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อิทธิพลของ “สี” ต่อการสร้างแบรนด์ 
วรินทร์ธร กิจธรรม1 

 

ที่มาและความสําคัญ 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่หลั่งไหล

อย่างรุนแรงทั่วโลก รวมไปถึงแนวโน้มการแข่งขันและการก่อเกิดของธุรกิจใหม่ๆ ในอัตราก้าวกระโดด 
การสร้างแบรนด์ (Brand) จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ได้รับความนิยมในกลุ่มบริษัทและองค์กรต่างๆ  
แบรนด์เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นเสมือนตัวแทนและเป็นเหมือนมนุษย์ที่มีบุคลิกภาพ นักการ
ตลาดจะเรียกบุคคลิกภาพของแบรนด์ว่า Brand Personality หรือลักษณะที่บ่งบอกให้ผู้บริโภคทราบ
ทันทีว่าเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชนิดใด และที่ส าคัญอย่างยิ่ง แบรนด์นั้นจะต้องมีลักษณะสอดคล้อง
กับลักษณะนิสัยของผู้บริโภค ดังนั้น จึงควรให้ความสนใจกับการสร้างแบรนด์ ความเหมาะสม
กลมกลืนทั้งในส่วนของสินค้าและบริการ และต้องให้ตรงกับกลุ่มผู้บริโภคด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเพศ
ชายหรือหญิง รวมไปถึงความเหมาะสมต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคในวัฒนธรรมของ
สังคมยุคใหม ่ 
 

แบรนด์ (Brand) 
 แบรนด์ ถือเป็นสัญลักษณ์ (Symbol) ซึ่งถูกออกแบบและถูกก าหนดด้วยหลายปัจจัย ทั้งใน
ด้าน แนวคิด รสนิยม คุณค่าเชิงทัศนศิลป์ทั้งในส่วนขององค์กรและกลุ่มเป้าหมาย โดยปัจจัยที่ส าคัญ
ที่สุด นั่นคือ เพ่ือการสื่อสาร ซึ่งเป็นองค์ประกอบแรกสุดที่ท าให้กลุ่มผู้บริโภคเกิดการรับรู้ และจดจ า
ภาพลักษณ์องค์กร นักออกแบบ   จึงมีบทบาทส าคัญยิ่ง โดยการออกแบบแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพนั้น 
นอกจากจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและมีรูปแบบที่โดดเด่นสวยงามแล้ว การใช้ “สี” ก็เป็นอีกหนึ่ง
องค์ประกอบส าคัญเพราะเก่ียวข้องกับเรื่องของเหตุผล (Rational) และอารมณ์ (Emotional) ซึ่งสอง
เรื่องนี้จะส่งผลไปถึงความพอใจหรือไม่พอใจ ที่จะน าพาไปสู่การตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อสินค้า การเลือก 
“สี” จึงต้องผ่านกระบวนการคิดซับซ้อนหลายมิติ เพ่ือสร้างแบรนด์และให้ผลออกมาครองใจกลุ่ม
ผู้บริโภคให้มากที่สุด การให้ความส าคัญในเรื่องของการสร้างแบรนด์จึงควรค านึงถึงภาพลักษณ์ทั้ง
ภายนอกและภายในของแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณค่า คุณประโยชน์ และบุคลิกภาพ โดยองค์กรไม่
ควรให้ความส าคญัแต่เพียงชื่อของแบรนด์เพียงอย่างเดียว  
 

1. Attributes ภาพลักษณ์ภายนอกหรือรูปร่างหน้าตาภายนอกที่ผู้บริโภคจดจ าแบ
รนด์นั้นได้ อาทิ สีที่ใช้ ชื่อของโลโก้ รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

                                                           
1 Brand Communications Senior Super Visor บริษัท แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
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2. Benefits คุณประโยชน์ที่ผู้บริโภคสามารถรู้สึกได้ หรือสามารถจับต้องได้กับสินค้า
นั้น อาทิ รสชาติของสินค้าที่อร่อย สระผมแล้วรู้สึกหอมติดทนนานและเส้นผมนุ่มรื่น ซักผ้าแล้วขาว
สะอาดหมดจด เป็นต้น 

3. Values คุณค่าที่อาจจะจับต้องไม่ได้โดยตรง แต่ผู้บริโภคมีความรู้สึกกับแบรนด์นั้น
ได้ อาทิ ความรู้สึกน่าเชื่อถือ มั่นใจที่จะใช้ คุ้นเคยเพราะอยู่มานาน หรือความทันสมัย เป็นต้น 

4. Personality แบรนด์สามารถสะท้อนบุคลิกภาพของผู้บริโภคได้ และคิดว่าผู้อ่ืนจะ
มองดูตนเองแบบนั้น อาทิ ดูหรูหรามีรสนิยม ดูเป็นวัยรุ่น เป็นคนฉลาดซื้อ เป็นแม่บ้านสมัยใหม่ เป็น
ต้น 
 

สี (Color) 
คือองค์ประกอบที่ใช้เป็นตัวแทนขององค์กร มักมีที่มาจากสีของสัญลักษณ์ที่นักออกแบบสร้าง

ให้เกิดความจดจ าในใจผู้บริโภค 
คุณลักษณะของสี 
ชลูด นิ่มเสมอ (2544, น. 54-61) ได้แบ่งคุณลักษณะของสีได้ดังนี้ 

1. ความเป็นสี (Hue) หมายถึง เป็นสีอะไร เช่น แดง เหลือง เขียว ฯลฯ ตามวง
ธรรมชาติ 

2. น้ าหนักของสี (Value) หมายถึง ความสว่างหรือความมืดของสี ถ้าเราผสมสีขาวเข้า
ไปในสีสีหนึ่ง สีนั้นจะสว่างขึ้น หรือมีน้ าหนักอ่อนลง และถ้าเราเพ่ิมสีขาวเข้าไปทีละน้อยๆ เป็นล าดับ 
เราจะได้ค่าของสีหรือน้ าหนักของที่เรียงล าดับจากแก่ท่ีสุดไปจนอ่อนที่สุด 

3. ความจัดของสี (Intensity) หมายถึง ความสดหรือความบริสุทธิ์ของสีสีหนึ่ง สีที่ถูก
ผสมด้วยสีด าจะหม่นลง ความจัดหรือความบริสุทธิจะลดลง ความจัดของสีจะเรียงล าดับจากจัดที่สุด
ไปจนหม่นที่สุดได้หลายล าดับ ด้วยการค่อยๆ เพ่ิมปริมาณของสีด าที่ผสมเข้าไปทีละน้อย จนถึงล าดับ
ที่ความจัดของสีมีน้อยที่สุด 

นอกจากนี้ จากการท าวิจัยพบว่า สีสามารถเป็นตัวก าหนดทิศทางของการล าดับเรื่องราว
ได้ ความจัดของสี น้ าหนักสี ปริมาณสี ความตัดกันของสี สามารถเป็นเครื่องหมายบอกว่าส่วนใดเป็น
จุดเริ่ม จุดหยุดชั่วคราว หรือจุดสิ้นสุด 

โครงสร้างของกลุ่มสี 
  ทองเจือ เขียดทอง (2548, น. 193-195) ได้น าเสนอวรรณะของสีดังนี้ 
  Warm Color เป็นกลุ่มสีอน เช่น แดง เหลือง ส้ม การจับคู่สีโทนนี้จะให้ความรู้สึกถึงพลังงาน 
การเคลื่อนไหว ความแข็งแกร่ง และต้องการเป็นจุดสนใจ 

Cool Color กลุ่มสีเย็น เช่น สีน้ าเงิน เขียว ม่วง เป็นกลุ่มสีที่แสดงถึง ความสงบ เงียบ ขรึม 
อนุรักษ์นิยม การเข้าถึงจิตวิญญาณ 
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Monotone เป็นการใช้กลุ่มสีจากธรรมชาติในโทนเอกรงค์ขาวด า เช่น สีเทาอ่อน เทาแก่ 
สีเบจหรือสีขาวนวล ที่ให้ความรู้สึกสงบเงียบ และภาพลักษณ์ท่ีดูคลาสสิก โทนสีในลักษณะนี้ มักใช้กับ
สินค้าราคาสูง หากจะใช้โทนสีนี้ในงานออกแบบประเภท Signage System บรรจุภัณฑ์ งานโฆษณา 
หรือ งานด้านกราฟิกอ่ืนๆ ควรจะเพ่ิมความแตกต่างของสีหรือพ้ืนผิวเพ่ือให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

สีเอกรงค์ (Monochromatics) เป็นการใช้สีโทนเดียว แต่สามารถไล่น้ าหนักสีได้ตั้งแต่เข้มสุด
ถึงอ่อนสุด 

สีข้างเคียง (Analogous) คือกลุ่มสีที่อยู่ในโทนใกล้เคียงกันในวงสีธรรมชาติ เช่น สีน้ าเงิน น้ า
เงินเขียว และสีเขียว กลุ่มโทนสีเหลานี้ เป็นโทนสีที่ต้องการให้เกิดภาพลักษณ์ที่มีความสุขุม นุ่มนวล 
และความมีรสนิยมสูง  

สีตรงข้าม (Complementary) คือคู่สีตรงข้ามระหว่างสีโทนอุนและสีโทนเย็น มีความ
เหมาะสมในการออกแบบงานที่ต้องการเรียกร้องความสนใจ หรือเป็นจุดเด่น เช่น งานแสดงสินค้า 
แบนเนอร์ หรืองานบรรจุภัณฑ์ 

สีเกือบตรงข้าม (Split Complements) เป็นการจับคู่สีตรงข้ามที่ไม่ตัดกันรุนแรง เท่ากับการ
จับคู่สีแบบ Complementary โดยใช้วิธีผสมสีขั้วตรงข้าม เช่น การจับคู่กันของสีแดงกับสีเขียว น้ า
เงิน หรือสีเขียวเหลือง 

อารมณ์และความหมายของสีตามหลักจิตวิทยา 
Eiseman (2000, P. 62-63) ได้น าเสนอความหมายของสีและผลกระทบที่มีต่ออารมณ์และ

ความรู้สึกดังนี้ สีขาว คือความบริสุทธิ์ ความสงบเรียบง่าย สีเหลือง คือความอบอุ่น มิตรภาพ ความ
สนุกสนาน สีเขียว คือความสงบ เป็นธรรมชาติ มีชีวิตชีวา สีส้ม คือความคิดสร้างสรรค์ มีความ
เชื่อมั่น ร่าเริงสนุกสนาน สีแดง คือความร้อนแรง ตื่นเต้น ท้าทาย มีอิทธิพลด้านราคา สีชมพู คือ
ความอ่อนหวาน นุ่มนวล สีม่วง คือความหรูหรา สง่างาม ลึกลับ สีฟ้า คือความสว่าง อิสระเสรี สงบ
เยือกเย็น และมีความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมมากขึ้น สีน ําตาล คือมีความมั่นคงเด็ดเดี่ยว สุขุม เรียบง่าย สี
เทา คือความสมดุล ความร่วมมือ มีความเป็นกลาง และสีดํา คือความเข้มแข็ง ลึกลับ ท้าทาย 

 
อิทธิพลของ “สี” ต่อการออกแบบโลโก้สินค้า 

ในการท าธุรกิจ “โลโก้สินค้า (Logo)” ที่เราพบเห็นกันจนชินตานั้น นับว่าเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญในการท าธุรกิจที่ช่วยสะท้อนความเป็นตัวตนของแบรนด์ อีกท้ังยังช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจดจ า
แบรนด์ได้ดียิ่งข้ึน โดยการออกแบบโลโก้สินค้าที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
และมีรูปแบบที่โดดเด่นสวยงามแล้ว การใช้ “สี” ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบส าคัญที่สามารถดึงดูด
ความสนใจของผู้พบเห็นและช่วยเพิ่มคุณค่าของโลโก้ด้วยเช่นกัน 
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Note. From “The impact of colour in your logo design,” by Simon Bonell, 2013, from 
http://www.britishlogodesign.co.uk/business-startup-help/logo-design/colour-in-logo-

design-infographic/ 
 

Simon Bonello (2013) ได้ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบโลโก้ระบุว่า การเลือกสี
ของโลโก้ที่มีความเหมาะสมสามารถเพ่ิมการรับรู้และเข้าใจถึงแบรนด์ได้มากถึง 73% อีกทั้งยังช่วย
เพ่ิมการจดจ าแบรนด์ของผู้บริโภคได้เพ่ิมสูงขึ้นอีก 80% โดยสีที่น ามาใช้ในการออกแบบโลโก้แต่ละสีก็
สามารถสื่อความหมายและความรู้สึกต่อผู้บริโภคได้แตกต่างกัน  

โดยสีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ สีฟ้า ในขณะที่สีที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุด
คือ สีเทา แต่ผลการส ารวจกลับพบว่า สีเทาเป็นสีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการออกแบบโลโก้ที่
เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจในรูปแบบของการร่วมทุนกัน (Corporate Business) ส่วนการออกแบบโล
โก้ของธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้หญิงก็ไม่จ าเป็นที่จะต้องใช้สีชมพูในการน าเสนอเสมอไป เนื่องจากผลส ารวจ
พบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่กลับชื่นชอบสีฟ้ามากที่สุดและตามมาด้วยสีม่วงเป็นอันดับ 2 

นอกจากนี้ สิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึงในการออกแบบโลโก้คือ ต้องสามารถอ่านออก เข้าใจได้
ง่าย สามารถสื่อสารได้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้รูปแบบของโลโก้ยังควรมีความแปลกใหม่ 
และหลีกเลี่ยงการออกแบบที่ซ้ าซากหรือมีความคล้ายคลึงกับแบรนด์ อ่ืนๆ ซึ่งการออกแบบที่มีความ
แปลกใหม่นี้เองจะช่วยสร้างความโดดเด่ดสะดุดตา อีกทั้งยังสร้างความแตกต่างจากแบรนด์คู่แข่งได้
เป็นอย่างด ี
 
 
 

อิทธิพลของ “สี” ต่อการสร้างแบรนด์ตามหลักจิตวิทยา 
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สีแต่ละสีจะสื่อความหมายทั้งทางด้านอารมณ์ ความรู้เสึก ที่แตกต่างกันออกไป โดยสีที่ใช้ต้อง
สะท้อนถึงบุคลิกภาพของแบรนด์ให้มีความสอดคล้องซึ่งกันและกันด้วย การเลือกสีจึงต้องพิจารณา
องค์รวมของสิ่งที่สื่อออกมา เราเรียกสีที่สื่อความรู้สึกนี้ว่า "จิตวิทยาแห่งสี" ดังนั้น แบรนด์จึงต้อง
สอดคล้องกับการใช้สีของสินค้าด้วยเช่นกัน โดยกลุ่มสีจะมีผลกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึกดังนี้ 

 
สีแดง 

 

 
 

HappyDprompt 
แบรนด์ที่เชื่อมโยงกับคุณค่าของสินค้า Dprompt = ดีพร้อม (โปรโมชั่นทั้งถูกและดี) เพ่ือ

เชื่อมโยงกับโอกาสการใช้ของกลุ่มเป้าหมาย Happy = ความสุข (ใช้แล้วมีความสุข) สีแดงจะช่วยส่ง
ให้ข้อความและภาพเด่นชัดอยู่ในโฟร์กราวนด์ ใช้สีแดงในการกระตุ้นให้ตัดสินใจซื้อรวดเร็วขึ้น เป็นสีที่
เหมาะส าหรับการจะบอกให้ผู้บริโภครีบซื้ออย่างเร่งด่วน 

ผลกระทบในเชิงจิตวิทยา 
สีแดง เป็นสีของความร้อนแรง เลือด พลัง สงคราม อันตราย ความแข็งแกร่ง  อ านาจ ความ

มุ่งมั่น เช่นเดียวกับความรัก อารมณ์ปรารถนาที่ร้อนรุ่ม เป็นสีที่ให้อารมณ์เข้มข้นรุนแรง ท าให้ 
Metabolism หรือการเผาผลาญในร่างกายมนุษย์สูงขึ้น เพ่ิมจังหวะการหายใจ ท าให้ความดันสูง  

งานโฆษณา  
งานโฆษณาจะใช้สีแดงในการเร้าอารมณ์ให้รู้สึกตื่นเต้น ดีใจ เป็นการเร้าอารมณ์ การกระตุ้น

ให้ตัดสินใจซื้อรวดเร็ว หากเป็นสื่อโฆษณาทางเว็บไซต์ มักจะใช้สีแดงตรงบริเวณที่ต้องการให้ผู้บริโภค 
“คลิก” เพ่ือเข้าไปดูข้อมูลเพราะเป็นสีที่น าสายตาให้มองในทันที  
 
 
 
 
  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.plazathai.com/show-209378.html&ei=OJ90VInWK8ORuATDhICQCw&psig=AFQjCNE_4c-wbSMsGAyyP0oJSoE3_x_rYw&ust=1417015466699883
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สีเขียว 
 

 
 

ธนาคารกสิกรไทย 
K EXCELLENCE เป็นสัญลักษณ์แห่งสินค้าและบริการคุณภาพจากเครือธนาคารกสิกรไทย 

สัญลักษณ์นี้ แสดงการเชื่อมโยงกับคุณค่าของสินค้า โดยใช้เส้นพู่กันจีนสื่อถึงความรวดเร็วและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยใช้ควบคู่ไปกับสัญลักษณ์ดั้งเดิมที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้า (ต้นข้าว) และ
กลุ่มเป้าหมายดั้งเดิม (กสิกรไทย)   การใช้สีเขียวจะสะท้อนถึงความม่ันคงและอดทน   

ผลกระทบในเชิงจิตวิทยา 
สีเขียว สะท้อนถึงความเป็นธรรมชาติ น่าไว้วางใจ สดชื่น เย็นสบาย รู้สึกถึงความเป็นราชการ 

เป็นป่า ต้นไม้ความเงียบ ประเพณีนิยม เงินทอง เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญเติบโต ความกลม
เกลียวปรองดอง    ความสดชื่น และการเจริญพันธุ์ 

งานโฆษณา 
สีเขียวให้ความรู้สึกปลอดภัย จึงควรใช้สีเขียวเมื่อสื่อถึงความปลอดภัยในการโฆษณาสถาบัน

ทางการเงิน การธนาคาร เพราะสีเขียวเข้มเป็นสีที่เหมาะกับเรื่องเงินทอง 
 

สีชมพู 
 

 
 

เมืองไทยประกันชีวิต 
ใช้ภาษาไทยในแบรนด์ เนื่องจากเน้นการเข้าถึงลูกค้าในระดับฐานราก โดยตัวอักษร

ภาษาอังกฤษที่อยู่ในประโยคหัวข้อ และข้อความยังคงใช้ตัวอักษรแบบ Sans Serif ที่มีน้ าหนักเส้น
เท่ากัน เพ่ือให้อ่านง่าย สบายตา   อีกทั้งมีความกลมกลืนกับตัวอักษรภาษาไทยที่อยู่ในประโยคหัวข้อ 
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และสีของแบรนด์เป็นสีชมพูบานเย็น เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ Color Marketing ซึ่งเป็นการใช้สี
ชมพูบานเย็นเพ่ือสื่อถึง Happiness โดย Culture ถูกน าไปเชื่อมโยงกับทุกสิ่งที่ลูกค้าสามารถมองเห็น 
มีจุดเด่นที่แบรนด์ที่ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือขององค์กร 

ผลกระทบในเชิงจิตวิทยา 
สีชมพูบานเย็นจะช่วยสร้างความรู้สึกตื่นเต้น มีความสุข เป็นจุดสนใจ กระปี้กระเป่า วัยรุ่น 

สนุกสนาน ทันสมัย โลดโผน 
งานโฆษณา 
สีชมพูบานเย็น นอกจากจะสื่อถึงความมั่นคงขององค์กรแล้ว ยังสื่อถึ งความสุขสดใสร่าเริง 

เพ่ือเพ่ิมความเป็นกันเองกับกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ การใช้สีชมพูบานเย็นยังเป็นเป็นการสร้างความ
แตกต่างกับองค์กรประกันชีวิตคู่แข่งที่มีสีของแบรนด์องค์กรที่ใกล้เคียงกันกับสีเดิมของแบรนด์
เมืองไทยประกันชีวิต 
 

สีน ําเงิน-แดง 
 

 
 

ไปรษณีย์ไทย 
จากแนวคิดเชื่อมโยงคนไทยด้วยหัวใจไปรษณีย์ โดยอาศัยจุดแข็งที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ 

และมีบุคลากรที่ใกล้ชิดกับประชาชน สีแดงถือเป็นหัวใจหลัก ซึ่งแทนความหมายของกิจการไปรษณีย์
และหัวใจของการบริการเพราะวิจัยมาแล้วพบว่า คนรับรู้บริการไปรษณีย์จากการจดจ าจากตู้
ไปรษณีย์ทีม่ีการใช้สีแดง การจับคู่สีจะใช้วิธีการตัดกันของความสว่างและความมืดเป็นหลัก เพ่ือท าให้
ชื่อของไปรษณีย์ไทยที่เป็นตัวเจาะขาวมีความโดดเด่นยิ่งขึ้น  โดยมีสีรองเป็นสีน้ าเงินน้ าทะเล ซึ่งสื่อถึง
พลังการปฏิบัติงาน และความมั่นคง น่าเชื่อถือของความเป็นองค์กรรัฐ และเส้ นสีเงินจะใช้เพ่ิมการ
เคลื่อนไหวเป็นฉากหลังท าให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้น 

ผลกระทบในเชิงจิตวิทยา 
 สีแดง เป็นสีของความตื่นเต้น ความกล้าหาญและความอ่อนเยาว์ จะกระตุ้นต่อมใต้สมองและ
เพ่ิมอัตราการเต้นหัวใจและท าให้เกิดการตอบสนอง ส าหรับสีน้ าเงิน เป็นสีที่น่าเชื่อถือ เป็นทางการ 
คลาสสิก ดั้งเดิม อนุรักษ์นิยม แข็งแรง พ่ึงพาได้ ประเพณีนิยมเสมอกัน บริการ ทหารเรือ มั่นใจ มือ
อาชีพ แจ่มใส สงบ 
และสีเงิน เป็นสีที่คลาสสิก ดูมีคุณค่า และมีอนาคต 
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งานโฆษณา 
สีแดงเพียงหนุ่งจุดแทนความหมายของหัวใจของไปรษณีย์ไทย และการใช้สีแดงตัดกับสีน้ า

เงินเป็นการสร้างแรงดึงดูด ความตื่นเต้นและน่าสนใจของแบรนด์ไปรษณีย์ไทย รูปแบบของสัญลักษณ์
จะใช้สีแดงและเส้นโค้ง โดยจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ในทุกๆ สื่อเพ่ือสื่อถึงแนวคิดการเป็นผู้ให้บริการ
ด้วยใจ  
 

อิทธิพลของ “สี” ช่วยเพ่ิมยอดขายสร้างแบรนด์ 
ประโยชน์ของการใช้สี 
 สีช่วยดึงดูดความสนใจ 
 คนเราใช้เวลา 2.5 วินาทีเท่านั้นในการเลือกว่าจะอ่านหนือจะโยนอีเมลต่างๆ ที่ได้รับในแต่ละ
วันทิ้ง ขณะที่ 55% เลือกอ่านอีเมลที่มีสีสันสดใส 
 สีช่วยให้แบรนด์เป็นที่จดจํา 

สีช่วยให้แบรนด์เป็นที่จดจ ามากข้ึนถึง 80% และยังช่วยดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคและท า
ให้นึกถึง  แบรนด์นั้นเพิ่มข้ึนถึง 82% อีกด้วย  

สีช่วยเพิ่ม Productivity  
น าสีไปใช้ในการจัดเรียงข้อมูล ใช้สร้างแรงกระตุ้น และไฮไลท์ข้อมูลในเอกสาร 
สีช่วยเพิ่มยอดขาย 
มีสีมากช่วยเพิ่มยอดขายและช่วยเพิ่มอัตราการจ่ายเงิน 

 

ผลกระทบต่อความรู้สึกของสี 
 

 
หมายเหตุ. จาก “สี ช่วยเพิ่มยอดขาย สร้างแบรนด์ได้จริงหรือ,” โดย PALOUIS, 2014, สืบค้นจาก 

http://www.brandbuffet.in.th/2014/09/the-business-of-colour-psychology/ 
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 สีฟ้า การให้พนักงานท างานท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่โอบล้อมด้วยสีฟ้า จะท าให้รู้สึกสงบและมี
ไอเดียร์สร้างสรรค์เพ่ิมมากขึ้น 
 สีแดง มีอิทธิพลโดยตรงด้านราคา ความรุนแรง ขณะที่สีฟ้าให้ความรู้สึกตรงกันข้าม 
 สีเขียว คนที่เข้าร่วมวิจัยเลือกงานครีเอทีฟที่มีส่วนประกอบของสีเขียวเพราะแสดงออกถึง
ความสร้างสรรค์ 

เมื่อลองพิจารณาสีโลโก้ของ Top 100 แบรนด์ทั่วโลกพบว่า มีการใช้สีฟ้ามากถึง 33% 
ตามมาด้วยสีแดง 29% และสีเขียว 8% 
 

อิทธิพลของ “สี” ต่อการสร้างยอดขาย 
 

 
หมายเหตุ. จาก “สี ช่วยเพิ่มยอดขาย สร้างแบรนด์ได้จริงหรือ,” โดย PALOUIS, 2014, สืบค้นจาก 

http://www.brandbuffet.in.th/2014/09/the-business-of-colour-psychology/ 
 
 Heinz หลังจากที่ Heinz ปล่อยตัวซอสมะเขือเทศ Limited Edition ขวดสีเขียวภายใน 7 
เดือนแรกมียอดขายกว่า 7 ล้านขวด สร้างยอดขายสูงขึ้นกว่า 23 ล้านเหรียญ 
 Apple การเปิดตัวของเครื่อง iMac ด้วยสีสัน หลังจาก 3 เดือนของการเปิดตัว ก าไรของ 
Apple สูงถึง 44 ล้านเหรียญ และเพ่ิมยอดขายไปจนถึง 152 ล้านเหรียญสหรัฐ ตัวเลขนี้นับว่าสวย
มากและยังช่วยกู้วิกฤติการขาดทุนของ Apple ในรอบสองปีที่ผ่านมา 
 

สรุป 
แบรนด์สามารถสื่อได้ถึงบุคลิกลักษณะขององค์กร เป้าหมาย หลักการ ภาระกิจขององค์กรที่

ต้องท า และข้อความที่องค์กรต้องการสื่อถึงผู้บริโภค และแม้กระท่ังจ าเป็นต้องมีเอกลักษณ์ มีจุดเด่นที่
แตกต่างจาก  แบรนด์คู่แข่ง สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้สีส าหรับแบรนด์ขององค์กร ไม่ว่าจะ
ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ อิทธิพลของ “สี” ต่อการสร้างแบรนด์ จึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกุญแจส าคัญ
และมีบทบาทต่อการสร้างแบรนด์ สีที่เลือกใช้แต่ละสีให้อารมณ์ ให้แนวคิดที่แตกต่างกันออกไป สี
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สามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมายขององค์กรและสินค้าได้ นอกจากนี้    สียังมีความส าคัญในเรื่องการ
ผลิตสื่อทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การออกแบบเว็บไซต์ เฟซบุ๊ค และ
สื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ ขององค์กร เพ่ือสื่อสารและเชื่อมโยงระหว่างองค์กรกับผู้บริโภค หรือสินค้ากับ
ผู้บริโภค จนอาจน าไปสู่การสร้างยอดขายได้อย่างมหาศาล ดังนั้น “สี” จึงจ าเป็นมากและเป็นเรื่องที่
ต้องรู้ว่า “สีไหนที่เหมาะกับองค์กรของคุณ” 
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