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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อความหมายของการออกแบบบนบรรจุ
ภัณฑ์ของขนมขบเคี้ยวประเภทมันฝรั่งทอดกรอบที่คัดสรร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วย
การวิเคราะห์การสื่อความหมายของสัญญะประเภทต่างๆบนบรรจุภัณฑ์ โดยผู้วิจัยได้คัดสรรขนม
ขบเคี้ยวประเภทมันฝรั่งทอดกรอบที่มียอดขายสูงสุดเป็นที่นิยมที่สุดและตัวบรรจุภัณฑ์มีความ
น่าสนใจที่จะนามาวิเคราะห์ ได้แก่ เลย์ , เทสโต , Lorenz Naturals Chips, Kettle Chips
ผลการวิจัยพบว่า บรรจุภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวทั้งหมดเป็นสาร(Message) เพื่อที่จะส่งไป
ยังผู้รับให้สามารถสื่อความหมายและสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้รูปทรงสี่เหลี่ยม
บรรจุอยู่ในซองฟรอยส์สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ให้รับรู้ได้ทันทีว่าเป็นสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว
ภาพประกอบบนบรรจุภัณฑ์ ตราเลย์ เทสโต และ Lorenz Naturals Chips ใช้ภาพเสมือนจริง ซึ่ง
เป็นสัญญะประเภท สัญรูป (Icon) ที่เป็นภาพมันฝรั่งและวัตถุดิบปรุงรส เพื่อให้สื่อถึงวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิตขนมขบเคี้ยว และยังสามารถ เป็นตัวบ่งชี้ (Index) ไปถึงรสชาติของขนมขบเคี้ยวด้วย แต่
ตราKettle Chips จะไม่มีการใช้ภาพประกอบเป็นสัญรูป (Icon) สีที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดบ่ง
บอกถึงสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในหรือ ช่วยแยกประเภทตามรสชาติ ซึ่งในการสื่อความหมายสีของ
บรรจุภัณฑ์เป็นตัวบ่งชี้ (Index) ไปถึงรสชาติของขนมขบเคี้ยว ตัวอักษรที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อ
ความหมายเป็นข้อความที่อาศัยการอ่านออกเสียงมาเป็ นภาษาที่สื่อความหมายตรงตามข้อความที่
เขียนไว้ โดยจะแสดงข้อความสั้นๆ บนบรรจุภัณฑ์เพื่อ สื่อความหมายให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ในเวลา
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This research aims to study the interpretation of design on snacks packaging for types of
crisp selected by using qualitative research methodology with analysis of the interpretation of
semiotic types on packaging. The researcher selected snacks for the types of crisp with the highest
sales, the most popular and attractive packaging for analysis include Lays, Testo, Lorenz Naturals
Chips and Kettle Chips.
All snacks packaging conveyed a message; to send to the receiver to be able to create an
efficient image. By using the rectangular shape that is packaged in a foil's case to interpretive its
unique can be recognize immediately that a product of snack. The illustrations on the packaging
brand Lay, Testo and Lorenz Naturals Chips used virtual reality. It can be seen that the
illustration of the snack packagings used the image of a potato and seasoning in order to convey
the raw materials for the production of the snacks and also to convey the taste of the snack.
However, Kettle Chips did not use an illustration. The colors used on the packaging indicated the
product contained within or the flavor. Finally, the color of the packaging indicated the taste of
the snack. The font on packaging to interpretive the message that reading aloud to a meaningful
message exactly as it is written. It shows a short message on the packaging to interpretive to
consumers understanding in a short time.

