บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยเรื่อง “การสื่อความหมายของการออกแบบบนบรรจุภัณฑ์ของขนมขบเคี้ยวที่
คัดสรร” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.

แนวคิดการสื่อสารการตลาด
แนวคิดเชิงสัญญะและการสร้างความหมาย
แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อความหมาย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดทฤษฏีการสื่อสารการตลาด
ในการดาเนินงานการตลาดสมัยใหมํเพื่อ ให๎ประสบผลสาเร็จนั้น นอกจากการผลิต
สินค๎าเหมาะสมตรงกับความต๎องการของตลาด การกาหนดราคาที่จูงใจ รวมทั้งการจัดระบบการจัด
จาหนํายให๎กับลูกค๎าเป้าหมายที่ดีแล๎วก็ตาม นับวํายังไมํเพียงพอ นักการตลาดจาเป็นจะต๎องอาศัย
ความสาเร็จในการติดตํอสื่อสารไปยังผู๎เกี่ยวข๎อ งตําง ๆ อีกด๎วย การติดตํอสื่อสารจึงเป็นตัวกลาง
เชื่อมโยงระหวํางผู๎ซื้อกับผู๎ขาย การติดตํอสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพ จะสามารถโน๎มน๎าวพฤติกรรม
ของผู๎รับขําวสาร ให๎เกิดการยอมรับ และปฏิบัติตามได๎ ด๎วยเหตุที่นักการตลาดจาเป็นต๎องสื่อสารกับ
ลูกค๎าเพื่อให๎เกิดการยอมรับ และตัวสินใจซื้อสินค๎าและบริการที่เสนอขาย ดังนั้นจึงมีความจาเป็น
อยํางยิ่งที่จะต๎องศึกษาทฤษฎีการสื่อสาร ให๎เข๎าใจ เพื่อจะได๎นาความรู๎ไปใช๎ได๎อยํางเหมาะสม
ความหมายของการสื่อสาร
คาวํา “การสื่อสาร”หรือ “communication” ได๎มีผู๎ให๎ความหมายไว๎ตําง ๆ กันมากมาย
ดังนี้
1. แลมบ์ แฮร์ และ แม็ ค าเนี ย ล ได๎ ใ ห๎ ค วามหมายไว๎ วํ า “การสื่ อ สาร คื อ
กระบวนการแลกเปลี่ยนความหมายหรือสร๎างความหมายรํวมกันของบุคคล โยอาศัยสัญลักษณ์ตําง
ๆ ที่ เข๎า ใจกั นทั่ว ไปเป็นสื่ อกลาง บุคคลสร๎ างความหมายรํว มกัน เพื่อ แสดงความรู๎ สึก ความคิ ด
ข๎อเท็จจริง และทัศนคติ” (Lamb,Hair and McDaniel, 1992: 424)
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2. ชแรมม์ ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา “การสื่อสาร คือ กระบวนการสร๎างความคิด
รํวมกัน หรือความคิดที่เป็นหนึ่งเดียว (commonness or oneness of thought) ระหวํางผู๎สํงขําว และ
ผู๎รับขําวสาร” จากความหมายนี้แสดงให๎เป็นวํา การสื่อสารจะเกิดขึ้นได๎ จาเป็นจะต๎องมีความคิด
รํวมกันบางอยํางระหวํางบุคคลสองฝ่าย โดยมีขําวสารหรือข๎อมูลสํงผํานไป จากฝ่ายหนึ่งไปยังอีก
ฝ่ายหนึ่ง (หรือจากกลุํมหนึ่งไปยังอีกกลุํมหนึ่ง) (Schramm,quoted in Belch, 1993: 188)
จากความหมายดังกลําวข๎างต๎น ก็พอจะสรุปความหมายของการสื่อ สารได๎วํา การ
สื่อ สารเป็นกระบวนการถํายทอดขําวสาร ระหวํางบุคคลที่เ กี่ยวข๎องกัน 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเป็นผู๎สํง
ขําวสาร ไปยังอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู๎รับขําวสาร เพื่อ ให๎เกิดการรับรู๎รํวมกัน และแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองตํ อกัน เมื่อพิ จารณาในทางการตลาด เมื่ อ บริษั ทพัฒนาผลิต ภัณฑ์ใ หมํ เปลี่ยนแปลง
ผลิตภัณฑ์เกํา หรือต๎องการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ห รือบริการเดิมที่มีอยูํแล๎ว บริษัทก็จาเป็นจะต๎อง
สํงขําวสารการขาย ไปยังลูกค๎าที่คาดหวัง ผู๎บริหารการตลาด ก็จาเป็นจะต๎อ งสํงข๎อมูลติดตํอ กับ
ตลาดเป้าหมาย และสาธารณชนที่เกี่ยวข๎อ ง เกี่ยวกับบริษัท และผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย โดยผําน
เครื่องมือสํงเสริมการตลาดที่จัดทาขึ้น กระบวนการสํงขําวสารไปยังกลุํมเป้าหมายตําง ๆ ในทาง
การตลาดเรียกวํา “การสื่อสารการตลาด” หรือ marketing communications บางครั้งเรียกสั้น ๆ วํา
marcom (Bovee,Houston and Thill,1995: 526)
ดังนั้นความหมายของ “การสื่อสารการตลาด” ก็พอสรุปเป็นความคิดรวบยอดไว๎วํา
คื อ กิ จ กรรทั้ ง มวลที่ นั ก การตลาดได๎ ก ระท าขึ้ น เพื่ อ ให๎ เ ป็ น ขํ า วสารกระตุ๎ น จู ง ใจ เพื่ อ สื่ อ
ความหมายถํายทอดความคิดผํานสื่อตําง ๆ ไปยังกลุํมเป้าหมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือ
สิ่งอื่นได๎ เพื่อให๎เกิดการยอมรับและตัดสินใจซื้อในที่สุด หรือแสดงพฤติกรรมตอบสนองอยํางใด
อยํางหนึ่งตามมุํงหวังไว๎
องค์ประกอบของการสื่อสารแตํละอยําง รวมทั้งสาระสาคัญเบื้องต๎นที่นักการตลาด
ควรรู๎ พอจะอธิบายได๎ดังนี้
1. ผู๎สํงขําวสาร (sender บางครั้งใช๎ source หรือ communicator) หมายถึง บุคคลหรือ
องค์การ ซึ่งมีข๎อมูลขําวสารที่จะสํงไปยังอีกบุคคลหนึ่ง หรือกลุํมบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อให๎เกิดการ
รับรู๎รํวมกัน ผู๎สํงขําวสารอาจเป็นบุคคลคนเดียว เชํน พนักงานขาย บุคคลที่จ๎างมาเป็นผู๎แถลงขําว
แทน หรือผู๎มีชื่อเสียง หรืออาจจะไมํใช๎ตัวบุคคล เชํน อาจเป็นบริษัทหรือองค์การ ได๎ทาหน๎าที่เป็นผู๎
สํงขําวสาร
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เนื่อ งจากผู๎สํงขําวสารมีอิทธิพลเหนือ จิตใจตํอ ผู๎รับขําวสาร ดังนั้นนักการตลาดจึงจาเป็นจะต๎อ ง
พิจารณาเลือกผู๎สํงขําวสารอยํางพิถีพิถัน จะต๎องเป็นคนที่ผู๎รับขําวสารมีความเชื่อถือในด๎านความรู๎
ความสามารถ ความไว๎วางใจ หรือสามารถระบุหรือมีความเกี่ยวข๎องอยํางใดอยํางหนึ่ง กระบวนการ
สื่อสารจะเริ่มจากผู๎สํงขําวสารเลือกคาพูด สัญลักษณ์ รูปภาพ หรือสิ่งอื่น ๆ เพื่อจะแสดงเป็นขําวสาร
เพื่อสื่อความหมายถํายทอดไปยังผู๎รับ
2. การเข๎ารหัส (encoding) หมายถึง การใสํความคิด ความรู๎สึก หรือข๎อมูลขําวสารใน
รูปของสั ญลัก ษณ์แ สดงความหมาย (symbolic form) โดยถือ หลักวํ าผู๎รั บขํา วสารจะสามารถ
ถอดรหั ส หรื อ เข๎ า ใจความหมายได๎ ต รงกั น อยํ างที่ คิ ด ดั ง นั้ น ค าพู ด ที่ ใช๎ สั ญ ญาณตํ า ง ๆ หรื อ
สัญลักษณ์ที่จะนามาใช๎เพื่อสื่อความหมายถํายทอดความคิด จึงควรเป็นสิ่งที่กลุํมเป้าหมายคุ๎นเคย
และเข๎าใจเป็นอยํางดี ตัวอยําง สัญลักษณ์ที่มีความหมายเป็นสากล เชํน รูปวงกลมที่มีเส๎นขวางตัด
ผําน ซึ่งแสดงความหมาย ห๎ามจอดรถ หรือห๎ามสูบบุหรี่ เป็นต๎น
3. ขําวสาร (message) หมายถึง ข๎อความหรือ สัญลักษณ์ตําง ๆ ที่จัดทาขึ้นโดยผําน
กระบวนการเข๎ารหัสแล๎ว เพื่อที่จะสํงไปยังผู๎รับ ขําวสารอาจอยูํ ในรูปของคาพูดหรือ ไมํใชํคาพูด
อาจจะอยูํในรูปของข๎อเขียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ อยูํในรูปสัญลักษณ์หรือ สัญญาณตําง ๆ
อยํางใดอยํางหนึ่งก็ได๎ โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับสื่อ หรือ ชํอ งทางขําวสารที่จะนามาใช๎ ซึ่ง
จะต๎องจัดทาให๎สอดคล๎องกัน ตัวอยํางเชํน ในการโฆษณา ขํ าวสารอาจจะทาขึ้นตั้งแตํเป็นข๎อความ
งําย ๆ สั้น ๆ เพื่อให๎เหมาะในการอํานออกอากาศทางวิทยุ (radio spot) หรืออาจจะทาขึ้นราคาแพง
ซึ่งมีทั้งภาพ แสง สี เสี ยง เพื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ (television commercial) เป็น ต๎น บางครั้ ง
ขําวสารอาจไมํใช๎คาพูดจริง แตํก็สามารถที่จะสื่อความหมาย สร๎างความประทับใจและภาพลักษณ์
ได๎อยํางมีประสิทธิผลมากกวําคาพูดเสียอีก
4. ชํองทางขําวสาร/สื่อ (channels หรือ media) หมายถึง ตัวกลางหรือสื่อที่นามาใช๎
เป็นชํองทางเพื่อชํวยสํงขําวสารจากผู๎สํงไปยังผู๎รับ แบํงออกเป็นประเภทใหญํ ๆ ได๎ 2 ประเภท คือ
สื่อประเภทที่ใช๎บุคคล และไมํใช๎บุคคล
- สื่อประเภทที่ใช๎บุคคล (personal media) ได๎แกํ พนักงานขายของบริษัทหรือตัวแทน
ขาย รวมทั้งผู๎นาทางความคิด (opinion leader)
- สื่อประเภทที่ไมํใช๎บุคคล (nonpersonal media) หรือสื่อมวลชน (mass media) ได๎แกํ
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ จดหมายตรง ป้ายโฆษณาขนาดใหญํ (billboards) นิตยสารหรือป้าย
โฆษณาเคลื่อนที่ เป็นต๎น (Evens and Berman.1997:509) สื่อประเภทที่ใช๎บุคคลเป็นตัวกลางในการ
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ติดตํอ คือการใช๎บุคคลติดตํอแบบเผชิญหน๎ากัน เชํน พนักงานขายเสนอการขายแกํผู๎ซื้อหรือลูกค๎าที่
มุํงหวัง ด๎วยการอธิบายหรือชี้แจงด๎วยวาจาและเชิญชวนให๎เกิดการซื้อ สื่อทางด๎านสังคมที่ถือเป็น
ชํอ งทางในการถํา ยทอดขํา วสารที่ส าคัญ เชํ น เพื่อ นฝูง เพื่อ นบ๎านใกล๎เคียง เพื่อ นรํว มงานหรื อ
สมาชิ ก ในครอบครั ว เป็ น ต๎ น สื่ อ ทางสั ง คมเหลํ า นี้ ใ ช๎ วิ ธี ถํ า ยทอดขํ า วสารแบบ “พู ด ปากตํ อ
ปาก”(word-of-mouth communications) ซึ่งบางครั้ง เป็นแหลํงขํา วที่มีอานาจและมีอิท ธิพลตํ อ
ผู๎บริโภคเป็นอยํางยิ่ง (Bayus,quoted in Belch andBelch.1993:192)
สาหรับสื่อประเภทที่ไมํใช๎บุคคล หรือสื่อมวลชลนั้น จะนามาใช๎เมื่อต๎องการสื่อสาร
กับคนจานวนมาก สื่อมวลชนดังกลําวมาแล๎วในตอนต๎นอาจแยกออกได๎เป็น 2 ประเภทใหญํ ๆ คือ
สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ (print media) เชํน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ และสื่อประเภทแพรํภาพและ
กระจายเสียง (broadcast media) เชํน โทรทัศน์ และวิทยุ เป็นต๎น
5. การถอดรหัส (decoding) หมายถึง กระบวนการถํายทอดหรือแปลขําวสารที่ได๎รับ
จากผู๎สํง เป็นการรับรูปหรือเป็นความเข๎าใจของผู๎รับขําวสารเอง การถอดรหัสเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจ
ตรงกัน ขึ้นอยูํกับ กรอบแหํงการอ๎างอิง (frame of reference) หรือ ขอบขํายของประสบการณ์ (field
of experience) ซึ่งหมายถึง ประสบการณ์ที่ผํานมา การรับรู๎ ทัศนคติ และ คุณคําตําง ๆ ที่นามาใช๎ใน
สถานการณ์การสื่อสารนั้น จะต๎องมีสํวนรํวมตรงกัน ยิ่งมีขอบขํายของประสบการณ์ตรงกันหรือ
ซ๎อนกันมากเทําไร ก็ยิ่งจะทาให๎การสื่อสารประสบผลสาเร็จมีประสิทธิผลมากขึ้นเทํานั้น มิฉะนั้น
แล๎วการสื่อสารจะประสบความล๎มเหลว เพราะไมํสามารถสื่ อ เข๎าใจกันได๎ สัญญาณหรือคาพูดที่
เหมือนกันอาจแปลความหมายแตกตํางกัน ขอยกตัวอยําง เชํน คนอเมริกันใช๎สัญญาณ “ชูหัวแมํมือ
ขึ้น” หรือ thumps up หมายถึง ดีวิเศษ หรือ ตกลง (good,okey) ในขณะที่คนออสเตรเลียน หมายถึง
การแสดงทําทีไมํสุภาพ (vulgar gesture) เป็นต๎น การรณรงค์โฆษณาของเป๊ปซี่-โคลํา ใช๎สโลแกน
หรือคาขวัญวํา Come Alive With Pepsi ซึ่งหมายถึง จงดื่มเป๊ปซี่ เพื่อสร๎างความสดชื่น รําเริง ขึ้นมา
ใหมํ แตํเมื่อนาคาสโลแกนนี้ไปใช๎ที่อื่นจะมีความหมายผิดไป คนเยอรมันแปลคาวํา come alive วํา
come out of the grave ซึ่งหมายถึง ออกมาจากหลุมฝังศพ สํวนคนจีนจะแปลความหมายผิดเพี้ยนไป
วํา Pepsi brings your ancestors back from the dead ซึ่งหมายความวํา เป๊ปซี่จะนาบรรพบุรุษของ
ทํานที่ลํวงลับไปแล๎วให๎ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหมํ เป็นต๎น (Belch and Belch .1993:189)
6. ผู๎รับขําวสาร (receiver บางครั้งใช๎ audience หรือ destination) หมายถึง บุคคลหรือ
กลุํมบุคคลผู๎ซึ่งผู๎สํงขําวสารต๎องการสํงขําวสารไปถึง เพื่อให๎เกิดความรับรู๎รํวมกัน โดยทั่วไปแล๎ว
ผู๎รับขําวสารจะเป็นผู๎บริโภค หรือกลุํมเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นผู๎อําน ผู๎ฟัง และ/หรือผู๎เห็นขําวสารตํางๆ
ที่นักการตลาดสํงออกไปผํานชํองทางตําง ๆ
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7. การตอบสนอง (response) หมายถึง ปฏิกิริยาที่ผู๎รับขําวสารแสดงออกมาภายหลัง
จากการได๎เห็น ได๎ยิน ได๎ฟัง หรือได๎อํานขําวสารที่ไ ด๎รับ การตอบสนองอาจมีลักษณะทั้งที่เป็น
พฤติ กรรมที่เ ปิด เผยสั งเกตเห็ นได๎ (overt behavior) เชํ น ตัด สิน ใจสั่ง ซื้อ สิน ค๎า ที่โ ฆษณาทาง
โทรทัศน์ทันที หลังจากได๎ฟังโฆษณาจบลง หรือ อาจมีพฤติกรรมที่ซํอ นเร๎น ปิดบัง ไมํสามารถ
สังเกตเห็นได๎ (covert behavior) เชํน เก็บข๎อมูลไว๎ในความทรงจา หรือเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์
ที่เสนอขายมากขึ้น
8. ข๎อมูลย๎อนกลับ (feedback) หมายถึง ปฏิกิริยาตอบสนองของผู๎รับขําวสารที่สํงกลับ
คือมายังผู๎สํงขําวสาร ซึ่งมีหลายรูปแบบ เชํนในกรณีการขายโดยพนักงานขาย ข๎อมูลป้อนกลับของ
ลู ก ค๎ า อาจพิ จ ารณาสั ง เกตเห็ น ได๎ จ ากอากั ป กิ ริ ย า สี ห น๎ า และค าพู ด ตํ า ง ๆ การตั้ ง ค าถาม การ
วิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความขัดแย๎ง หรือโต๎เถี ยง ข๎อมูลป้อนกลับเหลํานี้จะสามารถรับได๎ทันที
อันจะเป็นประโยชน์เพื่อจะได๎นาไปปรับปรุงแก๎ไข หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาขําวสารให๎เหมาะสมใน
โอกาสตํอไป ข๎อมูลย๎อนกลับจึงเป็น ตัวประเมินผลความสาเร็จของกระบวนการสื่อสาร
9. สิ่ งรบกวน (noise) หมายถึ ง สิ่งใด ๆ ที่เ ข๎า มาแทรกซ๎ อ นแทรกแซงในชํว งใด
ชํ ว งหนึ่ ง ในกระบวนการสื่ อ สาร อั น เป็ น อุ ป สรรค ขั ด ขวาง สร๎ า งปั ญ หาท าให๎ ก ารถํ า ยทอด
แลกเปลี่ยนขําวสาร เกิดการสะดุดชะงักไมํสามารถดาเนินไปได๎อยํางราบรื่น ตัวอยําง สิ่งรบกวนใน
ชํองทางการสื่อสาร เชํน คลื่นรบกวนทางวิทยุ สัญญาณภาพทางโทรทัศน์ขัดข๎อ ง ภาพไมํขัดเจน
ไวรัสคอมพิวเตอร์ เสียงไอ เสียงจาม หรือเสียงพูดคุยที่เข๎ามาแทรกแซงในขณะโทรศัพท์ ทาให๎ฟัง
ไมํชัด อารมณ์เสีย เป็นต๎น สิ่งรบกวนทางด๎านผู๎รับและผู๎สํงขําวสาร อันเกิดจากการเข๎ารหัสและการ
ถอดรหัสไมํตรงกัน อันเป็นผลเกิดจากขอบขํายของประสบการณ์ไมํมีสํวนที่ รํวมกัน ทาให๎การใช๎
สัญญาณ สัญลักษณ์ หรือคาพูดไมํสามารถสื่อความหมายเข๎าใจกันได๎ การสื่อสารที่ประสบผลสาเร็จ
จาเป็นจะต๎องขจัดสิ่งรบกวนเหลํานี้ให๎อยูํในระดับน๎อยที่สุด จึงจะทาให๎การสื่อสารมีประสิทธิภาพ
การสื่อสารการตลาดและความสาคัญของบรรจุภัณฑ์
จะเห็นได๎วํา บรรจุภัณฑ์ทีสํวนเกี่ยวข๎องกับการสื่อสารการตลาดเสมอมา โดยเฉพาะ
ในปัจจุบันที่การสื่อสารการตลาดเป็นรูปแบบ การสื่อ สารการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated
Marketing Communications) บรรจุภัณฑ์ไ ด๎เข๎ามามีบทบาทที่สาคัญมากขึ้น เพราะบรรจุภัณฑ์
เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดตัวหนึ่ง ที่นักการตลาดได๎หันมาพิจารณาและแผนการ
ตลาดโดยมีบรรจุภัณฑ์เป็นองค์ประกอบหนึ่ง จนกระทั่งมีนักการตลาดบางทํานกลําววํา “บรรจุ
ภัณฑ์คือ องค์ประกอบตัวที่5ของการตลาด” นอกเหนือ ไปจากองค์ประกอบพื้นฐานคือ สินค๎า
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(product),ราคา(price) ,การกระจายสินค๎า (distribution) และการสื่อสารการตลาด(communications)
(Keller,1998 ; Kotler : 2000)
Asseal(1998)ได๎ กลําวถึงความสาคัญของบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะกับสินค๎าที่มีระดับ
ความเกี่ยวพันต่า(Low-Involvement product) ที่มีกลยุทธ์การตลาดเพื่อผู๎บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ
ได๎วํ าสิ นค๎ าประเภทนี้นอกจากจะต๎ อ งมีโ ฆษณาที่ ตํอ เนื่ อ ง , มี การวางต าแหนํ งผลิ ตภั ณฑ์ เพื่ อ
แก๎ปัญหาให๎ผู๎บริโภคได๎ , ขายในราคาที่เหมาะสมและมีการกระจายสินค๎า ซึ่งผู๎บริโภคสามารถซื้อ
หาได๎งํายแล๎ว สิ่งเร๎าในห๎างร๎าน(In-Store stimuli) ไมํวําจะเป็น การจาหนํายคูปองสะสมแลกสินค๎า ,
การแสดงสินค๎านับได๎วําเป็นสิ่งสาคัญแล๎วนั้น เนื่องจากเป็นการซื้อโดยที่ผู๎บริโภคไมํได๎วางแผน
ลํวงหน๎าจึงเป็นการเลือกซื้อจากความสะดวกสบายและความพึงพอใจเชํนเป็นการเลือกซื้อสินค๎าที่
อยูํในระดับสายตา หรือที่สามารถมองเห็นได๎งํายบนชั้นวาง “บรรจุภัณฑ์” จึงมีความสาคัญ เพราะ
สามารถดึงดูดความสนใจของผู๎บริโภค และมีผลตํอสินค๎าประเภทนี้เป็นอยํางมาก เนื่องจากต๎องทา
ให๎สินค๎ามีความโดดเดํน เห็นได๎ชัด(Visual effectiveness) เพื่อ การชักจูงผู๎บริโภคให๎เกิดการซื้อ
บรรจุภัณฑ์จึงเป็นลักษณะของการสื่อสารแบบอวัจนภาษา (การสื่อสารโดยไมํใช๎คาพูด)
นอกจากความสาคัญของบรรจุภัณฑ์ในแงํการสื่อ สารการตลาดที่อ ยูํใ นร๎านค๎าแล๎ว
การสื่อสารการตลาดโดยมีบรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารนั้น ยังมีความสาคัญอีกมากมาย
ทั้งในเรื่องของการแนะนาผลิตภัณฑ์ที่ใหมํอ อกสูํท๎องตลาดและเป็นการบํงบอกถึงกลุํมเป้าหมาย
ใหมํนั้นซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มกาไรให๎กับองค์กรแล๎ว บรรจุภัณฑ์ยังเป็นโฆษณาที่เสียคําใช๎จําย
น๎อยเพราะบรรจุภัณฑ์ยังคงอยูํกับตัวสินค๎าไมํวําจะวางอยูํ ณ ที่ใด เป็นเครื่อ งมือ ที่บํงบอกถึงตรา
สินค๎าตลอดจนผู๎ผลิต(องค์กร เพราะเป็นองค์ประกอบที่ติดอยูํบนบรรจุภัณฑ์ ตลอดเวลา ดังนั้นจึงมี
นักการตลาดบางทํานกลําววํา “บรรจุภัณฑ์ คือ สื่อที่มีความยืนยง” (Permanent Media) ตลอดจนใน
การโฆษณาไมํวําจะเป็นทางโทรทัศน์หรือสื่อสิ่งพิมพ์ มักจะเห็นบรรจุภัณฑ์ เพื่อทาให๎ผู๎บริโภค
สามารถจดจาและระลึกได๎วําเป็นโฆษณาถึงสินค๎าและตราสินค๎าใด รวมถึงการที่บรรจุภัณฑ์เป็น
สํวนหนึ่งที่ทาให๎ผู๎บริโภคเห็นความสาคัญและประเมินคุณค๎าตราสินค๎า(Brand Equity) โดยที่
ผู๎บริโภคจะเชื่อมตราสินค๎าไปกับบรรจุภัณฑ์ เชํนเมื่อผู๎บริโภคคิดถึงเบียร์ Heineken จะนึกถึงขวดสี
เขี ย วเป็ น ต๎ น จึ ง จะเห็ น ได๎ วํ า บรรจุ ภั ณ ฑ์ ไ ด๎ สื่ อ สารถึ ง ตราสิ น ค๎ า และท าให๎ ผู๎ บ ริ โ ภคจดจ าได๎
(Keller,1998)อาจกลําวได๎วํา บรรจุภัณฑ์มีความสาคัญในแงํการสื่อสารการตลาดอยํางมากมายดังที่
กลําวมาแล๎วนั้น ทั้งในแงํที่วําบรรจุภัณฑ์เป็นการทาให๎สินค๎านั้นเกิดความโดดเดํน จูงใจให๎ผู๎บริโภค
สนใจและซื้ อสินค๎านั้นแล๎วยังเป็นการโฆษณาที่ มีความยาวนาน เพราะนาเสนอตราสินค๎าและ
องค์กรอยูํตลอดเวลา บรรจุภัณฑ์ยังสามารถเป็นสํวนหนึ่งของการเพิ่มยอดขายแตํละรูปแบบ ดัง
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บทสรุปของStewart(1996) ที่นาเสนอการเพิ่มยอดขายในลักษณะตํางๆโดยมีบรรจุภัณฑ์เป็นกลยุทธ์
การสื่อสารการตลาดที่สาคัญ ดังที่ปรากฏในตารางที่1
ตารางที่ 1 ตารางแสดงความสัม พั น ธ์ร ะหวํ างแนวทางการเพิ่ม ยอดขายกั บบทบาทการสื่อ สาร
การตลาดของบรรจุภัณฑ์
แนวทางการเพิ่มยอด
ต๎องการให๎สินค๎ามีราคาลดลง
การโฆษณา
ในด๎านการขายที่ดึงดูดใจ
การขยายตลาดใหมํ
การขยายตลาดสูํระดับสากล
จาแนกประเภทสินค๎าที่มีอยูํ ให๎เกิดความ
แตกตํางกันไป
สํงเสริมการขาย
เพิ่มคุณคําให๎กับสินค๎า
การสร๎างคุณคําตราสินค๎า
การเปลี่ยนขนาดของบรรจุภัณฑ์

การสื่อสารการตลาดด้วยบรรจุภัณฑ์
เพื่อเป็นการตํอสู๎ด๎านราคากับคูํแขํง : ลดรายจํายเกี่ยวกับ
บรรจุภัณฑ์ลง
ต๎องการความโดดเดํน: เปลี่ยนแปลงกราฟฟิก(Graphic)หรือ
ปรับเปลี่ยนการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ปรังปรุงการแสดงสินค๎า: ปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหมํ
สร๎างตลาดกลุํมเป้าหมายใหมํ: ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหมํ
,เปลี่ยนรูปแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์(Graphic)
มีการขยายกลุํมลูกค๎า : ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่คนสํวนใหญํ
ยอมรับหรือเปลี่ยนรูปแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์(Graphic)
ทบทวนรูปแบบบรรจุภัณฑ์เดิมที่ได๎มาตรฐาน ยังคง
มาตรฐานนั้นไว๎ แตํอาจมีการเปลี่ยนแปลงสีหรือกราฟฟิกบน
บรรจุภัณฑ์(Graphic)
การทาให๎บรรจุภัณฑ์ในระยะสํงเสริมการขายให๎โดดเดํนเชํน
เปลี่ยนกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์
พิจารณาการใช๎งานบรรจุภัณฑ์ของผู๎บริโภค และปรับปรุง
บรรจุภัณฑ์ให๎ใช๎ได๎สะดวกยิ่งขึ้น
ทาบรรจุภัณฑ์ให๎แตกตํางไมํเหมือนใคร
ต๎องศึกษาเรื่องงบประมาทที่เกี่ยวข๎องกับบรรจุภัณฑ์วํามี
ผลกระทบตํอราคาขายและต๎นทุนหรือไมํ

ที่มา : (Stewart B,1996 : 25)
จากตารางดังกลําวแสดงให๎เห็นวํา บรรจุภัณฑ์สามารถแสดงบทบาทที่หลากหลายอัน
เกี่ยวข๎องกับการสื่อสารการตลาด ไมํวําจะเป็นในเรื่อ งที่เกี่ยวกับตัวสินค๎าโดยตรง เชํน การลด
ต๎นทุนสินค๎าโดยการลดต๎นทุนบรรจุภัณฑ์ลง หรือในแงํของการเป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดเพื่อ
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วัตถุประสงค์ตํางๆอาจจะเป็นบทบาททางตรงหรือ ทางอ๎อ มก็ตาม บรรจุภัณฑ์สามารถบํงบอก
คุณลักษณะของสินค๎า , สร๎างคุณคําตราสินค๎า และประโยชน์อีกมากมายที่จะสื่อสารไปสูํผู๎บริโ ภค
โดยจะเห็นได๎วําในเรื่องของการปรับเปลี่ยนทางด๎านการตลาด โดยอาศัยกลยุทธ์ด๎านบรรจุภัณฑ์จาก
การออกแบบกราฟฟิก(Graphic)ได๎เข๎าไปมีบทบาทในหลายๆด๎านเชํน เป็นการโฆษณา , การขยาย
ตลาดใหมํ , การขยายตลาดสูํระดับสากล , เป็นการจาแนกประเภทสินค๎า , เป็นการสํงเสริมการขาย
เป็นต๎น ทั้งนี้เพราะกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์คือสิ่งที่บํงบอกถึงตราสินค๎า , คุณสมบัติของสินค๎าและ
เป็นสํวนดึงดูดความสนใจผู๎บริโภค
ความสาคัญของการสือ่ สารด้วยการออกแบบกราฟฟิก (The importance of Graphics in communication)
ความสาคัญของการสื่อสารด๎วยกราฟฟิกนั้นถือได๎วําเป็นทั้งขั้นปฐมภูมิ( Primary)เชํน
การที่เราเขียนรูปอยํางงํายๆเพื่อสื่อ สารให๎เพื่อ นเข๎าใจและขั้นทุติยภูมิ( Primary)เชํนการออกแบบ
กราฟฟิกที่สํงผลในการสื่อสารตํอคนสํวนมาก ทั้งนี้ความสาคัญของการสื่อสารด๎วยกราฟฟิกจะมี
มากหรือน๎อยขึ้นอยูํกับสถานการณ์ของการสื่อสารนั้นๆ โดยทั่วไปความสาคัญของรูปกราฟฟิกจะ
ลดลงตามสัดสํวนของความสนใจของผู๎อํานและเพิ่มขึ้นอยํางเป็นสัดสํวนกับปริมาณสิ่งรบกวนที่
กระทา
ตัวอยํางเชํน ผู๎อํานจะเลยผํานรูปกราฟฟิกที่อยูํข๎างหน๎าเพื่อที่อํานข๎อมูลที่เขาปรารถนา
ที่จะทราบ หรือการที่ป ระชาชนจะค๎ นหารายการยาวๆเกี่ย วกั บข๎ อ มูล สํว นบุ คคลเพื่ อ หาสํ วนที่
เกี่ยวกับตนและเพื่อนๆหรือการที่นักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาจะละเลยตัวหนังสือที่คลุมเครือเมื่อ
เขากาลังค๎นหาข๎อมูลใหมํที่สาคัญสาหรับเขาเชํนที่กลําวมา ความสนใจในตัวเนื้อหาเป็นสิ่งสาคัญที่
ทาให๎รูปกราฟฟิกมีความสาคัญรอบลงมา
ถ๎ามองอีกด๎านได๎มีการทดสอบพิสูจน์วําวัตถุที่มีเนื้อ หาเดียวกันได๎รับการอํานและ
ความสนใจจากผู๎บริโภคมากขึ้นเชํนในหนังสือพิมพ์จะเพิ่มความนําอํานงํายๆด๎วยการเปลี่ยนขนาด
หัวเรื่องหรือการวางหน๎ากระดาษหรือในจดหมายขายสินค๎าทางตรง(Direct mail) ที่บางสํวนของ
ข๎อความพิมพ์ด๎วยสีแดงจะได๎รับการตอบสนองตอบมากกวําที่พิมพ์ด๎วยสีดาทั้งหมดตัวอยํางเหลํานี้
คือการที่ผู๎บริโภคหันมาสนใจด๎วยการจัดการออกแบบกราฟฟิกให๎ดูมีความดึงดูดใจมากขึ้น
การสื่อสารด๎วยการออกแบบกราฟฟิกคล๎ายกับนักแสดงที่ต๎อ งสื่อ สารให๎ผู๎บริโภค
เข๎าใจ แตํไมํใชํด๎วยการแสดงทําทาง แตํเป็นการแสดงด๎วยตัวหนังสือ (Typography) การจัดวาง
(Layout) และการออกแบบ(Design) ซึ่งการสื่อสารจะประสบความสาเร็จได๎นั้นต๎อ งอาศัยทั้งด๎าน
การออกแบบของผู๎ออกแบบ(Designer) ไปจนถึงขั้น ตอนการผลิต(Technique) รวมไปถึงความ
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สนใจของผู๎บริโภค ทั้งนี้หลักการออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์ไมํตํางจากที่กลําวมา กลําวคือ การ
ออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์เปรียบเสมือนเป็นการสื่อสารทางหนึ่งที่ต๎องทาให๎ผู๎บริโภคหันมา
สนใจตลอดจนต๎องเข๎าใจและได๎ข๎อมูลของตัวสินค๎านั้นเชํนกัน (Tumbill & Baird, 1968)
2. แนวคิดเชิงสัญญะและการสร้างความหมาย
ความหมายและความสาคัญของสัญญะ (Sign)
คาวํา “Sign” ในภาษาอังกฤษนั้น มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกวํ า “to semion” ซึ่งใน
ภาษาไทยแปลวํา “สัญญะ” ซึ่งหมายถึง สิ่งที่ถูกสร๎างขึ้นมาเพื่อให๎มีความหมาย (Meaning) แทน
ของจริง/ตัวจริง (Object) ในตัวบท (Text) และในบริบท (Context) หนึ่งๆ ตัวอยํางเชํน “แหวน
หมั้น” เป็นสัญญะใช๎แทนความหมายที่แสดงถึงความผูกพันระหวํ างหญิงชายคูํหนึ่งในบริบทของ
สังคมตะวันตก (หากเป็นบริบทของสังคมอื่นก็อาจจะใช๎หมู ใช๎กาไล ใช๎อื่นๆ เป็นสัญญะแทนและ
หากเปลี่ยนสัญญะไปเป็น “แหวนแตํงงาน” ก็จะใช๎แทนความหมายของความผู กพันในระดับที่สูง
และลึกซึ้งกวําการหมั้นหมาย (กาญจนา แก๎วเทพ, 2547 : 105)
นักสังคมศาสตร์ ที่นาเอาสัญวิทยามาใช๎ ใ นงานศึกษาของตนนั้ นจะชํ วยขยายความ
เข๎าใจเกี่ยวกับการศึกษา Objects ตํางๆ ในวัฒนธรรมหนึ่งๆ วํ า Objects เหลํานั้นไมํใชํเป็นเพียงแตํ
Objects เฉยๆ เทํานั้น หากแตํ Objects นั้น ยังเป็นตัวหมาย/รูปสัญญะ(Signifier) ของมโนภาพ
บางอยําง หรือเป็นเนื้อหาสาระ(Message) บางอยําง ดังเชํนที่Caulde Levi Strauss พบวํา พืช สัตว์ที่
เป็นสัญลักษณ์(Totem)ของเผําตํางๆ ไมํได๎ถูกเลือกมาเป็น Totem เพียงเพราะวํามันมีประโยชน์เชํน
เป็นอาหาร หรือเป็นเครื่องประดับเทํานั้น หากเป็นเพราะพืช สัตว์เหลํานั้นเป็น Message ที่สื่อภาษา
ของการที่มนุษย์ เปรียบเทียบโครงสร๎ างสังคมกับโครงสร๎ างของธรรมชาติ ฉะนั้นในสายตาของ
นั ก สั ญ วิ ท ยาปรากฏการณ์ ท างวั ฒ นธรรมหนึ่ ง ๆ จะถู ก วิ เ คราะห์ วํ า เป็ น ระบบเชิ ง สั ญ ญะ
(Semiological System)ไมํวําจะเป็นการตกแตํงบ๎านที่เป็นภาษาของเฟอร์นิเจอร์ การแตํงตัวที่เป็น
ภาษาของแฟชั่น การเลํ นกีฬาที่เป็นภาษาของกีฬา และระบบเหลํ านี้สามารถวิเคราะห์ เพื่อ ค๎นหา
ความหมายและกฏที่ควบคุม การจัดระบบสัญญะนั้นได๎ มีผู๎ให๎ความหมายของคาวําสัญญะเอาไว๎
หลายแบบ และมีการจาแนกประเภทของสัญญะเอาไว๎มากมายหลายประเภท กาหนดขอบเขตและ
คุณสมบัติของสิ่งที่เป็นสัญญะเอาไว๎ดังนี้
1. สัญญะจะต๎องมีลักษณะทางกายภาพ ต๎องมีรูปธรรม ซึ่งอาจจะเป็นภาพ เสียงอักษร
วัตถุ หรืออื่นๆ สามารถจับต๎องรับรู๎ได๎ดว๎ ยอวัยวะรับสัมผัส เชํน ตัวอักษร ภาพวาดรับรู๎ได๎ด๎วยตา
เสียงเพลงรับรู๎ได๎ด๎วยหู เป็นต๎น
2. ผู๎ใช๎มีค วามตั้งใจที่จะสํ ง ขําวสารอะไรบางอยํ าง ซึ่งคุณสมบัติประการที่สองนี้
P.Guiraud (1975) ได๎ยกตัวอยํางวํา ในความเข๎าใจทั่วไปเราอาจพูดวํา “เมฆดาเป็นสัญญาณวําฝนจะ
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ตก ควันเป็นสัญญาณวํามีไฟ” แตํในสัญวิทยาไมํถือวําเมฆและควันเป็นสัญญะ เนื่องจากทั้งสองสิ่ง
ไมํได๎มีความตั้งใจที่จะสํงขําวสารอะไร ในทางตรงกันข๎ามหากรายการพยากรณ์อากาศในโทรทัศน์
ได๎ถํายรูปเมฆครึ้ม เพื่อที่จะบอกวําวันนี้มีฝนตก เมฆในกรณีนี้จึงจะถือวําเป็นสัญญะตามความหมาย
ของสัญวิทยา เนื่องจากผู๎ใช๎มีความตั้งใจที่จะสํงขําวสารบางอยําง
3. ต๎องมีความหมายมากไปกวํ าตัวมันเอง และผู๎ใช๎สัญญะต๎อ งตระหนักวํารูปธรรม
ดังกลําว นั้นเป็นสัญญะ เมื่อภาพ เสียง หรือวัตถุ (ลักษณะทางกายภาพ) ถูกผู๎ใช๎สัญญะนามาใช๎อยําง
ตั้งใจนั้น ความหมายของภาพ เสียง หรือวัตถุนั้น จะต๎ องมีความหมายมากกวําไปกวําตัวมันเอง ดั้ง
นั้นภาพก๎ อนเมฆจึงไมํ ได๎มีความหมายเพียงแคํ “มีเมฆ” เฉยๆ เทํ านั้น หากทวํ าภาพดังกลํ าวได๎
หมายความเลยไปถึงวํา “วันนี้จะมีฝนตก”ถึงแม๎วําในคุณสมบัติระบุไว๎วําสิ่งๆ หนึ่งจะเป็นสัญญะได๎
นั้น จาเป็นที่ผู๎ ใช๎สัญญะจะต๎ องมีความตั้ง ใจหรือ ตระหนั กรู๎ อยํางไรก็ตาม ในชีวิ ตประจาวันยั ง
มีสัญญะอยูํหลายชนิดที่เราใช๎ไปราวกับเป็นอัตโนมัติ เป็นสามัญสานึกราวกับไมํ ได๎ตั้งใจเชํน เมื่อรู๎
วําจะต๎องไปงานศพ เราก็จะหยิบชุดดามาใสํ โดยเกือบไมํได๎ตั้งใจ หรือการเหยียบเบรกทันทีที่เห็น
สัญญาณไฟแดงราวกับอัตโนมัติ แตํทวําในโลกของการสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะในกระบวนการ
ผลิตสื่อ สํวนใหญํแล๎วในฝ่ายของผู๎ผลิตสื่อการสร๎างและการใช๎สัญญะนั้นมักจะต๎องเป็นไปอยําง
ตั้งใจ และมีความซับซ๎อนมากกวําลักษณะการใช๎สัญญะในชีวิตประจาวันของคนทั่วๆ ไป เชํน ใน
กรณีของชํ า งภาพเมื่อ ต๎ องการที่ จะถํ ายทอดอารมณ์ ค วามรู๎ สึกของนายแบบ นางแบบให๎ ชัดเจน
จะต๎องเลือกถํ ายในระยะ Close-up เมื่อ กลําววําสัญญะอาจเป็ นภาพ เสียง หรือ วัตถุ อาจมีคาถาม
ตํอ ไปวํ า “แหวนวงหนึ่ ง เป็ น สั ญ ญะหรื อ ไมํ ” ค าตอบคื อ “แหวนวงหนึ่ ง อาจจะเป็ น /หรื อ ไมํ
เป็นสัญญะ” ก็ได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับวําแหวนวงดังกลําวมีคุณสมบัติครบ 3 ประการที่ได๎กลําวมาหรือไมํ
หากสถานภาพของแหวนวงดังกลําวเป็นเพียงวัตถุชิ้นหนึ่งที่วางขายรวมอยูํกับวัตถุชิ้นอื่นๆ ในตู๎ร๎าน
ทอง แหวนวงนั้นก็ยังไมํเป็นสัญญะอะไร จนกระทั่งแหวนวงดังกลํ าวได๎เดินทางเข๎าสูํรูปแบบการ
ปฏิบัติทางสังคมบางประการ (Social Practice) เชํน ถูกนาไปสวมนิ้วของเจ๎าสาวในวันแตํงงาน และ
สาหรับตัวเจ๎าสาว(Subject) แล๎ว แหวนวงนั้นไมํ ไ ด๎เป็นเพียงวัตถุชิ้นหนึ่ง (Object) หากทวํามี
ความหมายแทนความรักความผูกพันระหวํางเธอกับชายผู๎เป็นเจ๎าบําว จากแหวนวงเดิมในร๎านทองที่
ยังไมํได๎เป็นสัญญะได๎กลายมาเป็นสัญญะ เมื่ออยูํในนิ้วนางของเจ๎าสาวทั้งๆ ที่เป็นแหวนวงเดิม หาก
ทวําแหวนวงนั้นได๎ เปลี่ยนสถานภาพเชิงสัญลักษณ์ ไ ปเสียแล๎ ว โดยที่ลักษณะทางกายภาพยังคง
เหมื อ นเดิ ม จากตั ว อยํ า งนี้ แ สดงให๎ เ ห็ น วํ า เรื่ อ งของสั ญ ญะไมํ ใ ชํ เ ป็ น เรื่ อ งที่ จ ากั ด อยูํ ที่ ตั ว
องค์ประกอบ (Elements/Material) กลําวคือ ตัววัตถุนั้นจะเป็ นอะไรก็ไ ด๎ แตํคุณสมบัติสาคัญคือ
ความสัมพันธ์ระหวํางองค์ประกอบ (Relation) โดยเฉพาะตัวบุคคล(Subject) กับวัตถุ(Object) เชํน
แหวนหมั้ น นั้ น มี ค วามหมายมากไปกวํ า ตั ว มั น เองในสายตาของใคร (อยํ า งไรก็ ต าม ส าหรั บ
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การศึกษาในเชิงวิชาการคาวํา “ใคร” นั้น มักจะไมํได๎หมายถึงปัจเจกบุคคล หากหมายถึง กลุํ มสังคม
วัฒนธรรม) (กาญจนา แก๎วเทพ, 2543)
จุดรํวมของ Saussure และ Peirce นั้นอยูํที่ทั้งสองตํ างให๎ความสนใจในการศึกษา
“ตัวสัญญะ”โดยตรง รวมทั้งมองเห็นรอยแยกระหวํางสิ่งที่เรียกวํา “ตัวหมาย/รูปสัญญะ”(Signifier)
อั น ได๎ แ กํ ภาพ-เสี ย งที่ ถู ก น ามาใช๎ แ ทนความหมายที่ เ ป็ น “ตั ว หมายถึ ง /ความหมายสั ญ ญะ”
(Signified) อันได๎แกํแนวความคิดตํางๆ (Concepts) แม๎วํา Saussure และPeirce จะมีแนวคิดที่เป็นจุด
รํวมดังที่กลําวมา แตํนักคิดทั้งสองทํานก็มีจุดตํางที่ทาให๎แนวทางการอธิบายทฤษฎีสัญวิทยามีความ
หลากหลายออกไป อาจกลําวได๎ครําวๆ วํา ในขณะที่ Saussureสนใจที่จะอธิบายสัญญะด๎วยแนวคิด
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร๎าง โดยเฉพาะโครงสร๎างระหวํางสํวนยํอยตํางๆ แตํ Peirce ให๎ความสนใจ
ที่จะอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางรูปลักษณ์ทางกายภาพ(Signifier) กับ แนวคิดที่สัญญะนั้นอ๎ างอิง
(Association mental concept) (กาญจนา แก๎วเทพ, 2543 : 19)
การจาแนกประเภทของสัญญะ (Typology of signs) แบํงออกเป็น 3 ประเภทด๎วยกัน
โดยพิ จ ารณาจากระยะหํ า งระหวํ า งรู ปสั ญ ญะ (Signifier) กั บ วั ต ถุ อ๎ า งอิ ง ที่ เ ป็ น ของจริ ง
(Object/External reality) ได๎ให๎คาอธิบายของสัญญะแตํละประเภทเอาไว๎ดังนี้
- สัญรูป (Icon) หมายถึง สัญญะที่มีลักษณะคล๎าย/เหมือน(Resemble) กับวัตถุอ๎างอิง
ของจริงมากที่สุด หรือ จะเป็นเสียงที่เหมือนกันก็ได๎ เชํน ภาพถําย อนุสาวรีย์ รูป
วาด เป็นต๎น เพราะฉะนั้น เพียงแคํเห็น Icon ก็สามารถถอดรหัสถึงวัตถุอ๎ างอิงได๎
ทันที
- ตั ว บ่ ง ชี้ (Index) หมายถึ ง สั ญ ญะที่ มี ค วามเกี่ ย วโยงอยํ า งมี เ หตุ ผ ล ( Causal
relationship) กับวัตถุของจริง เชํน ในภาพยนตร์แนวผี จะมีเสียงสุนัขหอน เป็นตัว
บํงชีว้ ําผีกาลังจะปรากฏตัวออกมา เป็นต๎น แม๎จะไมํเหมือนวัตถุอ๎างอิงของจริง แตํ
ผู๎ถอดรหัสก็สามารถเชื่อมโยง Index ดังกลําวกับวัตถุของจริงได๎
- สัญลักษณ์ (Symbol) หมายถึง สัญญะที่ไมํมีความเกี่ยวข๎องกับวัตถุอ๎ างอิงของจริง
แตํอยํางใด ความสัมพันธ์จะเกิดจากข๎อตกลงรํวมกัน (Convention) ระหวํางผู๎ใช๎
สัญญะนั้นๆ เชํน ดอกกุหลาบเป็น Symbol ของความรักเป็นต๎น (กาญจนา แก๎วเทพ
และ สมสุข หินวิมาน, 2551)
จากการแบํ งประเภทของสัญ ญะตามทัศ นะของ C.Peirce ดัง กลํ าวนี้ มีข๎ อ สั งเกต
เพิ่มเติมวําในหลายๆครั้ง เราไมํอาจแยกสัญญะทั้งสามประเภทได๎เด็ดขาดจากกัน เชํน สัญญะที่เป็น
ป้ายหน๎าห๎องน้าชาย/หญิง ก็เป็นได๎ทั้ง Icon, Index และ Symbol ในเวลาเดียวกัน เป็นต๎น อยํางไรก็ดี
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ในการจาแนกประเภทของสัญญะนั้น เป้าหมายก็เพื่อชี้ให๎เห็นความยากงําย และซับซ๎อ นในการ
เข๎ารหัสและถอดรหัสสัญญะมากกวํา เชํน สัญญะแบบที่มีความยากขึ้นอยําง Index กับ Symbol นั้น
มักจะใช๎เพื่ออธิบายสิ่งที่ซับซ๎อนและสร๎างไมํได๎ในโลกความเป็นจริง เป็นต๎น
การวิเ คราะห์ค วามหมายของทฤษฏีสั ญ ญะวิ ทยา จะแยกประเภทและระดั บของ
ความหมายที่บรรจุอยูํในสัญญะออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ความหมายโดยอรรถหรื อ ความหมายโดยตรง (Denotative meaning) เป็ น
ความหมายของสั ญ ญะในชั้ น แรก เป็ น ความหมายที่ ถู ก ประกอบสร๎ า งขึ้ น มาเป็ น วั ต ถุ วิ สั ย
(Objective) หรือ เรียกอีกอยํางวํา ความหมายตามตัวภาษาหรือตัวอักษร (Literal meaning) เป็นตัว
หมายถึง (Signified) เป็นความหมายที่เข๎าใจตรงกันตามตัวอักษรและเป็นที่เข๎าใจตรงกันของคน
สํวนใหญํอีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปของคนในสังคม ตัวอยํางที่ชัดเจนที่สุด คือความหมาย
ตํางๆที่ระบุในพจนานุกรม เชํน แมํคือสตรีผู๎ให๎กาเนิดลูก นกคือสัตว์มีปีกชนิดหนึ่งที่บินได๎ เป็นต๎น
2. ความหมายโดยนัยหรือ ความหมายแฝง(Connotative meaning) เป็นความหมาย
ของสัญญะในชั้นที่สอง เป็นความหมายที่ถูกประกอบสร๎างขึ้นมาเป็นอัตวิสัย (Subjective) ซึ่งมีทั้ง
ระดับบุคคล คือ ประสบการณ์สํวนตัว หรืออารมณ์ความรู๎สึกของคนแตํละคน เชํน เวลาพูดถึง “แมํ”
บางคนอาจจะนึกถึงความอบอุํน บางคนนึกถึ งความเข๎มงวด เป็นต๎น หรือบางครั้งก็ถูกมองวําเป็น
การตี ค วามที่ ถู ก ใสํ ค วามหมายเชิ ง สั ง คม/วั ฒ นธรรม (Social/Cultural meaning) เอาไว๎ เชํ น
สังคมไทย สังคมอินเดีย หรือสังคมอเมริกัน จะให๎ความหมายโดยนัยที่มีตํอแมํอยํางแตกตํางกัน เป็น
ต๎น ซึ่ง Roland Barthes สนใจที่จะศึกษาความหมายโดยนัยมากที่สุด เนื่องจากความหมายดังกลําวมี
ความส าคั ญ กั บ บุ ค คลอยํ า งแท๎ จ ริ ง ทั้ ง ในแงํ ข องการรั บ รู๎ การถอดรหั ส การตี ค วามหมายและ
ความหมายโดยนัยนี้ยังสามารถแปรเปลี่ยนไปได๎อีกมากมาย (กาญจนา แก๎วเทพ และ สมสุข หิน
วิมาน, 2551)
โดยผู๎วิจัยจะใช๎แนวคิดเชิงสัญญะวิทยาและการสร๎างความหมายรํวมกับแนวคิดการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อใช๎ศึกษาประเภทสัญญะตํางๆที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์เพื่อให๎ทราบถึง
ความหมายโดยตรงและความหมายแฝงที่อยูํบนบรรจุภัณฑ์ที่ผู๎วิจัยได๎คัดสรร
3. แนวคิดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อความหมาย
บรรจุภัณฑ์ได๎กลายมาเป็นสํวนหนึ่งในชีวิตประจาวัน ซึ่งในปัจจุบันนี้ความสาคัญของ
บรรจุภัณฑ์มิใชํแคํเพียงปกป้องผลิตภัณฑ์ระหวํางการขนสํงเทํานั้น แตํเป็นองค์ประกอบสาคัญใน
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กระบวนการจัดจาหนําย ชํวยในการประชาสัมพันธ์ และแสดงถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่โดดเดํน
สามารถดึงดูดความสนใจของผู๎บริโภคได๎เป็นอยํางดี (บรรจุภัณฑ์สาคัญอยํางไร, 2549)
การแข่ง ขัน ทางการตลาดที่ รุน แรงในปั จจุ บัน ส่งผลให้เกิ ดการพั ฒนา และคิ ดค้ น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมไปถึงกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) ขึ้นมากมาย โดยใช้การสื่อ
ความหมายเพื่อให้ได้มาซึ่ง “ความสนใจจากลูกค้า” และ “ผลกาไรสูงสุด” ด้วยเหตุนี้จึงทาให้บรรจุ
ภัณฑ์กลายเป็นองค์ประกอบหลักที่ผู้ประกอบการใช้เป็นเครื่องมือในการแข่งขัน ที่มีความสาคัญ
เป็นอย่างมากต่อการอยู่รอด และความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์ โดยความสาคัญ และบทบาทการสื่อ
ความหมายของบรรจุภัณฑ์มีหลากหลายแง่มุม โดยประเด็นแรกจะกล่าวถึงสาเหตุที่ทาให้บรรจุ
ภัณฑ์มีความสาคัญเพิ่มมากขึ้นในยุคปัจจุบัน ด้วยเหตุผลดังนี้
1. การแข่งขันที่รุนแรงในตลาด ทาให้ผู้ประกอบการต่างพยายามที่จะทาการวิจัย และ
พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์ของตนให้เหนือกว่าคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นในด้า นคุณภาพ สูตร
การผลิต ซึ่งเป็นการสื่อสารสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ไ ด้ในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เพราะการ
เรียนรู้เทคโนโลยี หรือการลอกเลียนแบบสามารถทาได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดในการ
รัก ษาสถานะ การแข่ ง ขั น หรื อ ส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดก็ คื อ การพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง ใช้ เ ป็ น
เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการแข่ ง ขั น ทางการตลาด ทั้ ง การคิด ค้ น บรรจุ ภั ณ ฑ์ แ บบใหม่ ๆ ทั น สมั ย มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้บริโภค หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่
เหมาะสมยิ่งขึ้นให้กับผลิตภัณฑ์เดิม ซึ่งบริษัทอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ เพื่ อแสดงความเป็น
ผู้นา กระตุ้นความสนใจของตลาดรวมไปถึงเพิ่มยอดขายแบบต่าง ๆ ด้วย
2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค รูปแบบการดาเนินชีวิต (Life Style) ของ
ผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการความสะดวกสบาย รวดเร็วในการบริโภค และการจับจ่ายใช้สอย จึงส่งผล
ให้ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีการบรรจุหีบห่อตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เช่น อาหารสาเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุให้สะดวกต่อการพกพา หรือผลิตภัณฑ์ขนาดใช้แล้วทิ้งในแต่ละครั้ง ด้วยเหตุผลที่
ผู้บริโภคนิยมจับจ่ายในร้านค้าแบบบริการตนเอง ร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้านค้าสะดวก
ซื้อ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ต้องสามารถทาหน้าที่ สื่อสารให้ผลิตภัณฑ์ขายตัวเองได้ (Silent Salesman)ยิ่งใน
ปัจจุบันนี้ผู้บริโภคมีรายได้ และการศึกษาสูงขึ้น มีรสนิยมดีขึ้น จึงมีความเต็มใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์
ในราคาสูงขึ้นบ้าง เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่สามารถอานวยความสะดวกหรือเพื่อแสดงความมี ระดับของ
ตนเอง โดยไม่สนใจในเรื่องราคาที่สูงขึ้น ธุรกิจจึงต้องให้ความสาคัญกับการออกแบบและเลือกใช้
บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมที่จะบ่งบอกถึงระดับและภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ได้
ประเด็นที่สอง กล่าวถึง บทบาทของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสามารถจาแนกบทบาทของบรรจุภัณฑ์ออกเป็น
2 ด้าน ประกอบไปด้วย
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1. บทบาททางการตลาด (Marketing Activities)
1.1 การสื่อสารทางการตลาด (Communication)
1.1.1 การบ่งชี้ (Indentify) บรรจุภัณฑ์ช่วยสื่อให้ผู้บริโภคทราบว่า สินค้าคืออะไร
เป็นสินค้าของร้านหรือบริษัทใด เป็นสินค้าตรายี่ห้อใด (Brand) ตรงกับที่ผู้บริโภคกาลังมองหาหรือ
ต้องการหรือไม่
1.1.2 การให้ข้อมูล (Inform) บรรจุภัณฑ์ช่วยสื่อสารข้อมูลกับผู้บริโภคในด้านต่าง
ๆ เช่น สรรพคุณ ส่วนประกอบ วิธีการใช้ ข้อควรระวังต่าง ๆ ซึ่งจะปรากฏบนฉลาก (Label) ทั้งนี้
เพื่อการจูงใจ สร้างความมั่นใจ รวมทั้งการปฏิ บัติตามข้อกาหนดของกฎหมายสาหรับสินค้าบาง
ประเภท เช่น อาหารและยา เป็นต้น
1.1.3 การแสดงตัวของสิ นค้า (Presentation) บรรจุภัณฑ์ช่ วยสื่อ ความหมายแก่
ผลิตภัณฑ์ในแง่ของบุคลิกภาพของผลิตภัณฑ์ (Product Personality) ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
(Product Image) อาจสื่อโดยผ่านทางรูปร่าง ลักษณะการออกแบบ การใช้สี ตัวอย่างเช่น ขวดแชมพู
สาหรับเด็ก Johnson Kid ที่ใช้สีเหลือง สีชมพู หรือสีสันสดใส หรือขวดเครื่องสาอางที่มีรูปทรงโค้ง
มนแสดงถึงความเป็นผู้หญิง สีทองแสดงถึงความหรูหรา เป็นต้น
1.2 การสื่อสารเพื่อการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยการแสดงบุคลิก
หรือ ตาแหน่งผลิตภัณฑ์ผ่านบรรจุภัณฑ์ หรือจากลักษณะการบรรจุหีบห่อที่แตกต่าง จากขนาดที่
แตกต่างกัน เช่น ขนาดใหญ่สาหรับครอบครัว และขนาดเล็กสาหรับคนโสด
1.3 การสื่อสารเพื่อดึงดูดความสนใจ (Consumer Appeal) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้
มีความสะดุดตา ช่วยกระตุ้นและดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคได้ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ที่ขายผ่าน
ช่องทางที่ผลิตภัณฑ์ต้องขายตัวมันเอง คือ ผลิตภัณฑ์ที่วางจาหน่ายตามซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งบรรจุ
ภัณฑ์จะมีความสาคัญมากต่อความสนใจของผู้บริโภคที่หยุดดู หยิบชม และเลือ กซื้อ โดยดูจาก
บรรจุภัณฑ์ เรียกได้ว่า บรรจุภัณฑ์ทาหน้าที่เป็นพนักงานขายไร้เสียง สาหรับผลิตภัณฑ์อื่นที่อาศัย
พนักงานขายนั้น ความสวยงาม และความเหมาะสมของการออกแบบ วัสดุที่ใช้ก็มีส่วนช่วยในการ
สร้างความสนใจให้แก่ผู้บริโภคเช่นกัน
1.4 การสื่อสารเพื่อส่งเสริมทางการตลาด (Marketing Promotion)
1.4.1 การสื่อสารเพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (Good Imaging) บรรจุ
ภัณฑ์ที่มีการออกแบบใหม่ หรือปรับปรุงใหม่ จะช่วยส่งเสริมการจาหน่าย เพราะทาให้ผลิตภัณฑ์ดู
ดีในสายตาของผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์ที่ดีมีส่วนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ (Value Added)
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1.4.2 การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การหีบห่อรวม (Multiple
Pack) ทาให้ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ในจานวนมากขึ้นต่อครั้ง การแถมผลิตภัณฑ์กับหีบห่อ เช่น ซื้อ
ยาสีฟันแถมแปรงสีฟัน เป็นต้น
1.4.3 การสื่อสารเพื่อกระตุ้นการซื้อแบบฉับพลัน (Impulse Buying) หีบห่อร่วมกับ
การแสดงสินค้า (Display) ณ จุดขาย ช่วยให้ผู้บริโภคสะดุดตา และตัดสินใจซื้อโดยมิได้วางแผนมา
ก่อน
1.4.4 การสื่อสารเพื่อผลด้านการขาย (Sales Production) การขยายตลาด รักษาส่วน
ครองตลาด โดยผ่านกลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ เช่น การหีบห่อของสายผลิตภัณฑ์
(Packaging for Production Line) ทาให้ผู้บริโภคจดจาสินค้าได้ง่าย สร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
ช่วยแนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดง่ายขึ้น การเปลี่ยนแปลงหีบห่อ (Changing the Package) ช่วย
ในการจาหน่าย เพราะทาให้เกิดความตื่นตัวในสายตามผู้บริโภค จึงสามารถกระตุ้นยอดขายได้
2. บทบาทการสื่อสารต่อผู้บริโภค
2.1 บรรจุภัณฑ์ทาให้ผู้บริโภคมีความสะดวกสบายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และการ
บริโภค คือ บรรจุภัณฑ์ที่ดีทาให้ผู้บริโภคมีสิทธิในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ตามใจชอบ เพราะช่วย
ให้ผู้บริโภคสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายจากแหล่งต่าง ๆ ถ้าปราศจากบรรจุภัณฑ์แล้วจะทา
ให้เกิดการจากัดขอบเขตในการเลือ กซื้อ ซึ่งจะทาให้ผู้บริโภคได้บริโภคเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีใน
ท้องถิ่นเท่านั้น
2.2 บรรจุภัณฑ์ให้ค วามสะดวกในการดารงชีวิตแก่ผู้บริโภค คือ ผลิตภัณฑ์อ าหาร
สาเร็จรูป อาหารแช่ แข็ง ต้องอาศัย บรรจุภัณฑ์ในการคุ้มครอง และรักษาจนถึงขณะที่ผู้บริโภค
ต้องการรับประทาน นอกจากนี้ยังให้ความสะดวก ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น การเปิด -ปิด
การเท การเก็บรักษาไว้เมื่อยังใช้ไม่หมด การบรรจุส่วนย่อย เป็นขนาดเล็ก ขนาดพกพา และบรรจุ
ภัณฑ์ยังช่วยประหยัดเวลาในการเลือกซื้อ ไม่ต้องรอคนขายมาชั่ง ตวง หรือวัด เป็นต้น
2.3 บรรจุภัณฑ์ช่วยให้ความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นั้น คือ การป้องกัน
ไม่ให้ผลิตภัณฑ์เน่าเสีย ป้องกันเชื้อ โรค บรรจุภัณฑ์ช่วยป้องกันความปลอดภัยจากสารเคมีหลาย
ชนิดที่ทาให้เกิดพิษภัยอันตราย เช่น ยาฆ่าแมลง ยาอันตราย ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด เป็นต้น
บรรจุ ภัณฑ์ที่ออกแบบพิเศษ และได้พิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยจึงจะใช้สาหรับขนส่งผลิตภัณฑ์ที่มี
อันตรายได้
2.4 บรรจุ ภัณ ฑ์ช่ วยลดค่าใช้จ่ ายให้ แก่ ผู้บ ริโภค ในการเลือ กซื้อ และเตรี ยมอาหาร
ผู้บริโภคควรให้ ความร่วมมือในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และแยกประเภทบรรจุภัณฑ์ เช่น เก็บบรรจุ
ภัณฑ์ที่ใช้สินค้าหมดแล้วไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อ เป็นต้น
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จะเห็นได้ว่าการสื่อสารของบรรจุภัณฑ์ ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายในท้องตลาด
เกิดการแข่งขันสูง ทั้งการแข่งขันทางตรงระหว่างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกันแต่ ต่างผู้ผลิต
หรื อ จากการแข่ ง ขั น ทางอ้ อ มจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ามารถทดแทนกั น ได้ ดั ง นั้ น การตั ด สิ น ใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มิได้ขึ้นอยู่กับชนิด และคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่
กับรูปแบบ และภาพลักษณ์การสื่อความหมายของบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มตัวผลิตภัณฑ์ที่สามารถดึงดูด
ความสนใจนั้ น ด้ว ย ท าให้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ มี บ ทบาทการสื่ อ ความหมายที่ ส าคั ญ ยิ่ งต่ อ การจ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ช่วยในการเพิ่มปริมาณการขาย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ (สมพงษ์
เฟื่องอารมณ์, 2550 : หน้า 39-43)
การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ หมายถึง การออกแบบฉลาก หรือการตกแตํง เพื่อ
สร๎างเสนํห์ให๎กับบรรจุภัณฑ์ โดยการใช๎สี เส๎น รูปภาพ ผสมผสานกัน เพื่อ ให๎บรรจุภัณฑ์มีความ
สวยงาม ดึงดูดใจผู๎บริโภคกลุํมเป้าหมาย สร๎างมโนภาพที่แสดงถึงสรรพคุณของสินค๎าที่บรรจุอ ยูํ
ภายใน และสื่อ สารให๎ผู๎บริโภคเข๎าใจวําสินค๎าที่บรรจุอ ยูํภายในคืออะไร ใครผลิต ผลิตเมื่อใด ใช๎
อยํางไร วิธีการเก็บรักษาอยํางไร ดังนั้นนักออกแบบกราฟิกจะต๎องมีความเข๎าใจงานศิลปะเป็นอยําง
ดี และสามารถสื่อสารข๎อมูลตําง ๆ ที่ต๎องการให๎ผู๎บริโภคเข๎าใจอยํางชัดเจน โดยมีหลักการออกแบบ
กราฟิกสาหรับบรรจุภัณฑ์ ดังนี้
1. สามารถสื่อสารข๎อมูลที่ต๎องการให๎ผู๎บริโภคทราบด๎วยการอํานได๎อยํางชัดเจน เชํน
ชื่อของผลิตภัณฑ์ บริษัทผู๎ผลิต และสํวนประกอบ เป็นต๎น
2. สื่อถึงภาพลักษณ์ หรือสร๎างทัศนคติที่ดีตํอผลิตภัณฑ์
3. จัดองค์ประกอบได๎อยํางเหมาะสม สวยงาม ดูงําย และชัดเจน
4. มีความสะดุดตาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสาหรับผลิตภัณฑ์
5. มีความแตกตํางจากผลิตภัณฑ์คูํแขํงอยํางชัดเจน เพื่อให๎ผู๎บริโภคจดจาได๎งําย
6. การออกแบบต๎องดาเนินการสอดคล๎องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ทางการตลาด
7. แบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ที่ประสบความสาเร็จควรจะเพิ่มยอดขายให๎กับผลิตภัณฑ์
8. บรรจุภัณฑ์ที่ดีจะต๎องดูแล๎วทราบทันทีวํา ภายในบรรจุผลิตภัณฑ์ประเภทใด
(ดวงฤทัย ธารงโชติ ,2550: หน๎า 133)
การออกแบบกราฟิก ถือ วําเป็นสิ่งที่มีความสาคัญตํอ การบรรจุภัณฑ์เป็นอยํางมาก
เพราะวําเป็นสํวนประกอบที่สาคัญเหนือไปจากการบรรจุและการป้องกันผลิตภัณฑ์โดยตรง ทาให๎
บรรจุภัณฑ์มีหน๎าที่เพิ่มขึ้นมาโดยที่ลักษณะกราฟิกบรรจุภัณฑ์และสลาก ได๎แสดงบทบาทหน๎าที่
สาคัญ อันได๎แกํ
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1. การสร๎างทัศนคติ ที่ดีงามตํอ ผลิตภัณฑ์และผู๎ผลิต กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์และแผํน
สลากได๎ทาหน๎าที่ เปรียบเสมือนสื่อ ประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ในอันที่จะเสนอตํอ ผู๎อุปโภค
บริโภค แสดงออกถึงคุณงานความดีของผลิตภัณฑ์ และความรับผิดชอบที่ผู๎ผลิตมีตํอผลิตภัณฑ์
นั้นๆ โดยที่ลักษณะทางกราฟิกจะสื่อความหมาย และปลูกฝังความรู๎ความเข๎าใจการนาผลิตภัณฑ์ไป
ใช๎ ตลอดทั้งสร๎างความตํอเนื่องของการใช๎ การเชื่อถือในคุณภาพจนกระทั่วเกิดความศรัทธาเชื่อถือ
ในผู๎ผลิต ในผลผลิตที่สุดด๎วย
2. การชี้แจงและบํงชี้ให๎ผู๎บริโภคทราบถึงชนิดประเภทของผลิตภัณฑ์ลักษณะกราฟิก
เพือ่ ให๎สื่อความหมาย หรือถํายทอดความรู๎สึกได๎วํา ผลิตภัณฑ์คืออะไร และผู๎ใดเป็นผู๎ผลิต นั้น มัก
นิยมอาศัยใช๎ภาพและอักษรเป็นหลัก แตํก็ยังอาศัยองค์ประกอบอื่น ๆ มาชํวยในการออกแบบ เชํน
รูปทรง เส๎น สี ฯลฯ ซึ่งสามารถสื่อ ให๎เข๎าใจหมายหมายได๎ เชํน เดียวกับการใช๎ภาพ และข๎อความ
อธิบายอยํางชัดเจน ตัวอยํางงานดังกลําวนี้มีให๎เห็นได๎ทั่วไปและที่เห็นชัดคือ ผลิตภัณฑ์ตํางประเทศ
ที่บรรจุอยูํในภาชนะที่คล๎ายคลึงกัน ดังเชํน เครื่องสาอาง และยา เป็นต๎น แม๎บรรจุอยูํในขวดหรือ
หลอดรูปทรงเหมือนกัน ผู๎บริโภคก็สามารถชี้ได๎วําอันใดคือเครื่องสาอางอันใดคือยา โดยสังเกตจาก
กราฟิก เชํน ลักษณะตัวอักษรหรือสีที่ใช๎ซึ่งนักออกแบบจัดไว๎ให๎เกิดความรู๎สึกผิดแผกไป
3. การแสดงเอกลักษณ์เฉพาะสาหรับผลิตภัณฑ์และผู๎ประกอบการลักษณะรูปทรง
และโครงสร๎างของบรรจุภัณฑ์ สํวนใหญํมักมีลักษณะที่คล๎ายคลึงกัน ในผลิตภัณฑ์แ ตํละประเภท
ทั้งนี้เพราะกรรมวิธีการบรรจุภัณฑ์ ใช๎เครื่องจักรผลิตขึ้นมาภายใต๎มาตรฐานเดียวกัน ประกอบกับผู๎
แขํงขันในตลาดมีมาก เห็นได๎จากผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปที่ผลิตและจาหนํายอยูํ อยํางแพรํหลาย
ในปัจ จุบั น ซึ่ง มีลั กษณะรูป ทรง และโครงสร๎ างที่ค ล๎า ยคลึง กัน มาก เชํน อาหารกระป๋ อ ง ขวด
เครื่องดื่ม ขวดยา ซองปิดผนึก ( pouch) และกลํองกระดาษเป็นต๎น บรรจุภัณฑ์ตํางๆ เหลํานี้มักมี
ขนาด สัดสํวน ปริมาตรการบรรจุที่เหมือนกัน หรือใกล๎เคียงกัน ดังนั้นการออกแบบกราฟิก จึงมี
บทบาทหน๎าที่แสดงเอกลักษณ์ หรือบุคลิกพิเศษ ที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนของผลิตภัณฑ์ และ
ผู๎ผลิตให๎เกิดความชัดเจน ผิดแผกจากผลิตภัณฑ์คูํแขํงขัน เป็นที่สะดุดตาและเรีย กร๎องความสนใจ
จากผู๎บริโภคทั้งเกําและใหมํให๎จดจา ได๎ตลอดจนซื้อไดโดยสะดวกและรวดเร็ว
4. การแสดงสรรพคุณและวิธีใช๎ของผลิตภัณฑ์เป็นการให๎ขําวสารข๎อมูล สํวนประสม
หรือ สํวนประกอบที่เกี่ยวข๎องกับผลิตภัณฑ์ภายในวํามีคุณสมบัติ สรรพคุณและวิธีการใช๎ อยําง
ถูกต๎องอยํางไรบ๎าง ทั้งนี้โดยการอาศัยการออกแบบการจัดวาง(lay -out) ภาพประกอบข๎อความสั้นๆ
(slogan) ข๎อมูลรายละเอียดตลอดจนตรารับรองคุณภาพและอื่นๆ ให๎สามารถเรียกร๎องความสนใจ
จากผู๎บริโภคให๎หยิบยกเอาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาพิจารณาเพื่อตัดสินใจเลือกซื้อ การออกแบบกราฟิกเพื่อ
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แสดงบทบาทในหน๎าที่นี้จึงเปรียบจึงเปรียบเสมือนการสร๎างบรรจุภัณฑ์ให๎เป็นพนักงานขายเงียบที่
ทาหน๎าที่โฆษณา ประชาสัมพันธ์แทนคน ณ บริเวณจุดซื้อนั้นเอง
องค์ประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์
รายละเอีย ดหรื อสํวนประกอบบนบรรจุภัณ ฑ์จะแสดงออกถึงจิต สานึ กของผู๎ผลิ ต
สินค๎าและสถานะ (Class) ของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสามารถขยับเป็นสื่อโฆษณาระยะยาว สํวนประกอบที่
สาคัญบนบรรจุภัณฑ์อยํางน๎อยที่สุด เมื่อมีการเก็บข๎อมูลของรายละเอียดตําง ๆ ดังกลําวมาแล๎วจึง
เริ่มกระบวนการออกแบบด๎วยการเปลี่ยนข๎อมูลที่ได๎รับมาเป็นกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ จุดมุํงหมายทั่ว
ๆ ไปในการออกแบบมีดังนี้
1. เดํน (Stand Out) ภายใต๎สภาวะการแขํงขันอยํางรุนแรง ตัวบรรจุภัณฑ์จาต๎อ ง
ออกแบบให๎เดํนสะดุดตา (Catch the Eye) จึงจะมีโอกาสได๎รับความสนใจจากกลุํมเป้าหมายเมื่อวาง
ประกบกับ บรรจุ ภัณ ฑ์ข องคูํแ ขํง เทคนิค ที่ใ ช๎กั นมาคือ รู ปทรงและขนาดซึ่ งเป็น องค์ป ระกอบ
พื้นฐานของบรรจุภัณฑ์หรืออาจใช๎การตั้งตราสินค๎าให๎เดํน
2. ตราภาพพจน์และความแตกตําง (Brand Image Differentiate) เป็นความรู๎สึกที่
จะต๎องกํอให๎เกิดขึ้นกับกลุํมเป้าหมายเมื่อมีการสังเกตเห็น แล๎วจูงใจให๎อํานรายละเอียดบนบรรจุ
ภัณฑ์การออกแบบตราภาพพจน์ให๎มีความแตกตํางนี้ เป็นวิธีการออกแบบที่แพรํหลายมากดังได๎
บรรยายไว๎ในหัวข๎อทฤษฎีตราสินค๎าตราสินค๎า (Brand)
3. ความรู๎สึกรํวมที่ดี การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สร๎างขึ้นเพื่อให๎ผู๎ซื้อเกิดความรู๎สึกที่ดี
ตํ อ ศิ ล ปะที่ อ อกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ โ ดยรวม เริ่ ม จากการกํ อ ให๎ เ กิ ด ความสนใจด๎ ว ยความเดํ น
เปรียบเทียบรายละเอียดตําง ๆ เพื่อจูงใจให๎ตัดสินใจซื้อ และจบลงด๎วยความรู๎สึกที่ดีที่สามารถสนอง
ตํอความต๎องการของผู๎ซื้อได๎ จึงกํอให๎เกิดการตัดสินใจซื้อ ความรู๎สึกอยากเป็นเจ๎าของและอยาก
ทดลองสินค๎าพร๎อมบรรจุภัณฑ์นั้น
การออกแบบกราฟิก (Graphic Design) คือสํวนหนึ่งของงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช๎
ในการขายสินค๎าพอๆกับการสร๎างความเข๎าใจในสินค๎าสาหรับผู๎ซื้อ ในเบื้องต๎นนั้นการออกแบบ
กราฟิก ต๎องทาหน๎าที่ดึงดูดความสนใจจากลูกค๎า และใช๎ข๎อมูลที่ชัดเจนวําสินค๎านั่นมีข๎อเสนอพิเศษ
อยํ างไร นอกจากนี้ก ารออกแบบกราฟิก ยั งมี ค วามส าคัญ ในเรื่อ งของการสร๎ างเอกลัก ษณ์ข อง
ผลิตภัณฑ์และตราสินค๎า (Brand Identity) ผู๎ผลิตจึงพยายามใช๎การออกแบบกราฟิกในการเชื่อมโยง
ให๎คนจดจาสินค๎าได๎ ซึ่งในองค์ประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ผู๎วิจัยจะใช๎ศึกษามีดังตํอไปนี้
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1. รูปทรงบรรจุภัณฑ์ (Form)
รูปทรงบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามนั้น มีสํวนชํวยสร๎างความประทับใจให๎กับผู๎บริโภคได๎
ทันที ถึงแม๎วําผู๎บริโภคจะยังมิได๎เห็นตัวผลิตภัณฑ์ที่อยูํภายใน รูปทรงของบรรจุภัณฑ์สามารถสื่อถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ กลําวคือ เมื่อผู๎บริโภคเห็นรูปทรงก็สามารถรับรู๎ได๎ทันทีวําเป็นผลิตภัณฑ์อะไร
และตราสินค๎าอะไร เชํน นมเปรี้ยว สํวนมากจะบรรจุในขวดพลาสติกขนาดกะทัดรัด ทรงกระบอก
มีสํวนเว๎าสํวนโค๎งตรงกลางขวด ทาให๎เมื่อผู๎บริโภคเห็นบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะเชํนนี้ ผู๎บริโภคจะ
เข๎าใจทันทีวําเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น เพื่อบรรจุนมเปรี้ยวกํอนเสมอ เนื่องจากใช๎ประสบการณ์เดิม
ที่คุ๎นเคยเป็นเครื่องตัดสินนั้นเอง
การแบํงประเภทของรูปทรงในทางทัศนศิลป์ ก็เชํ นเดีย วกับ การแบํงประเภทของ
รูป รํา งคือ ได๎ มีก ารจ าแนกจนเป็ น ที่ย อมรั บ และเป็น ที่เ ข๎ าใจกัน มานานแล๎ว วํ าแบํง ออกเป็น 3
ประเภท คือ
1. รูปทรงจากธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต (Natural and Organic Form) หมายถึง รูปทรงที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ได๎แกํ คน สัตว์ พืช โดยนามาถํายทอดเป็นงานศิลปะในลักษณะ 3 มิติ
2. รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) หมายถึง รูปทรงที่มนุษย์สร๎างขึ้นด๎วยเครื่องมือ
มีรูปแบบที่แนํนอน มาตรฐาน สามารถวัดหรือคานวณได๎งําย มีกฎเกณฑ์ ได๎แกํ รูปทรงสามเหลี่ยม
สื่อถึงความเคลื่อนไหว รูปทรงสี่เหลี่ยม สื่อถึงความสงบไมํเคลื่อนไหว รูปทรงกลมสื่อถึงความนิ่ง
มั่นคง เป็นต๎น รูปทรงเหลํานี้จะแสดงความกว๎าง ความยาว และมิติในทางเลือก หรือหนา มีความ
เป็นมวลและปริมาตร
3. รูปทรงอิสระ (Free Form) หมายถึง รูปทรงที่เกิดขึ้นอยํางอิสระไมํมีโครงสร๎าง
แนํนอนเป็นมาตรฐาน เหมือนกับรูปทรงเรขาคณิต และรูปทรงจากสิ่งมีชีวิตจะมีรูปทรงแปลก เลื่อน
ไหลสื่ อความหมายถึ ง ความอิส ระ และได๎ อ ารมณ์ ความเคลื่อ นไหวเป็ น อยํ างดี ซึ่ง เป็ นไปตาม
อิทธิพลและการกระทาจากสิ่งแวดล๎อม เชํน รูปก๎อนเมฆ ก๎อนหิน หยดน้า ควัน สื่อถึงความรู๎สึกที่
เคลื่อนไหวมีพลัง เป็นต๎น (มาโนช กงกะนันทน์, 2538: 82)
จึงกลําวได๎วํา รูปทรงบรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั้นสามารถสื่อถึงเอกลักษณ์
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ ตราสิ น ค๎ า ท าให๎ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว ที่ โ ดดเดํ น และสํ ง ผลให๎
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ น ที่ จ ดจ าได๎ งํ า ย เชํ น ช็ อ กโกแลตตรา Toblerone กั บ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น รู ป ทรง
สามเหลี่ยม เป็นต๎น รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ยังมีประโยชน์ในการสร๎างความแตกตําง
ให๎ผลิตภัณฑ์ ทาให๎ผู๎บริโภคสามารถจดจาได๎ทันที ซึ่งถือเป็นข๎อได๎เปรียบเหนือคูํแขํงด๎วย
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2. วัสดุบรรจุภัณฑ์ (Material)
วัสดุบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันนี้มีความหลากหลายในด๎านคุณลักษณะ และคุณภาพเป็น
อยํางมาก เงื่อนไขอันดับแรกที่ผู๎ออกแบบบรรจุภัณฑ์ต๎องพิจารณา คือ การเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับ
บรรจุภัณฑ์ และความสามารถในการใช๎งานได๎ดี โดยสิ่งที่สาคัญที่สุดของการเลือกวัสดุก็ คือ “การ
รู๎จักประสานประโยชน์ของวัสดุ” เพราะการออกแบบนั้นต๎องอยูํบนพื้นฐานของการผลิต
การคุ๎มครองผลิตภัณฑ์และเอื้ออานวยความสะดวกตํอผู๎บริโภคที่ดีกวําควรจะนามาใช๎
พิจารณา โดยนาเอาลักษณะและคุณสมบัติเดํนของวัสดุตํางชนิดมาสร๎างสรรค์ดัดแปลง เพื่อความ
เหมาะสมกับสภาวะการแขํงขันของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน การเลือกวัสดุต๎องให๎เกิดความเหมาะสม
กับการจัดจาหนํายด๎วย เป็นสิ่งที่ได๎รับการพิจารณาถึงความสาคัญเพิ่มขึ้นอีกกรณีหนึ่ง (ดารงศักดิ์
ชัยสนิท และกํอเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา, 2542)
ประเภทของวัสดุบรรจุภัณฑ์ วัสดุบรรจุภัณฑ์ โดยพื้นฐานสามารถแบํงออกเป็น 4
ประเภทใหญํๆ คือ
1. ประเภทเซรามิคส์ (Ceramics) รวมทั้งเครื่องแก๎ว (Glassware) และเครื่องกระเบื้อง
เครื่องลายคราม (Chinaware)
2. ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ได๎จากพืช – ผัก (Vegetable Products) ได๎แกํ ไม๎ เยื่อไม๎ ยางไม๎
เส๎นใยจากพืช – ผัก ในรูปของกระดาษ สิ่งทอ เชํน ผ๎า หรือเครื่องจักรสาน เป็นต๎น
3. ประเภทโลหะ (Metals) เชํน แผํนเหล็กอาดีบุก (Tinplate) อะลูมิเนียมโลหะผสม
(Alloy) อะลูมิเนียมแผํนเปลว (Aluminum Foil) ทองแดง (Copper) ทองเหลือง (Brass) ได๎แกํ
ภาชนะบรรจุในรูปของกระป๋อง ถังโลหะ เป็นต๎น
4. ประเภทพลาสติก (Plastics) เป็นวัสดุที่ไ ด๎จากการสังเคราะห์ของพวก Polymer
สํวนมากทามาจาก Petroleum Oil ได๎แกํ Polyethylene (PE) Polypropylene (PP) Polystyrene (PS)
Polyvinyl Chloride (PVC) และอื่น ๆ
3. พื้นผิว
ผิวสัมผัส เป็นลักษณะพื้นผิวของรูปรํางหรือ รูปทรงตํางๆ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและ
แตกตํางกันไป มีทั้งผิวละเอียด ผิวหยาบ ผิวขรุขระหรือ ผิวมัน เราสังเกตเห็นได๎ด๎วยตาและจาก
ประสบการณ์ที่เคยสัมผัส (เลอสม สถาปิตานนท์, 2537: 70)
พื้นผิว หมายถึง ลักษณะของบริเวณผิวหน๎าของวัสดุอยํางใดอยํางหนึ่งที่สัมผัสได๎ด๎วย
มือและสังเกตได๎ เชํน พื้นผิวหยาบ ขรุขระ เรียบ มัน เงา ด๎าน เนียน สาก เป็นต๎น ลักษณะที่สัมผัส
ได๎ของพื้นผิว มี 2 ประเภท คือ
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1. พื้นผิวที่สัมผัสได๎ด๎วยมือ หรือกายสัมผัส เป็นลักษณะพื้นผิวที่เป็นอยูํจริง ๆ ของ
ผิ ว หน๎ า ของวั ส ดุ นั้ น ๆ ซึ่ ง สามารถสั ม ผั ส ได๎ จ ากงานประติ ม ากรรม งานสถาปั ต ยกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์อื่นๆ
2. พื้นผิวที่สัมผัสได๎ด๎วยสายตา จากการมองเห็นแตํไมํใชํลักษณะที่แท๎จริงของผิววัสดุ
นั้นๆ เชํน การวาดภาพก๎อนหินบนกระดาษจะให๎ความรู๎สึกเป็นก๎อนหินแตํ มือสัมผัสเป็นกระดาษ
หรือใช๎กระดาษพิมพ์ลายไม๎ หรือลายหินอํอนเพื่อปะทับบนผิวหน๎าของสิ่งตํางๆ เป็นต๎น ลักษณะ
เชํนนี้ถือวําเป็นการสร๎างพื้นผิวลวงตา ให๎สัมผัสได๎ด๎วยการมองเห็นเทํานั้น พื้นผิวที่รับรู๎ได๎ด๎วยตา
เป็นพื้นผิวที่เกิดจากการสะท๎อนแสง การดูดซึมองแสง หรือการใช๎ลักษณะทัศนะธาตุ เชํน จุด เส๎น
น้าหนัก ทิศทาง ฯลฯ สร๎างภาพลวงตาให๎เกิดมิติ พื้นผิวที่รับรู๎ได๎ด๎วยตากํอให๎เกิดความรู๎สึกวําจะ
สัมผัสพื้นผิวได๎ด๎วยมือ ผิวสัมผัสประเภทนี้แบํงได๎เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
2.1 พื้นผิ วที่ใช๎ตกแตํ งให๎เป็นพื้น ภาพ อาจเปลี่ ยนแปลงได๎ จะมีหรื อ ไมํมี ก็ไ ด๎
ขึ้นอยูํกับวัตถุประสงค์ซึ่งจะให๎ความรู๎สึกตํางกัน
2.2 พื้ น ผิ ว ที่ เ กิ ด ขึ้ น เองตามธรรมชาติ ห รื อ เกิ ด ขึ้ น โดยไมํ ไ ด๎ ตั้ ง ใจ อาจแสดง
ความหมายหรือไมํแสดงก็ได๎แตํพื้นผิวแดงรํองรอยที่ทาให๎เกิดความงาม อาจนาไปใช๎ในการตกแตํง
เป็น ลวดลายได๎
2.3 พื้นผิวที่เกิดจากเครื่องมือ ในที่นี้อาจหมายถึงการถํายภาพหรือใช๎ คอมพิวเตอร์
ทาให๎เห็นพื้นผิวราวกับเป็นพืน้ ผิวจริง
พื้นผิวลักษณะตํางๆ จะให๎ความรู๎สึกตํอ งานศิลปะที่แตกตํางกันพื้นผิวหยาบจะให๎
ความรู๎สึกกระตุ๎นประสาท หนักแนํน มั่นคง แข็งแรง ถาวร ในขณะที่ผิวเรียบ จะให๎ความรู๎สึกเบา
สบาย การใช๎ลักษณะของพื้นผิวที่แตกตํางกันเห็นได๎ชัดเจน จากงานประติมากรรม และมากที่สุดใน
งานสถาปัตยกรรมซึ่งมีการรวมเอาลักษณะตํางๆ กันของพื้นผิววัสดุหลายๆ อยําง เชํน อิฐ ไม๎ โลหะ
กระจก คอนกรีต หิน ซึ่งมีความขัดแย๎งกันแตํสถาปนิกได๎นามาผสมกลมกลืนได๎อยํางเหมาะสม ลง
ตัวจน เกิดความสวยงาม
4. ภาพประกอบ
โดยทั่วไปแล๎วองค์ประกอบทางด๎านกายภาพของการออกแบบกราฟิกจะประกอบไป
ด๎ ว ย ภาพถํ า ย (Photographs) ภาพกราฟิ ก (Graphics) และภาพประกอบ(Illustration) ภาพเป็ น
องค์ ป ระกอบที่ มี ค วามส าคั ญ มากที่ สุ ด บนบรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละมั ก ถู ก จั ด วางให๎ มี ข นาดใหญํ ก วํ า
องค์ประกอบอื่นๆและอยูํบริเวณใจกลางของบรรจุภัณฑ์เสมอเนื่องจากภาพสามารถสื่อความหมาย
ตํา งๆในปริ ม าณมากให๎ เ ข๎ า ใจอยํ า งรวดเร็ ว ภายในภาพเดี ย วรวมทั้ ง ยั ง ชํ ว ยสร๎า งมโนภาพและ
บรรยากาศให๎กับผู๎บริโภคให๎รู๎สึกถึงลักษณะและคุณภาพของสินค๎า (Behaeghel, 1991 : 58-61)
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การใช๎ ภ าพในการออกแบบกราฟิ ก นั บ วํ า มี ค วามส าคั ญ ไมํ น๎ อ ยไปกวํ า ตั ว อั ก ษร
บางครั้งภาพอาจจะให๎ข๎อมู ลความหมายได๎ดีหรือ ชัดเจนกวําข๎อ ความก็ไ ด๎กลุํมเป้าหมายบางคน
อาจจะชอบดูภาพมากกวําหรือบางคนอาจจะอํานหนังสือไมํออกจาเป็นต๎องดูภาพประกอบแทนภาพ
ทีนามาใช๎ในการออกแบบควรจะมีความสัมพันธ์กับเรื่องราวและข๎อความที่ ปรากฏหรือ เป็นเรื่อ ง
เดียวกัน ภาพประกอบจะชํวยขยายข๎อความให๎นําเชื่อถือยิ่งขึ้น (ประชิด ทิณบุตร, 2531: 54)
หากถามผู๎บริโภคแล๎ววําสิ่งใดดึงดูดพวกเขาให๎มองในบรรจุภัณฑ์และสินค๎า คาตอบ
คือ การมีภาพของสินค๎าที่นําสนใจ ปรากฏอยูํด๎วยดังนั้นการมีภาพบนบรรจุภัณฑ์จึงมีความสาคัญ
เป็นอยํางยิ่งซึ่งดูจากคุณสมบัติตํอไปนี้
- สามารถระบุถึงความแตกตํางของสินค๎านั้น และผู๎บริโภคสามารถรับรู๎ได๎
- สามารถสื่อสารถึงประโยชน์การใช๎สอยของตัวสินค๎า เชํนอธิบายลาดับของการ
ประกอบสินค๎า หรือแสดงวิธีการทาและการปรุงในกรณีอาหาร
- สามารถดึงดูดทางด๎านอารมณ์เ ชํน การมี ภาพของดอกไม๎สวยงามอยูํบนกลํอ ง
สินค๎าทาให๎ผู๎บริโภครู๎สึกถึงความรัก
- แสดงถึงผลลัพธ์สุดท๎ายของการใช๎สินค๎านั้นๆให๎เห็นบนบรรจุภัณฑ์เชํนมีภาพของ
ขนมนํารับประทาน
- แสดงให๎ เ ห็ น ถึ ง ภาพลั ก ษณ์ ไ ด๎ อ ยํ า งชั ด เจนเชํ น ผู๎ บ ริ โ ภครั บ รู๎ วํ า สิ น ค๎ า นั้ น ให๎
ความรู๎สึกเห็นจากภาพหิมะตกทั้งที่สินค๎านั้นไมํได๎เกี่ยวกับหิมะเลย
ภาพสามารถแบํงได๎เป็น 2 ประเภทคือ ภาพถําย และภาพประกอบ ภาพถํายสามารถ
สื่อความหมายและให๎อารมณ์ได๎จากภาพ เชํนภาพถํายที่มีความคมชัดหรือการจัดแสงของภาพ จะ
ให๎ความหมายที่แตกตํางกันไปมักจะใช๎บนสินค๎าประเภทอาหารและแฟชั่น เพราะสิ นค๎าเมื่อเป็น
ภาพจริงก็ดูนํารับประทานหรือเมื่อเป็นแฟชั่น เสื้อผ๎าก็จะทาให๎เกิดความอยากซื้อ ภาพประกอบคือ
ภาพที่ปรากฏอยูํบนบรรจุภัณฑ์ที่ไมํใชํภาพถํายโดยสามารถวาดแล๎วให๎เหมือนจริงเชํน ภาพกราฟิก
อยํ า งงวํ า ยๆโดยลดทอนรายละเอี ย ดลงเป็ น ต๎ น และยั ง สามารถท าได๎ ห ลายๆทางเชํ น การใช๎
คอมพิวเตอร์แตํงภาพ ดังนั้นจึงสามารถทาให๎เกิดการสร๎างสรรค์บรรจุภัณฑ์ไปได๎หลายแนวทางการ
สื่อความหมายได๎มากน๎อย ขึ้นอยูํกับระดับความเป็นนามธรรมของภาพในการออกแบบสามารถ
แบํงระดับความเป็นนามธรรมได๎ 6 ระดับ ดังนี้
1.รูปภาพ (Photograph) ระดับนี้มีความเป็นนามธรรมต่า เป็นภาพเหมือ จริงอาจเกิด
จากการถํายภาพหรือการเขียนภาพเหมือนจริง สามารถเข๎าใจงําย
2.ภาพประดิษฐ์หรือภาพดัดแปลง (illustration) เป็นภาพที่ลดทอนแตํยังมีเค๎าความจริง
อยูํมาก
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3.ภาพงํายๆ (Glyph) เป็นภาพที่ลดทอนรายละเอียดทิ้ง
4.สัญลักษณ์ (Logo) เป็นตัวอักษรที่สามารถอํานออก มีความหมาย ซึ่งเป็นนามธรรม
มากขึ้น เนื่องขากผู๎ที่ไมํรู๎หนังสือจะอํานไมํได๎ และไมํเข๎าใจความหมาย
5.ตัวอักษรยํ อ (Letter mark) ใช๎ตัวอักษรหรือ พยัญชนะในภาษาใดภาษาหนึ่งเป็ น
อักษรของคาเต็ม
6.สัญลักษณ์(Symbol/Abstract) เป็นภาพที่ดัดแปลงตัดทอนจนแทบไมํเหลือเค๎าโครง
เดิม ซึ่งผู๎บ ริโภคต๎องมีการเรีย นรู๎และจดจ ามากํอ นจึ งจะเข๎าใจวําเป็นสัญ ลักษณ์ของใคร แสดง
ความหมายอะไร เพราะมีความเป็นนามธรรมสูง (มัทรี ผํองเนตรพานิช, 2545 : 52)
5. สี (Color)
จิตวิทยาของสี สีมีผลกับการรับรู๎ของมนุษย์โดยตรง ที่เกิดจากการมองเห็นและสมอง
มีการแปรผลออกมาในลักษณะตํางๆ สีมีผลถึงทัศนะคติ ความคิด จิตใต๎สานึกของมนุษย์ บางครั้งสี
เป็นตัวชักนาความรู๎สึกของมนุษย์ ทาให๎มนุษย์มีความรู๎สึกโอนเอนไปทางแมํสี หรือสีตํางๆได๎ เชํน
สีที่ มี โ ทนร๎ อ น ทาให๎ ผู๎ ม องจะรู๎ สึก ถึ ง ความร๎ อ นแรง ตื่ น เต๎ น สํว นโทนสี เ ย็ น จะท าให๎ ผู๎ ม องมี
ความรู๎สึกถึง ความสงบ เย็นสบาย สดชื่น ทั้งนี้เป็นผลของสีที่มีกับจิตใจ และจิตใต๎สานึกของเรา
เสมอในการดารงชีวิตของมนุษ ย์ ซึ่งทฤษฏีทางด๎านจิตวิทยาของสีนักออกแบบบ๎าน ก็ยังนาไป
ประยุกต์ในการทาสีบ๎านเพื่อให๎เหมาะสมกับผู๎เข๎าอยูํอาศัยในแตํละห๎องนอน เชํน ห๎องนอนมีการ
ทาสีโทนสีที่เย็นเพื่อให๎นอนหลับสบาย
สาหรับการออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์ เมื่อกลําวถึง “สี” นับวําเป็นองค์ประกอบที่
สาคัญอยํางหนึ่ง เพราะสีเป็นสิ่งที่มีผลตํอประสาทสัมผัส เป็นเครื่อ งดึงดูดความสนใจทาให๎เกิด
ความรู๎สึกอยากจับต๎อง อยากสัมผัส โดดเดํน และเพิ่มความนําสนใจให๎กับบรรจุภัณฑ์
สีถือได๎วําเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญในงานการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
โดยเฉพาะผลิต ภัณฑ์ป ระเภทอาหารและเครื่อ งดื่ม ที่สีจะมีสํว นทาให๎เกิ ดความรู๎สึ กวํานํ าหยิ บ
รับประทานได๎งําย สามารถสังเกตเห็นและจดจาได๎อ ยํางแรก ดังนั้น จึงมักมีการใช๎สีบรรจุขึ้นดัง
ตัวอยํางการใช๎สีตํอไปนี้
- ใช๎สีแทนตราสินค๎า เชํน เหลืองแดง ของShell หรือสีน้าเงินแดงของ Esso
- เสริมสร๎างอารมณ์ ความรู๎สึก เชํน รื่นเริง อบอุํน เทํ เป็นต๎น
- บํงบอกถึงสีของสินค๎าที่บรรจุอยูํภายในหรือใช๎สีชํวยแยกประเภทสินค๎าตามรสชาติ
- สีเขียวที่ใช๎กับบรรจุภัณฑ์อาหารมักสื่อถึงอาหารที่มีประโยชน์ตํอสุขภาพ
- ผลิตภัณฑ์บางชนิดนิยมใช๎สีเฉพาะมากกวําสีอื่นๆ เชํนหมี่ซั่วใช๎สีชมพู ฉลากเต๎าเจี้ยว
และเซองอาหาขบเคี้ยว มักใช๎สีเหลืองแดง เป็นต๎น
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- สีขาวหรือสี อํอนที่ใช๎กับบรรจุภัณฑ์อาหาร มักสื่อถึงการมีปริมาณน้าตาลต่า(Diet)
หรือ รสชาติ อํอ น(Light) หรือ ไมํมี สํวนผสมชองเกลือ (Salt-Free) หรื อ มี พลัง งาน
แคลอรี่ต่า(Low Calorie)
- สีเทาหรือสีดาบนบรรจุภัณฑ์ของสินค๎าที่ใช๎เทคโนโลยีสูงจาพวกกล๎องถํายรูปหรือ
สินค๎าอิเลคทรอนิคส์ จะสื่อถึงความเป็นไฮเทค(High Tech)
- พื้นสีขาวบนบรรจุภัณฑ์เวชภัณฑ์สื่อถึงประสิทธิผลของสินค๎า(Efficacy) หรือ ความ
แรงของยา
- สีดาและสีทอง มักใช๎กับสินค๎าที่มีคํา(Elegance)
- สีโลหะจาพวกเปลวอะลูมิเนียมหรือ เม็ททะไลซ์(Metalize) สื่อถึงสินค๎ามีคุณภาพสูง
และมีระดับ มักใช๎กับสินค๎าจาพวกเครื่องสาอาง และสินค๎าที่มีมูลคําสูงตํางๆ
(ปุ่น คงเจริญเกียรติ, 2547 : 119)
โดยสีที่นิยมใช๎กับผลิตภัณฑ์อ าหาร ซึ่งนอกจากจะต๎อ งบํงบอกถึงคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ภายในได๎ชัดเจนแล๎ว ยังต๎องมีความสวยงาม และเดํนชัด โดยเฉพาะอยํางยิ่งเมื่อผลิตภัณฑ์
ตั้งอยูํบนชั้นวางขายในหมูํข องผลิตภัณฑ์คูํ แขํงขัน ดังตั วอยํางของการเลือ กสีตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์อาหารตํอไปนี้ เชํน
- ผลิตภัณฑ์อาหารนิยมใช๎สีแดง ส๎ม เหลือง และสีเขียวใบไม๎ เป็นสีที่บอกถึงความสด
และเสริมสุขภาพ
- ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจะใช๎สีหลักเป็นสีเขียว เพราะแสดงถึงความสดใหมํ
- คุกกี้ ช็อกโกแลต และกาแฟ จะใช๎สีน้าตาล
- อาหารพวกธัญพืช จะใช๎สีเหลือง หรือสีแดง
- อาหารทะเล จะใช๎สีฟ้า เป็นต๎น
ความสัมพันธ์ของสีตํอเรื่องของรสชาติ
- เปรี้ยว(Acid) สีเขียวเหลืองและสีเหลืองเขียว
- หวาน(Sweet) สีส๎ม สีเหลือง สีแดง สีชมพู
- ขม(Bitter) สาฟ้าแกํ สีน้าตาล สีเขียวมรกต และสีมํวง
- เค็ม(Salted) สีเทา สีเขียวอํอน และสีน้าเงินอํอน
(มหิศรา อรุณสวัสดิ์, 2545: 22-23)
อิทธิพลของสีที่มีตํออารมณ์ของมนุษย์ อารมณ์ตอบสนองตํอสีตําง ๆ นั้น ขึ้นอยูํกับ
ปัจจัยหลายประการ เป็นต๎นวําถิ่นที่อยูํ ประสบการณ์สํวนตัว หรือแม๎แตํสุขภาพจิต ดังนั้น การสื่อ
ความหมายของสีในกลุํมคนตํางชาติ ตํางภาษาจึงอาจมีความแตกตํางกัน ซึ่งการเลือกใช๎สีในงาน
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โฆษณาให๎เหมาะสมกับคนทุกวัย ทุกวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องยาก เชํน สีขาวสาหรับชาวฮินดูและจีน
ใช๎ไว๎ทุกข์ ในขณะที่ทางตะวันตกมองวําเป็นสีของความบริสุทธิ์ สํวนสีแดงสาหรับชาวจีนเป็นสี
แหํงความสุ ข ขณะที่ญี่ ปุ่นโยงสีแ ดงเข๎ากับ สิ่งที่เป็นด๎า นลบ หรือ ความโกรธ สีจึงเป็ นเรื่อ งของ
รสนิยม โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับกลุํมลูกค๎าคนไทยนั้น สามารถใช๎ข๎อมูลในเรื่อง “การ
รับรู๎สีของคนไทย” ซึ่งศึกษาวิจัยโดย ดร.อรัญ หาญสืบสาย และคณะจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทาง
ภาพถํายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นข๎อมูลที่
เป็นประโยชน์อยํางยิ่งสาหรับผู๎ผลิต และผู๎ออกแบบที่จะสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ให๎เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้
1. สีแดง ให๎ความรู๎สึกถึงความมีชีวิตชีวา ร๎อนแรง เป็นผู๎หญิง เร๎าใจ ตื่นเต๎น หรูหรา
โดดเดํน สะดุดตา และเป็นแฟชั่น
2. สีเหลือง ให๎ความรู๎สึกถึงความสดชื่น สนุกสนาน เป็นอิสระ สบายใจ เป็นธรรมชาติ
โดดเดํนสะดุดตา และดึงดูดใจ
3. สีมํวง ให๎ความรู๎สึกถึงความสดชื่น มีชีวิตชีวา หรูหรา มีระดับ มีเสนํห์ มีพลังอานาจ
สนุกสนาน เป็นแฟชั่น สะดุดตา และดึงดูดใจ
4. สีฟ้า ให๎ความรู๎สึกถึงความเย็นสบาย สดชื่น มีชีวิตชีวา ผํอ นคลาย ทันสมัย เป็น
ธรรมชาติ เป็นผู๎หญิง โดดเดํน สะดุดตา และเป็นแฟชั่น
5. สีเขียว ให๎ความรู๎สึกถึงความเป็นธรรมชาติ สดชื่น มีชีวิตชีวา หยํอนอารมณ์ มีเสนํห์
สุขภาพดี สะดุดตา โดดเดํน และดึงดูดใจ
6. สีน้าตาล ให๎ความรู๎สึกถึงความเป็นธรรมชาติ คลาสสิค อยูํยงคงกระพัน เชื่อถือได๎
และสร๎างมูลคําเพิ่มได๎
7. สีชมพู ให๎ความรู๎สึกถึงความเป็นผู๎หญิง แฟชั่น นุํมนวล ทันสมัย มีเสนํห์ โดดเดํน
และสะดุดตา
8. สีน้าเงิน ให๎ความรู๎สึกถึงความภูมิฐาน เป็นทางการ ทนทาน คลาสสิค มีพลัง เป็น
ผู๎ชาย เป็นแฟชั่น และสร๎างมูลคําเพิ่มได๎
9. สีดา ให๎ความรู๎สึกถึงความภูมิฐาน หรูหรา มีคุณคํา มีระดับ คลาสสิค เชื่อถือได๎ อยูํ
ยงคงกระพัน และชํวยสร๎างมูลคําเพิ่ม
ความสาคัญของการใช๎สีใ นการออกแบบบรรจุภั ณฑ์มี อิทธิ พลในการดึง ดูดความ
สนใจ การสร๎างอารมณ์และความรู๎สึกที่แตกตํางในแตํละโทนสี ดังนี้
- โทนสีร๎อน แสดงความเข๎มแข็ง แรงกล๎า แฝงด๎วยพลังกระตุ๎น แสดงความจริงใจ มี
เสนํห์ นําตื่นเต๎น เร๎าใจ ได๎แกํ สีในโทนเหลือง ส๎ม แดง น้าตาล
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- โทนสีเย็น แสดงความมีชีวิตชีวา กระฉับกระเฉง มีระดับ กระตุ๎นความรู๎สึกได๎น๎อย
กวําโทนสีร๎อนแตํหยุดสายตาผู๎ดูได๎นานกวํา (นวิษฐา จิรภิญโญ, 2540 : 15)
ประโยชน์ของสีบนบรรจุภัณฑ์
1. สามารถเรียกร๎องความสนใจเมื่อผู๎บริโภคได๎พบเห็น
2. ทาให๎ผู๎บริโภคจดจาได๎งําย และจาได๎เมื่อเห็นอีกครั้ง รวมทั้งข๎อความมีความชัดเจน
3. ให๎ผลทางด๎านการมองเห็น
4. สามารถบํงบอกถึงผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยูํภายใน
5. กระตุ๎นให๎ผู๎บริโภคเกิดความรู๎สึกทางบวกตํอผลิตภัณฑ์
6. สามารถตอบสนองความรู๎สึกในการบริโภคผลิตภัณฑ์
7. ชํวยให๎ผู๎บริโภคเกิดการยอมรับ และเกิดความพึงพอใจ
8. ชํวยโน๎มน๎าว และให๎ความมั่นใจแกํผู๎บริโภค
9. ชํวยแบํงแยกความแตกตํางในผลิตภัณฑ์ที่เป็นชุด
สีของบรรจุภัณฑ์จะมีความสาคัญอยํางมากตํอการตัดสินใจซื้อ ในกรณีดังตํอไปนี้
1. ความจงรักภักดีของผู๎บริโภคตํอผลิตภัณฑ์ลดลง
2. ราคา และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไมํแตกตํางกันมาก
3. ยอดการจาหนํายไมํแนํนอน เนื่อ งจากเหตุผลทั้งสองข๎อ แรก ทาให๎ลูกค๎าอาจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ทดแทนกันได๎ จึงสํงผลให๎ยอดจาหนํายจึงไมํแนํนอน
(ชัยรัตน์ อัศวางกูร, 2548 : 170-171)
6. ตัวอักษร
ตัวอักษร(Typography) ที่ใช๎บนบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อความหมายเป็นข๎อความที่อาศัยการ
อํานออกมาเป็นภาษาที่สื่อความหมายตรงตามข๎อความที่เขียนไว๎ โดยมากมักนิยมใช๎อักษรแสดง
ข๎อความเพียงสั้นๆ บนบรรจุภัณฑ์ เพื่อให๎ผู๎บริโภคเข๎าใจได๎ในเวลาอันรวดเร็ว จึงใช๎ตัวอักษรเพื่อ
แสดงชื่ อ ของสิ น ค๎ า ชื่ อ ตราสิ น ค๎ า และข๎ อ มู ล รายละเอี ย ดตํ า งๆ ที่ ไ มํ ส ามารถสื่ อ สารด๎ ว ย
องค์ประกอบศิลป์อื่นๆได๎ นอกจากนี้การใช๎ตัวอักษรที่มีรูปแบบและรูปลักษณ์ที่แตกตํางสามารถทา
ได๎โดยการออกแบบตัวอักษรประดิษฐ์ขึ้นใหมํเพื่อแสดงเอกลักษณ์เสมือนหนึ่ง เป็นภาพที่ถํายทอด
ภาพลักษณ์และบุคลิกภาพของผลิตภัณฑ์หรือเจ๎าของเครื่องหมายได๎
ดังนั้น การที่จะนาตัวอักษรมาใช๎ จึงควรที่จะต๎อ งศึกษาเรียนรู๎ถึงสํวนประกอบของ
ตัวอักษรเกี่ยวกับรูปแบบตัวอักษร รูปลักษณะของตัวอักษร และขนาดตัวอักษรโดยสามารถแบํงตัว
อักษรบนบรรจุภัณฑ์ออกเป็น 3 ประเภท ได๎แกํ
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1. ตัวอักษรโดด (Letter) คือ ตัวอักษรขนาดใหญํที่วางอยูํโดดๆ เป็นคาเดียวโดยมาก
มักใช๎แสดงชื่อสินค๎า ตราสินค๎าและชนิดของสินค๎า เชํน ลูกอม ตราท็อ ปท็อ ปรสส๎ม เป็นต๎นซึ่ง
ตัวอักษรเหลํานั้นมักได๎รับการออกแบบมาเป็นอยํางดี โดยเฉพาะอยํางยิ่งตัวอั กษรโดดที่ใช๎เป็นตรา
สินค๎า (ในที่นี้หมายถึงตราสิตนค๎าที่ไมํใชํภาพ)
2. กลุํมค าขวั ญ (Slogan) เป็นกลุํมค าที่มี ความสาคัญรองมาจากตัว อักษรโดด ใช๎
สาหรับบรรยายสรรพคุณของสินค๎าแบบสั้นๆ ให๎เข๎าใจงําย เพื่อ วัตถุประสงค์ในการกระตุ๎นให๎
ผู๎ บ ริ โ ภคเกิ ด ความสนใจในสิ น ค๎ า เหลํ า นั้ น มากขึ้ น กลุํ ม ค าขวั ญ เหลํ า นี้ มั ก มี ก ารออกแบบให๎
สอดคล๎องกับตัวอักษรโดดที่มีค วามสาคัญ มากที่สุด บนบรรจุภั ณฑ์ แตํจะกาหนดขนาดของค า
โฆษณาชวนเชื่อให๎เล็กกวํา และจัดวางในตาแหนํงที่โดดเดํนน๎อยกวํากลุํมคาโดด
3. กลุํมคาบรรยายสรรพคุณสินค๎า (Words or Phrases) คือ ตัวอักษรขนาดเล็กที่
บรรยายถึ ง รายละเอี ย ดสรรพคุ ณ ตํา งๆของสิ น ค๎ า มั ก แสดงปริ ม าณบรรจุ ราคา วั น หมดอายุ ที่
ด๎านหน๎าของบรรจุภัณฑ์ สํวนด๎านหลังอาจให๎สาหรับบรรยายสํวนประกอบของผลิตภัณฑ์ วิธีใช๎ชื่อ
ผู๎ผลิต และข๎อความอื่นๆ(ประชิด ทินบุตร, 2530: 29) ดังที่จะปรากฏตัวอยํางในภาพที่1

ตัวอักษรโดด

กลุ่มคาขวัญ

กลุ่มคาบรรยายสรรพคุณ

สินค้า กษรบนบรรจุภัณฑ์
ภาพที่1 ตัวอยํางประเภทอั

ค าบรรยายที่ ป รากฏบนบรรจุ ภั ณ ฑ์ จ ะชํ ว ยบอกถึ ง ถึ ง ประเภทของตั ว สิ น ค๎ า และ
รายละเอี ย ดตํ า งๆ ในบางกรณี อ าจสื่ อ ด๎ ว ยรู ป ภาพแทนค าบรรยาย ถ๎ า พิ จ ารณาจากเวลาที่
กลุํมเป้าหมายมองผํานบรรจุภัณฑ์เพียงแคํเสี้ยวของวินาทีในขณะที่พื้นผิวบนบรรจุภัณฑ์มีอยําง
จากัดที่จะให๎ใสํรายละเอียดตํางๆ ได๎หมดตามต๎อ งการ ดังนั้นรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์จาต๎อ ง
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กะทัดรัด ตรงเป้าหมายและอํานเข๎าใจได๎งํายหลักเกณฑ์กว๎างๆในการใสํคาบรรยายบนบรรจุภัณฑ์
ประกอบด๎วย
1. อํานงําย(Simple) เรียงลาดับความสาคัญของรายละเอียดที่ต๎องการเพื่อ สื่อ สร๎าง
ความสนใจจากสายตาที่กวาดผํานบนหิ้ง ให๎มีประสิทธิผลเตะตามากที่สุดในชํวงเวลาอันสั้น
2. ความสาคัญ (Important) คานึงถึงอรรถประโยชน์อยํางแท๎จริงที่จะได๎รับจากการ
บริโภค และสามารถสื่อให๎ทราบอยํางชัดเจนและรวดเร็ว
3. เรียงลาดับ (Prioritize) เรียงลาดับรายละเอียดที่สาคัญที่สุด ที่ต๎องการจะสื่อตามด๎วย
รายละเอียดที่มีความสาคัญรองลงมาและที่มีความสาคัญน๎อยที่สุด
4. กระชับ(Short) การใช๎จานวนคาน๎องจะยิ่งมีประโยชน์ แตํต๎องสามารถจับประเด็น
ที่ต๎องการจะสามารถสื่อให๎ได๎(Targeted Information)
โดยในการเลือกตัวอักษรที่เหมาะสมจะชํวยให๎งานออกแบบกราฟิกนั้น และสามารถ
สื่อความหมายได๎อยํางเต็มที่ ซึ่งปัจจุบันมีรูปแบบตัวอักษรตัวพิมพ์ อาจแบํงได๎ดังนี้
1. ตัวอักษรแบบมีเชิง เป็นอักษรที่มีเส๎นยื่นของฐานและปลายตัวอักษรในทางราบที่
เรีย กวํา Serif ลั กษณะตั วอัก ษรจะมีเ ส๎นตั วอัก ษรเป็นแบบหนาบางไมํเ ทํากั น ตั วอัก ษรแบบนี้
บราวเซอร์หลายชนิดจะใช๎ ตัวอักษรแบบนี้เป็นหลัก เชํน Times New Roman, Garamond, Georgia
และ New Century Schoolbook ตัวอักษรนี้จะสื่อถึง ความเกํา ความคลัง จึงมักจะใช๎กับงานที่เป็น
ทางการ กึ่งไปทางพิธีรีตอง หรือเรื่องราวในเชิงอนุรักษ์นิยม ถ๎าเป็นงานสิ่งพิมพ์จาพวกหนังสือ ก็
มักจะใช๎เป็นตัวพาดหัวเรื่องมากกวําจะเป็นเนื้อหาให๎อําน ดังที่จะปรากฏในภาพที่2

ภาพที่2 รูปแบบตัวอักษรแบบมีเชิง (Serif)
2. ตัวอักษรแบบไมํมีเชิง (Sans Serif) เป็นลักษณะของตัวอักษรอีกแบบหนึ่งที่รูปแบบ
เรียบงําย เป็นทางการ ไมํมีเชิง หมายถึงไมํมีเส๎นยื่นออกมาจากฐาน และปลายของตัวอักษรในทาง
ราบ ได๎แกํ Arial, Helvetica, Verdana, Geneva และ Univers ตัวอักษรนี้สื่อถึงความทันสมัยกวํา
แบบแรก ตัวอักษรมีความหนาบาง ไมํตํางกันนัก ตัวอักษรแบบ San Serif เป็นตัวอักษรที่ได๎รับ
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ความนิยมในการออกแบบเป็นอยํางมาก เพราะดูเรียบงําย ทันสมัย เหมาะกับการนาไปใช๎ออกแบบ
หลายชนิด และในหนังสือมักจะนิยมใช๎ตัวอักษรแบบนี้วางเป็นเนื้อหาให๎อําน เพราะมีรูปรํางที่อําน
งําย ดังที่จะปรากฎในภาพที่3

ภาพที่3 รูปแบบตัวอักษรแบบไมํมีเชิง (Sans Serif)
3. ตัวอักษรแบบตัวเขียน (Script) ตัวอักษรแบบนี้เน๎นให๎ตัวอักษรมีลักษณะคล๎ายกับ
การเขียนด๎วยลายมือ ซึ่งมีหางโยงตํอเนื่องระหวํางตัวอักษร มีขนาดเส๎นอักษรหนาบางแตกตํางกัน
นิยมทาให๎เอียงเล็กน๎อย ตัวอักษรชนิดนี้สื่อถึงความไมํเป็นทางการ อิสระ เส๎นสายของตัวอักษรให๎
ความรู๎สึก สนุกสนาน ไร๎กฎเกณฑ์ที่แนํนอนตายตัว จึงมีงานไมํน๎อยเลยทีเดียวที่ใช๎ตัวอักษรแบบนี้
กับกลุํมเป้าหมายที่เป็นวัยรุํน ดังที่จะปรากฏในภาพที่4

ภาพที่4 รูปแบบตัวอักษรแบบตัวเขียน (Script)
4. ตัวอักษรแบบตัวอาลักษณ์ (Text Letter) เป็นตัวอักษรแบบโรมันแบบตัวเขียนอีก
ลักษณะหนึ่ง มีลักษณะเป็นแบบประดิษฐ์มีเส๎นตั้งดาหนา ภายในตัวอักษรมีเส๎นหนาบางคล๎ายกับ
การเขียนด๎วยพูํกัน หรือปากกาปลายตัด ตัวอักษรนี้สื่อถึงความเคารพ และให๎เกียรติกัน มักจะเห็น
ตัวอักษรนี้ปรากฏอยูํในการ์ดเชิญและในงานมงคลตํางๆ ดังที่จะปรากฏในภาพที่5
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ภาพที่5 รูปแบบตัวอักษรแบบตัวอาลักษณ์ (Text Letter)
5. ตัวอักษรแบบประดิษฐ์ (Display Type) หรือตัวอักษรตัวพิมพ์ขนาดใหญํ มีลักษณะ
เดํน มีขนาดความหนาของเส๎นอักษรหนากวําแบบอื่นๆ จึงนิยมใช๎เป็นหัวเรื่อ ง ใช๎การออกแบบ
ตกแตํงตัวอักษรให๎สวยงามเพื่อสื่อความหมายดึงดูดสายตา ดังที่จะปรากฏในภาพที่6

ภาพที6่ รูปแบบตัวอักษรแบบประดิษฐ์ (Display Type)
6. ตัวอักษรแบบสมัยใหมํ (Modern Type) เป็นตัวอักษรที่ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อสื่อให๎ดู
เรียบงําย ดังที่จะปรากฎในภาพที่7

ภาพที7่ รูปแบบตัวอักษรแบบสมัยใหมํ (Modern Type)
(พงษ์ศักดิ์ ไชยทิพย์, 2544 : 52-56)

39

จากที่กลําวมาข๎างต๎นนั้นผู๎วิจัยจะใช๎แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์และนา
องค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์ที่ผู๎วิจัยกาหนดมาศึกษาการสื่อความหมายโดยใช๎แนวคิดเชิงสัญญะ
และการสร๎างความหมายมารํวมใช๎วิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ดังกลําว
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- อชิรญา วิฑูรชาตรี(2555) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง “การสื่อความหมายรสชาติอาหาร
ไทยของภาพประกอบในนิตยสารอาหาร” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ได๎แกํ (1) เพื่อให๎เข๎าใจตัว
บทที่สื่อความหมายรสชาติอาหารไทยของภาพประกอบคอลัมน์ในนิตยสารอาหาร และ (2) เพื่อให๎
เข๎าใจความหมายด๎านรสชาติของภาพประกอบคอลัมน์ในนิตยสารอาหาร โดยใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ ด๎วยการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) จากภาพประกอบอาหารในนิตยสาร Gourmet
& Cuisine นิตยสาร Health & Cuisine นิตยสาร Foodstylist และนิตยสาร ครัว จานวน 12 ชิ้นงาน
ผลการวิจัยพบวํา ความหมายด๎านรสชาติแตํละรสชาติสื่อ สารจากการใช๎สัญญะประเภทสัญรูป
(Icon) ที่เป็นภาพอาหาร จากวัตถุดิบในการประกอบอาหารตํางๆ ซึ่งไมํได๎ทาหน๎าที่เป็นแคํสัญญะที่
มีลักษณะคล๎ายหรือเหมือนของจริงเทํานั้น แตํยังเป็นตัวบํงชี้ (Index) ไปถึงประสบการณ์ของ
รสชาตินั้นๆ ประกอบกับการใช๎สีตามหลักจิตวิทยา การใช๎แสงที่เน๎นให๎เห็นถึงวัตถุดิบมากยิ่งขึ้น
และการใช๎สารที่เป็นภาษาในการกากับความหมาย ซึ่งแตํละรสชาติจะแยกได๎ดังนี้ การสื่อสารที่เน๎น
รสหวาน ประกอบสร๎างจากสัญรูป (Icon) ที่เป็นภาพอาหาร จากวัตถุดิบที่มีความหวานอยํางน้าตาล
น้าผึ้ง และพืชผักผลไม๎ของไทยที่มีรสชาติหวานโดยธรรมชาติ เป็นตัวบํงชี้ (Index) ไปถึงรสหวาน
และสีข องการสื่ อ สารที่ เน๎น รสหวานได๎แ กํ สีน้ าตาลและสีเหลือ งส๎ ม การสื่อ สารที่เ น๎น รสเค็ ม
ประกอบสร๎างจากสัญรูป (Icon) ที่เป็นภาพอาหาร จากวัตถุดิบที่มีความเค็มอยํางเกลือ เป็นตัวบํงชี้
(Index) ไปถึงรสเค็ม และสีของการสื่อ สารที่เน๎นรสเค็ม ได๎แกํ สีขาว การสื่อสารที่เน๎นรสเปรี้ยว
ประกอบสร๎างจากสัญรูป (Icon) ที่เป็นภาพอาหาร จากวัตถุดิบที่มีความเปรี้ยวอยํางมะนาวและ
พืชผักผลไม๎ของไทยที่มีรสชาติเปรี้ยวโดยธรรมชาติ เป็นตัวบํงชี้ (Index) ไปถึงรสเปรี้ยว และสีของ
การสื่อสารที่เน๎นรสเปรี้ยว ได๎แกํ สีเขียวอํอนและสีเขียวเหลือง การสื่อสารที่เน๎น รสเผ็ด ประกอบ
สร๎างจากสัญรูป (Icon) ที่เป็นภาพอาหาร จากวัตถุดิบที่มีความเผ็ดอยํางพริก เป็นตัวบํงชี้ (Index) ไป
ถึงรสเผ็ด สีของการสื่อสารที่เน๎นรสเผ็ด ได๎แกํ สีแดงสดและสีแดงส๎ม
ทั้ ง นี้ ผู๎ วิ จั ย ท าการศึ ก ษางานวิ จั ย เรื่ อ ง“การสื่ อ ความหมายรสชาติ อ าหารไทยของ
ภาพประกอบในนิตยสารอาหาร” เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาในงานวิจัยเรื่อง “ การสื่อความหมาย
ของการออกแบบบนบรรจุภัณฑ์ของขนมขบเคี้ยวที่คัดสรร” เพื่อให๎ทราบถึงการวิเคราะห์ประเภท
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สัญญะตํางๆ การสื่อความหมายรสชาติของภาพประกอบ และการสื่อความหมายของสีที่ใช๎ในภาพ
อาหาร ดังข๎อมูลผลการศึกษาในงานวิจัย“การสื่อความหมายรสชาติอาหารไทยของภาพประกอบใน
นิตยสารอาหาร” ของอชิรญา วิฑูรชาตรี นี้
- มหิศรา อรุณสวัสดิ์ (2545) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง “การใช๎สีบนบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อ
รสชาติอาหารขบเคี้ยววัยรุํน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการ สื่อสารรสชาติขนมขบเคี้ยวโดย
การใช๎สีเป็นสื่อ และศึกษาอิทธิพลของสีที่มีตํอการซื้อของผู๎บริโภค นอกจากนี้ยังต๎องการศึกษาหา
แนวทางการใช๎สี กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทขนมขบเคี้ยวที่เหมาะสมกับวัยรุํนไทย
โดยอาศัยทฤษฎีการใช๎สี Image Scale ในการศึกษาได๎รวบรวมข๎อมูลพื้นฐานของสีและความเข๎าใจ
ตํอการรับรู๎เรื่องสี รวมทั้งศึกษาข๎อมูลจิตวิทยาวัยรุํน ศึกษาวิธีการใช๎สีบนงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่
มีอ ยูํ ในตลาด อยํา งไรก็ต ามเนื่อ งจากขนมขบเคี้ย วมีห ลายตรายี่ ห๎อ ดัง นั้นเพื่อ ให๎เ หมาะสมกั บ
ระยะเวลาในการวิจั ย จึงเลือกตราสินค๎า ที่ประสบความสาเร็จ ในตลาดในระดับแนวหน๎า (โดย
พิจ ารณาจากสํ ว นแบํง ทางการตลาด) การศึ กษาเป็น รู ป แบการศึก ษาเชิง ปริ มาณ ( Quantitative
Research) เนื่องจากต๎องการนาข๎อมูลจากคนจานวนมาก มาเป็นเกณฑ์ในการศึกษาสีและกลุํมของสี
ที่สามารถสื่อรสชาติที่เหมาะสมกับวัยรุํน ตามรสชาติของอาหารที่มีอยูํในท๎องตลาด โดยเริ่มจากตั้ง
กลุํมผู๎เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ (Delphi Panel) เพื่อหาแนวทางการเก็บข๎อมูล สร๎างเครื่องมือเก็บ
ข๎อมูลโดยใช๎โครงสร๎างในการแบํงกลุํมของผังรสอาหารของ Kobayashi เพื่อเก็บข๎อมูล ในการเก็บ
ข๎อ มูล ได๎อ อกแบบสอบถามเจาะลึ กในสํว นของพฤติ กรรมการบริ โภค และกระบวนการที่ ใ ช๎
ตัดสินใจในการเลือกซื้อ รวมถึงสิ่งกระตุ๎นที่ทาให๎ซื้อ นอกจากนี้ยังสอบถามความรู๎สึกตํอกลุํมสี ที่
ทาให๎กลุํมเป้าหมายรับรู๎ถึงรสชาติของอาหาร โดยเก็บข๎อมูลจากกลุํมคนในชํวงอายุระหวําง 12-24
ปี ระดับการศึกษาตั้งแตํนักเรียนถึงระดับปริญญาตรี เป็นจานวน 400 ชุด ได๎รับการตอบกลับ 198
ชุด มีความสมบูรณ์ 188 ชุด วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS พบวําอายุและ
การศึกษามีนัยสาคัญที่มีผลตํอการเข๎าใจการสื่อรสชาติด๎วยสี ผลจาการศึกษาวิจัย สรุปได๎ วําบรรจุ
ภัณฑ์ที่ประสบความสาเร็จในตลาดมีแนวทางการออกแบบดังนี้ 1. ตราสินค๎า ตราสินค๎าควรมีขนาด
ใหญํ เป็นตัวหนา วางสีพื้นและมีขอบสีชัดเจน ซึ่งสํวนใหญํจะใช๎สีโทนร๎อน เชํน แดง เหลือง ส๎ม
เป็นต๎น และจะวางตราสินค๎าในตาแหนํงกึ่งกลางคํอนไปทางด๎านบนของซอง และอาจมีการทา
กรอบสีซึ่งเป็นสีขาว หรือสีอํอนเป็นพื้นหลัง 2. การใช๎สีบนบรรจุภัณฑ์ การใช๎สีสํวนมากมักเป็น
การใช๎สีหลักๆ 2-3 สี เชํนสีแดงเป็นหลัก และเหลืองเป็นสีประกอบ โดยใช๎สีปูพื้นที่เป็นสีหลัก เพื่อ
ทาให๎สีเดํนเห็นจากระยะไกลได๎ มีการไลํโทนสีเพื่อความกลมกลืนซึ่งทาให๎รู๎สึกสะดุดตา และมีการ
ใช๎เทคนิคของภาพ ซึ่งปกติมักใช๎กลุํมจุด (Half tone) และเทคนิคภาพเบลอ (Blur) 3. เส๎นที่ใช๎
ประดับตกแตํงในการใช๎เส๎นตกแตํงบนบรรจุภัณฑ์มักเป็นเส๎นตวัด หรือเส๎นวาดด๎วยมือ และเส๎น
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คล๎ายเขียนด๎วยปากกาปากตัด หรือสีที่วาดบนพื้นผิวขรุขระเพื่อเกิดความรู๎สึกเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวา
4. การระบุประเภทของขนมและรสชาติ การระบุมักแสดงประเภทของขนมในสํวนบนสุดของซอง
การระบุรสชาติมักนิยมวางตัวหนังสือบอกไว๎ข๎างใต๎ตราสินค๎า หรือบริเวณที่ต่าลงมาจนถึงมุมซอง
ด๎านขวา 5. ภาพประกอบ ภาพประกอบที่เป็นภาพถํายขนม ภาพที่ดีมักมีการเน๎นแสงเงาและสีดู
เหลื อ งนํ า รั บ ประทานและควรท าภาพให๎ ดู นู น มี มิ ติ เหมื อ นวางขนมจริ ง อยูํ บ นซอง สํ ว น
ภาพประกอบเพื่อชํวยให๎สื่อถึงรสชาติ ในกลุํมของภาพพริกหรือขวดซอสควรมีขนาดที่ไมํรบกวน
กับองค์ประกอบโดยรวม
ทั้งนี้ผู๎วิจัยทาการศึกษางานวิจัยเรื่อง“การใช๎สีบนบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อรสชาติอาหารขบ
เคี้ยววัยรุํน” เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาในงานวิจัยเรื่อง “ การสื่อความหมายของการออกแบบบน
บรรจุภัณฑ์ของขนมขบเคี้ยวที่คัดสรร” เพื่อให๎ทราบถึงการใช๎สีบนบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อรสชาติอาหาร
ขบเคี้ยววัยรุํน และการสื่อสารรสชาติขนมขบเคี้ยวโดยการใช๎สีเป็นสื่อ ดังข๎อ มูลผลการศึกษาใน
งานวิจัย “การใช๎สีบนบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อรสชาติอาหารขบเคี้ยววัยรุํน” ของมหิศรา อรุณสวัสดิ์ นี้

จากแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ ก ลํ า วมานี้ ผู๎ วิ จั ย จะน าแนวคิ ด ทฤษฎี นี้ เ ป็ น ข๎ อ มูล เพื่ อ ใช๎ เ ป็ น
แนวทางในการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบตํางๆบนบรรจุภัณฑ์ของขนมขบเคี้ยวประเภทมันฝรั่ง
ทอดกรอบที่ ผู๎ วิ จั ย ได๎ คั ด สรร โดยใช๎ แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ การออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ในการจ าแนก
องค์ประกอบบรรจุภัณฑ์ตํางๆเพื่อนามาวิเคราะห์รํวมกับแนวคิดการสื่อสารการตลาดและแนวคิด
เชิ ง สั ญ ญะและการสร๎ า งความหมายเพื่ อ หาความหมายจากการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ และ
ตีความหมายที่รับรู๎ซึ่งมีมิติ นัยยะซํอนอยูํบนบรรจุภัณฑ์

