไทลนิอล (ยาน า้) รสเชอร่ี - ท็อปซปุเปอร์มาเก็ต 
(เซนทรัลป่ินเกล้า กรุงเทพฯ) 

รสองุ่น - โลตสั (จรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ) 
- ท็อปซปุเปอร์มาเก็ต 
(เซนทรัลป่ินเกล้า กรุงเทพฯ) 

เทมปร้า (ยาน า้) รสส้ม - โลตสั (จรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ) 
รสสตอเบอร่ี - ท็อปซปุเปอร์มาเก็ต 

(เซนทรัลป่ินเกล้า กรุงเทพฯ) 
Panadol (ยาน า้) รสส้ม - ท็อปซปุเปอร์มาเก็ต 

(เซนทรัลป่ินเกล้า กรุงเทพฯ) 
 พบว่าในการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ในห้างสรรพสินค้าในเขตชุมชนเมืองนี ้ ผู้วิจยัได้
เลือกส ารวจผลิตภัณฑ์ยาชนิดน า้แบบบรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล เป็นหลักเพราะใน
ขอบเขตการวิจัย ผู้ วิจัยได้เลือกชนิดโรคทั่วไป ท่ีเด็กส่วนใหญ่มักมีอาการบ่อยครัง้  และเป็นได้
ตลอดปี ซึง่ผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่จะมีรสชาติเทียบเคียงจากผลไม้เป็นหลกั และรสชาติท่ีพบได้มาก
ท่ีสดุจากผลิตภณัฑ์สินค้าหลากหลายยี่ห้อคือ รสส้ม รสสตอเบอร่ี รสองุ่น รสมิกเบอร่ี และรสเชอร่ี 
ตามล าดบั เป็นต้น 
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ภาพท่ี 9 แสดงแนวคดิจากรูปทรงผลไม้สูก่ารออกแบบผลติภณัฑ์ 1 
 
 

 
 
ภาพท่ี 10 แสดงแนวคดิจากรูปทรงผลไม้สูก่ารออกแบบผลติภณัฑ์ 2 
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 ซึ่งเกิดจากการลงพืน้ท่ีส ารวจผลิตภณัฑ์ยาชนิดน า้จากห้างสรรพสินค้าในเขตชุมชน
เมือง พบว่ามีรสชาติเทียบเคียงผลไม้ และผลไม้ยงัเป็นท่ีจดจ าของเด็กวยัแรกเร่ิมแรก เน่ืองด้วย
รูปทรง สีสัน รสชาติ รวมทัง้การปลูกฝังให้รับประทานจากผู้ เลีย้งดู เพราะผลไม้นอกจากจะมี
รสชาติท่ีหวานเหมาะส าหรับเด็กแล้ว ยงัอดุมไปด้วยวิตามิน แร่ธาต ุท่ีมีประโยชน์ตอ่ร่างกาย 
 
ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลภาคทุตยิภมูิจากวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และส่ือออนไลน์ 
 โดยได้เรียบเรียงเนือ้หาในแต่ละส่วนทัง้หมดของการวิจัยสู่แนวคิดการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท าให้สามารถจ าแนกวิธีการรับประทานยาชนิดน า้ดังตาราง
ตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 18 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลูการรับประทานยาชนิดน า้ 
วิธีการรับประทานยาชนิดน า้ จ านวนผู้ใช้และผู้ร่วมใช้ ภาพตวัอย่างผลิตภณัฑ์ 

การฉีดจากผลติภณัฑ์ 
 
 
 

2 คน 
 

 
 

การดื่มจากผลติภณัฑ์(ช้อน,แก้ว) 
 

1 – 2 คน 
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ตารางท่ี 18 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลูการรับประทานยาชนิดน า้ 
วิธีการรับประทานยาชนิดน า้ จ านวนผู้ใช้และผู้ร่วมใช้ ภาพตวัอย่างผลิตภณัฑ์ 

การบีบจากผลติภณัฑ์ 
 

1 – 2 คน 
 

 
 

การดดูจากผลติภณัฑ์ 
 

1 – 2 คน 

 
 

 ซึง่จากงานวิจยัเร่ืองการออกแบบผลติภณัฑ์ท่ีช่วยสร้างแรงจงูใจในการรับประทานยา
ชนิดน า้ส าหรับเด็ก 2 – 4 ปี ผู้วิจยัต้องการให้เด็ก 2 – 4 ปี คือผู้ ใช้ผลิตภณัฑ์ และให้ผู้ เลีย้งดคูือผู้
ร่วมใช้ผลิตภณัฑ์ จึงได้เลือกวิธีการบีบจากผลิตภณัฑ์เป็นวิธีหลกัซึง่วิธีนีผู้้ ใช้และผู้ ร่วมใช้สามารถ
ใช้งานได้ และใช้วิธีการดดูจากผลิตภณัฑ์เป็นวิธีรอง โดยวิธีนีผู้้ ใช้ท่ีเป็นเด็กวยั 2 – 4 ปี อาจยงัไม่มี
ประสบการณ์การดดูผลิตภณัฑ์ถ้ารูปลกัษณะของผลิตภณัฑ์ผิดแปลกไปจากจกุนมหรือจกุน า้ แต่
เน่ืองด้วยวิธีการบีบจากผลติภณัฑ์ท่ีเป็นวิธีหลกัจะสามารถให้ผู้ใช้สามารถรับประทานยาได้ เพราะ
แรงบีบจากผลิตภณัฑ์จะเป็นตวัขบัเคลื่อนยาน า้ให้ไหลออกมาทางปากหลอดได้ เป็นต้น 
 

 
 

ภาพท่ี 11 แสดงภาพร่างที่ได้จากกการวิเคราะห์ข้อมลูการรับประทานยาชนิดน า้ของเด็ก  
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 โดยผู้วิจยัได้เลือกวิธีการบีบเป็นหลกั และการดดูเป็นรอง และเพิ่มความคิดสร้างสรรค์
ของการ์ตนูลงไป ให้ผลิตภณัฑ์มีความน่าสนใจเหมาะส าหรับผู้ใช้มากยิ่งขึน้ 
 
ส่วนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒหิรือผู้เช่ียวชาญ 
 โดยจะแบ่งการประเมินออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกจะให้ผู้ เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องใน
ด้านทางการแพทย์และเด็กเล็ก จ านวน 3 ท่าน ประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน และรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์ให้ได้แนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ ใช้งานมากท่ีสุดก่อนและกลุ่มท่ีสองจะให้
ผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ เช่ียวชาญในด้านการออกแบบ จ านวน 1 ท่าน ช่วยในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ในด้านความสวยงาม สีสนั และขนาดของผลิตภณัฑ์ เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ์ใน
ขัน้ตอนสดุท้ายก่อนการผลติ 
 1. ผลวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินของผู้ ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เช่ียวชาญ จ านวน
ทัง้หมด 3 ท่าน ท่ีเก่ียวข้องในด้านทางการแพทย์ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใน
ขัน้ตอนถดัไป 
   
ตารางท่ี 19 แสดงแนวทางการออกแบบรูปทรงของผลติภณัฑ์ 4 แนวทาง 
แนวทางที่ ต้นแบบ ภาพร่าง ต้นแบบจ าลอง 

1 
 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 
 

 
ตารางท่ี 19 แสดงแนวทางการออกแบบรูปทรงของผลติภณัฑ์ 4 แนวทาง 
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แนวทางที่ ต้นแบบ ภาพร่าง ต้นแบบจ าลอง 
3 
 

 

 

 
 

 

 
 

4 
 

ผ 

 

 

 

 
 

 
 1. ผู้ ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เช่ียวชาญ ร.ต. วุฒิไกร ตลุนจันทร์ ต าแหน่ง หัวหน้าคลัง
ปฏิบตัิงานเภสชักรรม ประเมินความพงึพอใจในแนวทางท่ี 2 เป็นอนัดบัแรก รองลงมาแนวทางท่ี 3 
และแนวทางท่ี 1 กบั 4 เท่าๆกนั โดยให้เหตผุลวา่ทกุแนวทางมีความน่าสนใจและแปลกใหมส่ าหรับ
วงการยาส าหรับเด็ก ในลกัษณะการบีบซึ่งเห็นควรว่าผลิตภัณฑ์นีจ้ะเหมาะสมและได้รับความ
สนใจจากพ่อแม่ยคุใหม่ หรือพ่อแม่ตามต ารา ในท่ีนีผู้้ เช่ียวชาญหมายถึงผู้ เลีย้งดท่ีูมีความรักและ
ใส่ใจลกู มกัจะเลีย้งลกูตามต าราคือ สื่อออนไลน์ หรือรายการโทรทศัน์ และยงัให้ข้อเสนอแนะว่า 
แนวทางท่ี 2 มีความน่าสนใจในลกัษณะรูปทรงท่ีมีความใกล้เคียงกบัผลไม้ ท าไมเด็กเข้าใจได้ง่าย 
รวมทัง้มีลกัษณะท่ีตัง้ได้ และยงัเสนอให้ตวับรรจยุา ควรใช้แล้วทิง้หรือไม่ควรใช้เกิน 5 ครัง้ เพราะ
จะท าให้เกิดเชือ้โรคสะสมจากบริเวณท่ีสมัผสับอ่ยครัง้ จนท าให้เกิดอาการดือ้ยาตามมา 
 2. ผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ เช่ียวชาญ น.ส. อญัชิสา เอือ้เฟือ้พนัธุ์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
(เด็กเล็ก) ประเมินความพึงพอใจในแนวทางท่ี 2 เป็นอนัดบัแรก รองลงมาแนวทางท่ี 1 ถดัมาเป็น
แนวทางท่ี 3 และแนวทางท่ี 4 เป็นอนัดบัสดุท้าย โดยให้เหตผุลว่าเน่ืองจากแนวทางท่ี 2 มีลกัษณะ
ดเูป็นสามมิติ สามารถตัง้ได้ ดมีูความเคลื่อนไหว ซึง่เด็กๆน่าจะให้ความสนใจมากท่ีสดุ แตมี่ความ
กงัวลวา่ตวับรรจยุาจะไม่เพียงพอส าหรับการใช้งาน หรือเกิดความสิน้เปลืองในกรณีใช้แล้วทิง้ สว่น
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อนัดบัท่ีเหลือมีลกัษณะคล้ายถงุ ไมมี่ความแข็งแรง ไม่สามารถตัง้ได้ อาจท าให้ยาหกเลอะและเกิด
เชือ้โรคตามมา 
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เช่ียวชาญ นางฐิติรัตน์ ทองเทพ ต าแหน่งหนักงานช่วยเหลือ
คนไข้และอดีตคณุแมท่ี่ลกูเคยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ประเมินความพงึพอใจในแนวทางท่ี 1 เป็น
อนัดบัแรก รองลงมาแนวทางท่ี 2 ถดัมาเป็นแนวทางท่ี 4 และแนวทางท่ี 3 เป็นอนัดบัสดุท้าย โดย
ให้เหตผุลว่าเน่ืองจากแนวทางท่ี 1 มีรูปทรงท่ีน่าสนใจเหมือนตวัการ์ตนู เด็กอาจสมมตุิเร่ืองราวได้
ง่าย มีใบเหมือนทรงผม มีความเว้าโค้งเหมือนใบหน้า ส่วนแนวทางท่ี 4 ชอบเป็นพิเศษเพราะดู
เรียบง่าย แตไ่ม่คอ่ยมีความน่าสนใจมากนกั 
 สรุปข้อเสนอแนะโดยรวมจากผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ เช่ียวชาญในด้านการแพทย์และเด็ก
เล็กทัง้ 3 ท่าน โดยแนวทางท่ีได้รับความพึงพอใจมากท่ีสดุคือ แนวทางท่ี 2 ด้วยเพราะรูปทรงท่ีมี
ความใกล้เคียงกับผลไม้มากท่ีสุด ถ่ายทอดจินตนาการสู่กลุ่มเป้าหมายได้ง่าย รูปทรงดูมีความ
แข็งแรง สามารถว่าตัง้กับพืน้ได้โดยไม่ท าให้ตวัยาหกหรือเปื ้อนพืน้ และดูมีความเคลื่อนไหวได้
เหมือนตุ๊กตาล้มลกุ ซึง่น่าจะใช้จงูใจกลุม่เปา้หมายได้มากท่ีสดุ จึงได้พฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์จาก
รูปทรงในแนวทางที 2   
 

 
 
ภาพท่ี 12 แสดงแนวทางการออกแบบผลติภณัฑ์แบบผลไม้เต็มใบแบบกราฟิก 
 
 แนวทางออกแบบนีจ้ะใช้องค์ประกอบของผลไม้ภายนอกเป็นหลกั ทัง้รูปร่างรูปทรง สี
สื่อชนิดผลไม้ และพืน้ผิวของผลไม้ ให้ผลิตภณัฑ์มีความเรียบง่าย สื่อความหมายได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
โดยภาพบนใช้เอกลกัษณ์ของใบไม้ท่ีแตกต่างกนัเพื่อแบ่งแยกชนิดของผลไม้ สว่นภาพด้านลา่งจะ
ใช้ใบไม้ใสต่วัตนความเป็นการ์ตนู เพิ่มสร้างความจินตนาการการเรียนรู้ยิ่งขึน้ 
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ภาพท่ี 13 แสดงแนวทางการออกแบบผลติภณัฑ์แบบผลไม้ผา่ซีกแบบกราฟิก  
 
 แนวทางออกแบบนีจ้ะใช้องค์ประกอบของผลไม้ภายในเป็นหลกั เพื่อสร้างการเรียนรู้
ให้กลุม่เปา้หมายยิ่งขึน้ และจะท าให้เห็นถึงตวับรรจยุาภายในช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ เลีย้งดู
ในกรณีท่ีกลุม่เปา้หมายรับประทานยายงัไมห่มด ซึง่เป็นการพฒันาจากแนวทางท่ี 1  
 

 
 
ภาพท่ี 14 แสดงแนวทางการออกแบบผลติภณัฑ์แบบผลไม้ใสต่ะกร้าแบบกราฟิก 
 
 แนวทางออกแบบนีจ้ะใช้องค์ประกอบของผลไม้และตะกร้าท่ีใสผ่ลไม้ โดยน าลกัษณะ
ของผลไม้ภายนอกแนวทางท่ี 1 และผลไม้ภายในแนวทางท่ี 2 มาใสต่ะกร้า เพื่อเพิ่มเร่ืองราวให้กบั
ผลิตภณัฑ์ยิ่งขึน้ 
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 2. ทดลองท าต้นแบบผลิตภณัฑ์เพื่อหาแนวทางหรือวสัดท่ีุจะใช้กรรมวิธีการผลิต เพื่อ
หาความเหมาะสมให้กับผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด โดยเลือกใช้การปัน้โมเดลจากระบบคอมพิวเตอร์ 
และสัง่ผลติจากเคร่ือง 3D Print เพื่อทดลองการใช้งาน 
 

 
 

ภาพท่ี 15 แสดงการขึน้ต้นแบบจ าลองจากระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมการสัง่ผลติ 
 

 
 

ภาพท่ี 16 แสดงการขึน้รูปผลิตภณัฑ์ด้วยเคร่ือง 3D Print  
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ภาพท่ี 17 แสดงชิน้สว่นผลิตภณัฑ์ทัง้หมดท่ีได้จากระบบเคร่ือง 3D Print  
 
 

 
 

ภาพท่ี 18 แสดงการประกอบชิน้สว่นผลิตภณัฑ์ทัง้หมดท่ีได้จากระบบเคร่ือง 3D Print  
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 3. ผลวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินของผู้ ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เช่ียวชาญ จ านวน
ทัง้หมด 1 ท่าน ท่ีเก่ียวข้องในด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชา พิจกัขณา 
สาขา วิชาการออกแบบผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ให้
ค าแนะแนะผลิตภณัฑ์ต้นแบบท่ีได้ท าการทดลองการผลิตจากระบบ 3D Print โดยให้ความเห็นว่า
ผลิตภณัฑ์ยงัขาดความชดัเจนของรูปทรงผลไม้ อาจท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสบัสน รวมทัง้
แนะน าการรักษาความสะอาด และวิธีบรรจยุาชนิดน า้ให้มีความเหมาะสม เพราะมีความกงัวลกบั
การรับประทานยาไม่ครบถ้วนในปริมาณท่ีก าหนด  
 4. น าค าแนะน าจากผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ เช่ียวชาญ เพื่อออกแบบผลิตภณัฑ์ในขัน้ตอน
สดุท้าย โดยใช้โปรแกรมการออกแบบเพ่ือน าเสนอภาพ 3 มิต ิ
 
 

 
 
ภาพท่ี 19 แสดงการน าเสนอผลติภณัฑ์ในขัน้ตอนสดุท้ายแบบภาพ 3 มิติ 1 
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ภาพท่ี 20 แสดงการน าเสนอผลติภณัฑ์ในขัน้ตอนสดุท้ายแบบภาพ 3 มิติ 2 
 
ส่วนที่ 6 น าผลิตภณัฑ์จากการพัฒนาในขัน้ตอนสุดท้ายประเมินผลความพงึพอใจ 
 กลุม่ตวัอย่างผู้ เลีย้งดเูด็กในช่วงอายไุม่เกิน 4 ปีในพืน้ท่ีเขตชมุชนเมืองจ านวน 30 คน 
โดยแสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมิน ของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ท่ี
ช่วยสร้างแรงจูงใจในการรับประทานยาชนิดน า้ส าหรับเด็ก 2 - 4 ปี โดยมีการวิเคราะห์พิจารณา
ประเมินคา่เฉลี่ยดงันี ้
  คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
  คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมาก 
  คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
  คา่เฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจน้อย 
  คา่เฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ 
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ตารางท่ี 20 แสดงเกณฑ์ประเมินความพงึพอใจกบัผลิตภณัฑ์ 
เกณฑ์การประเมิน 

ความพงึพอใจกับผลิตภณัฑ์ 
ค่าเฉล่ีย 
�̅� 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับความ 
พงึพอใจ 

1. รูปทรง ขนาด สีสนัของผลติภณัฑ์ 4.20 0.75 มากท่ีสดุ 
2. ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ 3.17 0.85 ปานกลาง 
3. วสัดท่ีุมีความเหมาะสมของผลติภณัฑ์ 3.57 0.93 มาก 
4. การใช้งานท่ีเหมาะของผลติภณัฑ์ 4.03 0.72 มาก 
5. ความเป็นไปได้ในท้องตลาด 3.83 0.93 มาก 
6. การเสริมสร้างพฒันาการตอ่ผู้ใช้ 4.27 0.56 มากท่ีสดุ 
เฉลี่ยรวมทัง้หมด 3.85 0.79 มาก 

 จากการสอบถามความพงึพอใจของผลิตภณัฑ์ในครัง้นี ้จากเกณฑ์การประเมินพบว่า
ความพงึพอใจในการเสริมสร้างพฒันาการตอ่ผู้ใช้มีเกณฑ์มากท่ีสดุ ในคา่เฉลี่ย 4.27 สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.56 รองลงมาความพงึพอใจในรูปทรง ขนาด สีสนัของผลิตภณัฑ์มีเกณฑ์มากท่ีสดุ ใน
คา่เฉลี่ย 4.20 สว่นเบี่ยงมาตรฐาน 0.75 พึงพอใจต่อการใช้งานท่ีเหมาะสมของผลิตภณัฑ์มีเกณฑ์
มาก ในค่าเฉลี่ย 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 พึงพอใจต่อความเป็นไปได้ในท้องตลาดมี
เกณฑ์มาก ในคา่เฉลี่ย 3.83 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 พงึพอใจตอ่วสัดท่ีุมีความเหมาะสมของ
ผลิตภณัฑ์มีเกณฑ์มาก ในค่าเฉลี่ย 3.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 และน้อยท่ีสดุพึงพอใจต่อ
ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์มีเกณฑ์ปานกลาง ในค่าเฉลี่ย 3.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 
ตามล าดบั 
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  บทที่ 5 
สรุปผลการศกึษาและข้อเสนอแนะ 

 
 โครงการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยสร้างแรงจงูใจในการรับประทานยาชนิดน า้ส าหรับ
เด็ก 2 – 4 ปีนีมี้วตัถปุระสงค์ของงานวิจยัคือ เพื่อออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยสร้างแรงจูงใจในการ
รับประทานยาชนิดน า้ส าหรับเด็ก 2 – 4 ปี ซึง่สรุปได้ขัน้ตอนดงันี ้

 
ส่วนที่ 1 สรุปผลการวิจัย  
 วิธีด าเนินการวิจยัโดยใช้วิธีการเก็บข้อมลู สอบถาม สมัภาษณ์ ส ารวจ สงัเกต ทดลอง 
และการประเมิน เพื่อหาแนวทางในการออกแบบผลติภณัฑ์ท่ีช่วยสร้างแรงจงูใจในการรับประทาน
ยาชนิดน า้ส าหรับเด็ก 2 – 4 ปี ได้ตามหลกัองค์ประกอบของการออกแบบดงัตอ่ไปนี ้
 1. รูปทรงของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ควรจะมีรูปทรงแบบผสมผสาน คือรูปทรง
เรขาคณิตร่วมกบัรูปทรงอิสระ และจากการสงัเกตของผู้วิจยัพบวา่รูปทรงเรขาคณิตคือสิง่แรกเร่ิม ท่ี
เด็กจะเร่ิมคิดสร้างสรรค์ผลงาน ถ่ายทอดจินตนาการความคิด จากความชอบ ความสนใจ จาก
ประสบการณ์การเรียนรู้จากธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อม เช่น การใช้วงกลมแทนพระอาทิตย์ การ
ใช้สามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมแทนบ้าน เป็นต้น และเพิ่มเติมรูปรงอิสระลงไปในผลิตภัณฑ์ เพื่อ
ลดทอนความเป็นเรขาคณิต ลดทอนความแหลมคม เกิดการคิดนอกกรอบ เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสบการณ์การเรียนรู้ ให้เกิดการสงัเกต เกิดการวิเคราะห์ และเสริมสร้างพฒันาการเป็นล าดบั
ตอ่ไป 
 2. ขนาดของผลิตภณัฑ์ โดยความกว้างของผลติภณัฑ์ จะมีขนาด 5 – 7 ซม.  
ความสงูของผลิตภณัฑ์ จะมีขนาด 7 – 10 ซม. และความหนาของผลิตภณัฑ์ จะมีขนาด ไม่เกิน 3 
ซม. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเหมาะสมแก่ผู้ ใช้ เกิดความง่าย และสะดวกสบายในการใช้
ผลิตภณัฑ์มากท่ีสดุ 
 3. อารมณ์สีของผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ควรจะมีการใช้สีร่วมกนัสองโทนสี และมีสีด า – 
ขาวร่วมด้วย แต่จากการศึกษาข้อมูลภาคทุติยภูมิด้านจิตวิทยาสี เก่ียวกับอุณหภูมิสี ความตึง
เครียดของสี ซึง่ผลิตภณัฑ์นีใ้ช้ในกรณีเด็ก 2 – 4 ปี อยู่ในสภาวะของอาการเจ็บป่วย จิตใจย่อมไม่
ปกติ ไมส่บายเนือ้สบายตวั เกิดความเครียดสะสมทัง้ผู้ใช้และผู้ ร่วมใช้ ผู้วิจยัจงึเห็นวา่ควรลดทอน  
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ความร้อนแรงของสี เพื่อให้เกิดสบายใจ ไม่กระตุ้นให้เกิดความเครียด ลดความร้อนแรงภายใน
จิตใจ ไม่เกิดความกดดนั หรือกระวนกระวายใจ เช่น สีแดงท าให้หัวใจเต้นถ่ีกว่าปกติ เป็นต้น 
เพราะฉะนัน้สีท่ีใช้ถกูใช้กบัผลิตภณัฑ์จะถกูลดทอนความร้อนแรงลง 20% จากสีคา่เดิม เพราะสีท่ี
อ่อนลงจะท าให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย เบาสบาย ช่วยปรับสมดุลทางอารมณ์ อีกทัง้ท าให้
ผลิตภณัฑ์ดนู า้หนกัเบาเหมาะสมกบัผู้ใช้ เป็นต้น 
 4. วิธีการใช้งานของผลิตภณัฑ์ จากการวิเคราะห์ข้อมลูผู้วิจยัพบว่า ควรเลือกวิธีการ
รับประทานยาชนิดน า้ท่ีง่ายท่ีสดุ รวมทัง้มีวิธีการไม่ซับซ้อนส าหรับเด็กในช่วงอายรุะหว่าง 2 – 4 ปี 
ผู้วิจยัจงึเลือกวิธีการรับประทานยาชนิดน า้จากการวิเคราะห์ข้อมลูในวิธีการแบบบีบจากผลิตภณัฑ์
และวิธีการแบบดดูจากผลิตภณัฑ์ เพราะวิธีการบีบเด็กทกุคนสามารถเข้าใจได้ง่าย แล้วออกแรงไม่
มากโดยผลิตภณัฑ์นีจ้ะเลือกใช้วสัดท่ีุมีความนุ่มและยืดหยุ่นเหมาะกบัมือและการออกแรงของเด็ก 
เพื่อช่วยเสริมพฒันาการการสร้างกล้ามเนือ้ท่ีฝ่ามือและนิว้มือ เพียงผู้ ใช้ออกแรงบีบท่ีผลิตภณัฑ์
เบาเบา ยาท่ีต้องรับประทานก็จะเกิดแรงดนัตวัเกิดการเคลื่อนท่ีของของเหลวเข้าปากผู้ใช้ได้อย่าง
ง่าย แม้หากเด็กบางคนยงัไม่สามารถเข้าใจวิธีการดดู หรือไม่คุ้นชินกับการดดูแบบไร้จุกนมจาก
ขวดนม ก็ไม่จ าเป็นต้องออกแรง หรือพยายามท่ีจะดดูของเหลวขึน้มา เพราะแค่รับประทานยาก็
ยากล าบากต่อจิตใจอยู่แล้ว ถ้าต้องมาพยายามดูของเหลวขึน้มาอีก ก็จะเกิดปัญหาในการ
รับประทานยาอีก ผู้ เลีย้งดจูึงสามารถช่วยเหลือในกรณีนีไ้ด้โดยช่วยถือผลิตภณัฑ์และบีบเบาให้
ของเหลวเกิดการเคลื่อนท่ีเข้าปากผู้ใช้ เหมือนวิธีการดงัท่ีกลา่วมา 
 5. วิธีการจงูใจหรือการโน้มน้าวจากผลติภณัฑ์ ในธรรมชาตขิองเด็กเล็ก 
หรือเด็กทัว่ไปจะมีแรงจงูใจในตวัเองจากสิ่งท่ีเขาสนใจ และมีความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น 
อยากเรียนรู้สิ่งต่าง ผลิตภณัฑ์นีจ้ะช่วยมุ่งเน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้และกระตุ้นเสริมพฒันาการ
ประสาทสมัผสั เพื่อให้เด็กเกิดความเพลิดเพลิน ไม่เกิดความเครียดในการใช้งานของผลิตภณัฑ์ 
และในการออกแบบผลิตภณัฑ์นีจ้ะมีการเพิ่มความสนใจในการเลน่เพื่อให้ผู้ ใช้เกิดแรงจงูใจในการ
ใช้ผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึน้ โดยเด็กในช่วงวัยระหว่าง 2 – 4 ปี ชอบเล่นของเล่นประเภทความคิด
สร้างสรรค์ ของเลน่ประเภทสร้างจินตนาการ และชอบของเลน่ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ เลีย้งด ูเช่น ของ
เลน่แบบปะติภาพ ของเลน่แบบมีเร่ืองราว และของเลน่ท่ีเคลื่อนไหวได้ 
 6. วัสดุท่ีจะใช้ในกรรมผลิตของผลิตภณัฑ์ ซึ่งผู้ วิจัยต้องการให้ผลิตภณัฑ์นีมี้ความ
ยืดหยุ่นอ่อนนุ่มส าหรับเด็กในส่วนท่ีต้องใช้วิธีการบีบท่ีจะช่วยกระตุ้นกล้ามเนือ้ และต้องขึน้รูปได้
ง่าย ใช้สีสนัได้สดใสเหมาะสมกบัผู้ใช้ผลิตภณัฑ์ เช่น ยางพาราธรรมชาติหรือซลิโิคน เพราะวสัดนีุมี้
คณุสมบตัิตรงตามความต้องการของผลิตภณัฑ์ และมีความปลอดภยักว่ายางสงัเคราะห์ และยงั
ดแูลรักษาง่าย ท าความสะอาดง่าย เป็นต้น และวสัดท่ีุจะใช้รองลงมาคือ พลาสติก เน่ืองด้วยการ
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ออกแบบผลิตภณัฑ์บางส่วนต้องใช้ความนุ่มและความยืดหยุ่น บางสว่นต้องใช้ความแข็งแรงและ
คงทน เพื่อให้ผลิตภณัฑ์นีเ้กิดความเหมาะสมในทกุด้านตอ่ผู้ใช้มากท่ีสดุ 

 
ส่วนที่ 2 อภปิายผลการวิจัย  
 จากการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยสร้างแรงจูงใจในการ
รับประทานยาชนิดน า้ส าหรับเด็ก 2 - 4 ปี เป็นการแก้ปัญหาการรับประทานยาของเด็กสว่นใหญ่ท่ี
มีพฤตกิรรมตอ่ต้านและหลีกหนีการรับประทานยาด้านการจงูใจของผลติภณัฑ์ท่ีมีการใช้งานท่ีง่าย
ขึน้ มีรูปทรง รูปร่าง สีสนั ท่ีสร้างความน่าสนใจให้แก่ผู้ ใช้งาน รวมทัง้ได้ปรับเปลี่ยนรูปลกัษณะการ
รับประทานยาแบบเดมิ ให้เด็กได้ใช้งานผลติภณัฑ์โดยตรงหรือจะพดูวา่ให้เด็กเป็นผู้คมุเกม และให้
ผู้ เลีย้งดเูป็นตวัขบัเคลื่อนและคอยช่วยส่งเสริมให้เด็กได้เป็นเด็กกล้าทดลองท่ีจะใช้ผลิตภณัฑ์ โดย
ผลิตภัณฑ์นีจ้ะช่วยสร้างความน่าสนใจในการเคลื่อนไหวแบบล้มลุก และเพิ่มพัฒนาการของ
จินตนาการในเกมปะติดเร่ืองราวในอารมณ์ของตวัละครจากผลไม้ ให้ผลิตภณัฑ์นีเ้กิดความคุ้มค่า
ของผู้บริโภค ทัง้รูปลกัษณ์ ประโยชน์การใช้งาน และประโยชน์ทางด้านพฒันาการ ซึ่งจะเป็นมิติ
ใหม่ในการรับประทานยาชนิดน า้ท่ีแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ช่วยในการรับประทานยาแบบเดิม 
รวมทัง้ยงัเป็นกลไกลในการพฒันาตอ่ยอดผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ตอ่ไป 

 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะของการวิจัย 
 เน่ืองจากการออกแบบผลิตภณัฑ์มีความเก่ียวข้องกบัยาน า้ส าหรับเด็ก ซึง่มีข้อจ ากดั
หลายอย่างในด้านตวับรรจุปริมาณยา ซึ่งเป็นตวัการส าคญัอย่างมากท่ีผู้ เช่ียวชาญทัง้ 4 ท่านมี
ความกงัวล ทัง้การตกค้าง หรือการสะสมของเชือ้แบคทีเรีย โดยได้ก าหนดข้อเสนอแนะ คือตวับรรจุ
ปริมาณยา ควรเป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีใช้แล้วทิง้หรือถ้าเป็นผลิตภณัฑ์ควรมีอายกุารใช้งานในกรณีท า
ความสะอาด หรือต้มเพื่อฆ่าเชือ้โรคได้เหมือนการท าความสะอาดจกุนม หรือขวดนม สว่นในด้าน
รูปลกัษณะ หรือรูปทรงของผลติภณัฑ์ ยงัสามารถตอ่ยอดรูปแบบไปได้อีกมาก เพราะด้วยวสัดยุาง
ธรรมชาติหรือซลิโิคนนัน้มีความยืดหยุน่ ท าให้สามารถขึน้รูปได้หลากหลายตามความต้องการ เป็น
ต้น 
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ภาพท่ี 22 หนงัสือราชการขอความอนเุคราะห์ตรวจเคร่ืองมืองานวิจยัด้านการออกแบบ, 2559 
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ภาพท่ี 23 หนงัสือราชการขอความอนเุคราะห์ตรวจเคร่ืองมืองานวิจยัด้านเภสชักรรม, 2559 
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ภาพท่ี 26 ใบประเมินความคืบหน้าหลกัสตูรมหาบณัฑิตจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

   ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์, 2559 
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ภาพท่ี 29 ใบประเมินความคืบหน้าหลกัสตูรมหาบณัฑิตจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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แบบสอบถามความต้องการของกลุม่เปา้หมาย 
 

การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีชว่ยสร้างแรงจงูใจในการรับประทานยาชนิดน า้ส าหรับเดก็ 2 – 4 ปี 
The project is product design to help incentives for liquid medication for children 2 – 4 year 

โดย นางสาวชตุิกาญจน์ มณีรอด 

สาขาวิชามณัฑนศิลป์ ภาควิชาออกแบบผลิตภณัฑ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
………………………………………………………………………………………….........… 
 
ตอนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง : โปรดใสเ่คร่ืองหมาย  ลงใน  ท่ีตรงตามความเป็นจริงของท่าน 
  
1.1. ประชากร 

 บดิา     มารดา 
 ญาต ิ     อ่ืนๆ โปรดระบ ุ………………. 

 
1.2. อาย ุ

 ต ่ากวา่ 30 ปี     30 – 40 ปี 
 41 – 50 ปี     51 ปีขึน้ไป 

 
1.3. รายได้ / เดือน 

 ต ่ากวา่ 10,000 บาท    10,000 – 20,000 บาท 
 20,001 – 30,000 บาท   30,001 บาท ขึน้ไป 

 
1.4. อาชีพ 

 พนกังานบริษัทเอกชน   ข้าราชการ 
 ธุรกิจสว่นตวั     อ่ืนๆ โปรดระบ ุ………………. 
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ตอนท่ี 2 สอบถามข้อมลูท่ีเก่ียวข้องเพ่ือหาแนวทางการออกแบบ 
 2.1. คณุคิดวา่เดก็ในวยั 2 – 4 ปี มีพฤติกรรมการเลียนแบบจากข้อใดมากท่ีสดุ 
(จดัล าดบัโดยใสห่มายเลข 1- 5 ลงในช่องวา่ง ให้หมายเลข 1 = ล าดบัแรกในพฤตกิรรมการ
เลียนแบบมากท่ีสดุ) 
   [ …..] ตวัการ์ตนู ตวัละคร Super-Hero  .................................................... 

  [ …..] จ าลองอาชีพ(คณุหมอ ทหาร ต ารวจ) …………………………………. 
  [ …..] สตัว์(ช้าง สนุขั แมว กระตา่ย) .......................................................... 
  [ …..] สิง่แวดล้อมภายนอก(การเคลื่อนไหวของน า้พ ุการโบกสะบดัของธง) 
  [ …..] อ่ืนๆ โปรดระบ ุ…………………………………………………………… 
 

  2.2. คณุคิดว่าเด็กในวยั 2 – 4 ปี มีความสนใจของเล่นจากข้อใดมากท่ีสดุ (จดัล าดบั
โดยใสห่มายเลข 1- 5 ลงในช่องวา่ง ให้หมายเลข 1 = ล าดบัแรกในความสนใจของเลน่มากท่ีสดุ) 

  [ …..] ของเลน่เคลื่อนไหวได้ 
  [ …..] ของเลน่มีไฟกระพริบ หรือมีแสง 
  [ …..] ของเลน่ท่ีมีเสียงประกอบการเลน่ 
  [ …..] ของเลน่ท่ีมีกลิน่หอม 
  [ …..] อ่ืนๆ โปรดระบ ุ…………………………………………………………… 

 
  2.3. ถ้ามีการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยรับประทานยาชนิดน า้ส าหรับเด็ก 2 – 4 ปี คณุ
คิดว่าผลิตภณัฑ์นีค้วรพฒันาจากผลิตภณัฑ์ข้อใดถึงจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้เด็กได้มากท่ีสดุ 
(จัดล าดับโดยใส่หมายเลข 1- 4 ลงในช่องว่าง ให้หมายเลข 1 = ล าดับแรกในการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการได้มากท่ีสดุ) 

  [ …..] ผลิตภณัฑ์จากรูปแบบของเลน่ทัว่ไปตามท้องตลาด 
  [ …..] ผลิตภณัฑ์จากรูปแบบเคร่ืองใช้ตา่งๆในชีวิตประจ าวนั 
  [ …..] ผลิตภณัฑ์จากรูปแบบสื่อสร้างสรรค์เชิงทดลอง 

  [ …..] ผลิตภณัฑ์จากรูปแบบอ่ืนๆ โปรดระบ ุ…………………………………… 
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 2.4. ล าดบัความชอบของคณุ ในรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยรับประทานยาชนิดน า้
ส าหรับเด็ก 2 – 4 ปี โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากภาพตวัอย่างท่ีน ามาแสดง (จดัล าดบัโดยใส่
หมายเลข 1, 2 หรือ 3 ลงในช่องวา่ง ให้หมายเลข 1 = ชอบเป็นล าดบัแรก) 

 
 1. รูปลกัษณะของผลิตภณัฑ์ 

                                              

  [ …..]  รูปแบบเสมือนจริง    [ …..]  รูปแบบในจินตนาการ        [ …..]  รูปแบบเข้าใจง่าย 
 

2. รูปทรงของผลิตภณัฑ์ 

                                
  [ …..]  รูปทรงเรขาคณิต     [ …..]  รูปทรงอิสระ             [ …..]  รูปทรงแบบผสมผสาน 

 

3. ลกัษณะการใช้สีของผลิตภณัฑ์ 

                                           
[ …..]  สีโทนเดียว                         [ …..]  สีสองโทน    [ …..]  สีสองโทนและสีด า 
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ตอนท่ี 3 แบบสมัภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อหาข้อมลูพืน้ฐานและองค์ประกอบของการออกแบบ  

            ผลิตภณัฑ์ 

 3.1. ปฏิกิริยาการแสดงออกในบตุรหลานของคณุเม่ือจะรับประทานยา 

.............................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

3.2. แนวทางแก้ไขเบือ้งต้นเม่ือเกิดปัญหาในการรับประทานยาในบตุรหลานของคณุ 

.............................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

3.3. คณุสมบตัิพิเศษของพฤตกิรรมการแสดงออกในบตุรหลานของคณุ 

.............................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

3.4. ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคณุกบับตุรหลานในการเลน่ 

.............................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

3.5. ผลิตภณัฑ์ของเลน่ท่ีบตุรหลานของคณุชอบเลน่หรือเลือกเลน่เป็นประจ า 

.............................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 
 

 

 

 

 

ขอขอบพระคณุท่ีท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครัง้นี ้
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แบบสอบถามการประเมินผลการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
โดยผู้ เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคณุวฒิุในด้านการแพทย์และเดก็เลก็ 

 
การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีชว่ยสร้างแรงจงูใจในการรับประทานยาชนิดน า้ส าหรับเดก็ 2 – 4 ปี 

The project is product design to help incentives for liquid medication for children 2 – 4 years 

โดย นางสาวชตุิกาญจน์ มณีรอด 

สาขาวิชามณัฑนศิลป์ ภาควิชาออกแบบผลิตภณัฑ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
………………………………………………………………………………………………............ 
ตอนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ประเมินผลการออกแบบผลติภณัฑ์ 
 
 ช่ือ ...................................................... นามสกลุ .................................................. 
 อาชีพ/ต าแหน่ง ..................................................................................................... 

   
ตอนท่ี 2  ประเมินผลการออกแบบผลติภณัฑ์จากรูปแบบวิธีการใช้งานใน 4 แนวทาง 
ค าชีแ้จง : จดัล าดบัโดยใสห่มายเลข 1- 4 ลงในช่องวา่ง ให้หมายเลข 1 = ล าดบัแรกในรูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
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[ …..] แนวทางการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ี 1      
ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
 

   
 

 [ …..] แนวทางการออกแบบผลติภณัฑ์ท่ี 2 
ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
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 [ …..] แนวทางการออกแบบผลติภณัฑ์ท่ี 3       
ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
 

  
 

 [ …..] แนวทางการออกแบบผลติภณัฑ์ท่ี 4       
ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
 

 

 

ขอขอบพระคณุท่ีท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครัง้นี ้
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แบบสอบถามประเมินความพงึพอใจกบักลุม่เปา้หมาย 

 
การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีชว่ยสร้างแรงจงูใจในการรับประทานยาชนิดน า้ส าหรับเดก็ 2 – 4 ปี 

The project is product design to help incentives for liquid medication for children 2 – 4 years 

โดย นางสาวชตุิกาญจน์ มณีรอด 

สาขาวิชามณัฑนศิลป์ ภาควิชาออกแบบผลิตภณัฑ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
………………………………………………………………………………………………............ 
 
ตอนท่ี 1  ประเมินความพงึพอใจของผลติภณัฑ์ท่ีช่วยสร้างแรงจงูใจในการรับประทานยา 
ค าชีแ้จง : โปรดใสเ่คร่ืองหมาย  ลงในชอ่งวา่งตามระดบัความพงึพอใจของท่าน 

 

คณุลกัษณะด้านตา่งๆของผลติภณัฑ์ 

ระดบัความพงึพอใจ 
ท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ 

 ม
าก
ที่ส
ดุ 

 ม
าก

 

 ป
าน
กล
าง

 

 น้
อย

 

 น้
อย
ที่ส
ดุ 

1. รูปทรงความสวยงามของผลติภณัฑ์      
2. ขนาดและมิติของผลติภณัฑ์      
3. สีสนัความเหมาะสมของผลิตภณัฑ์      
4. วิธีเก็บรักษาและวิธีท าความสะอาดของผลติภณัฑ์      
5. ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์      
6. ความนา่สนใจหรือความจงูใจของผลิตภณัฑ์      
7. ความแตกตา่งจากผลติภณัฑ์เดิม      

 

ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

.................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 

ขอขอบพระคณุท่ีท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครัง้นี ้



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบร่างผลิตภัณฑ์เบือ้งต้น 
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ภาพท่ี 30 แสดงการร่างผลติภณัฑ์เบือ้งต้น 1 
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ภาพท่ี 31 แสดงการร่างผลติภณัฑ์เบือ้งต้น 2 
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ภาพท่ี 32 แสดงการร่างผลติภณัฑ์เบือ้งต้น 3 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
เขียนแบบเพื่อส่ังผลิต / การขึน้รูปผลิตภณัฑ์ 
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ภาพท่ี 33 แสดงการเขียนแบบผลิตภณัฑ์ต้นแบบแรงบนัดาลใจจากส้ม 1 
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ภาพท่ี 34 แสดงการเขียนแบบผลิตภณัฑ์ต้นแบบแรงบนัดาลใจจากส้ม 2 
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ภาพท่ี 35 แสดงการเขียนแบบผลิตภณัฑ์ต้นแบบแรงบนัดาลใจจากส้ม 3 
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ภาพท่ี 36 แสดงการเขียนแบบผลิตภณัฑ์ต้นแบบแรงบนัดาลใจจากส้ม 4 
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ภาพท่ี 37 แสดงการเขียนแบบผลิตภณัฑ์ต้นแบบแรงบนัดาลใจจากสตอเบอร่ี 1 
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ภาพท่ี 38 แสดงการเขียนแบบผลิตภณัฑ์ต้นแบบแรงบนัดาลใจจากสตอเบอร่ี 2 
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ภาพท่ี 39 แสดงการเขียนแบบผลิตภณัฑ์ต้นแบบแรงบนัดาลใจจากสตอเบอร่ี 3 
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ภาพท่ี 40 แสดงการเขียนแบบผลิตภณัฑ์ต้นแบบแรงบนัดาลใจจากสตอเบอร่ี 4 
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ภาพท่ี 41 แสดงการเขียนแบบผลิตภณัฑ์ต้นแบบแรงบนัดาลใจจากองุ่น 1 
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ภาพท่ี 42 แสดงการเขียนแบบผลิตภณัฑ์ต้นแบบแรงบนัดาลใจจากองุ่น 2 
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ภาพท่ี 43 แสดงการเขียนแบบผลิตภณัฑ์ต้นแบบแรงบนัดาลใจจากองุ่น 3 
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ภาพท่ี 44 แสดงการเขียนแบบผลิตภณัฑ์ต้นแบบแรงบนัดาลใจจากองุ่น 4 
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ภาพท่ี 45 แสดงการปัน้ต้นแบบจ าลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการสัง่ผลติ 
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ภาพท่ี 46 แสดงการขึน้ต้นแบบจ าลองจากเคร่ืองระบบ 3D Print 
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ภาพท่ี 47 แสดงรายละเอียดต้นแบบจ าลองท่ีพฒันาในขัน้ตอนสดุท้าย 1 
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ภาพท่ี 48 แสดงรายละเอียดต้นแบบจ าลองท่ีพฒันาในขัน้ตอนสดุท้าย 2 
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ภาพท่ี 49 แสดงรายละเอียดต้นแบบจ าลองท่ีพฒันาในขัน้ตอนสดุท้าย 3 
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ภาพท่ี 50 แสดงรายละเอียดลกัษณะของหน้าตวัละครส าหรับสร้างจินตนาการ 
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ภาพท่ี 51 แสดงรายละเอียดทัง้หมดของลกัษณะผลิตภณัฑ์ 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
การลงพืน้ที่ / ส ารวจ / สอบถาม / สัมภาษณ์ / ทดสอบ 
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ภาพท่ี 52 แสดงการสอบถาม สมัภาษณ์ และสงัเกตกลุม่เปา้หมาย ในพืน้ท่ีเขตชมุขนเมือง 
   (ถ่ายโดยผู้ วิจัย  ณ สวนสาธารณะโซนสนามเด็กเล่นในพื น้ ท่ี เขตชุมขนเมือง 

กรุงเทพมหานคร เม่ือมกราคม 2559) 
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ภาพท่ี 53 แสดงการลงพืน้ท่ีทดสอบจินตนาการกลุม่เปา้หมาย ท่ีศนูย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรียน 

   พิทกัษา กรุงเทพมหานคร 
   (ถ่ายโดยผู้วิจยั ณ สถาบนัพฒันาเด็กปฐมวยัพิทกัษาในพืน้ท่ีเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือ
มีนาคม 2559) 
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ภาพท่ี 54 แสดงการลงพืน้ท่ีส ารวจสถานจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ยาในเขตพืน้ท่ี 

    ชมุชนเมือง กรุงเทพมหานคร 
   (ถ่ายโดยผู้วิจยั ณ สถานจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ยาภายในห้างสรรพิสินค้า ในพืน้ท่ีเขต

ชมุชนเมือง เมื่อตลุาคม 2559) 
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ภาพท่ี 55 แสดงการประเมนิจากผู้ เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคณุวฒุิด้านการแพทย์ การพยาบาล และ 

   การดแูลผู้ ป่วยเดก็ 
   (ถ่ายโดยผู้วิจยั ณ โรงพยาบาลอ าเภอเมืองอบุลราชธานี เมื่อตลุาคม 2559) 
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ภาพท่ี 56 แสดงการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคณุวฒุิด้านการออกแบบผลติภณัฑ์ 
   (ถ่ายโดยผู้วิจยั ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เมื่อตลุาคม 2559) 
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ภาพท่ี 57 แสดงการประเมินความพงึพอใจในการออกแบบผลติภณัฑ์ 

   (ถ่ายโดยผู้วิจยั เมื่อพฤศจิกายน 2559) 
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