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บทคัดยอ 
อัตลักษณองคกรขนมไทยเกาพ่ีนอง มีจุดประสงคเพ่ือเลาถึงขนมไทยประเภทตางๆภายในรานที่มี

มาตั้งแตอดีต เลาถึงวิธีการทํา การนําไปใชในงานมงคลตางๆ ซึ่งขนมไทยนั้นอยูคูกับวิถีชีวิตของคนไทยมา
นาน คนไทยควรอนุรักษใหคงอยูตอไป ออกแบบใหสอดคลองตามกลุมวัยรุน เพ่ือใหไดรูจักขนมไทยท่ีมี
เอกลักษณของแตละชนิด และกระตุนใหลองมาบริโภคกันมากขึ้น วัตถุประสงคของการวิจัย คือ 1.เพ่ือ
ออกแบบอัตลักษณองคกรขนมไทยเกาพ่ีนองใหดูนาสนใจและมีความหลากหลาย 2.เพ่ือใหกลุมเปาหมาย
หันมาสนใจขนมไทยมากข้ึน ดําเนินการวิจัยดวยการทําแบบสอบถามจากกลุมวัยรุนทางออนไลน กลุม
ลูกคาของทางราน และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ  

ผลการวิจัย พบวา 1)บรรจุภัณฑที่มีผลตอความพอใจคือสามารถปกปองขนมได ไมเกิดความ
เสียหายหรือสามารถมองเห็นดานในของบรรจุภัณฑได 2)อัตลักษณองคกรขนมไทยเกาพ่ีนองควรมี
ภาพประกอบหลากหลาย 3)อัตลักษณองคกรของรานออกแบบใหมีความหลากหลาย 

 
คําสําคัญ : การออกแบบอัตลักษณองคกร,ขนมไทย,รานขนมไทยเกาพ่ีนอง 
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Abstract 
Identity of the Kao peening The purpose is to describe various types of Thai 

desserts in the shops that have been in the past. Tell how to do Used in various 

auspicious occasions Which Thai desserts are paired with the Thai way of life for a long 

time Thai people should conserve to remain Designed to be in line with youth groups To 

get to know the unique Thai desserts of each type And urged to try to consume more 

The objectives of the research are 1. To design the identity of Kao peening to look 

interesting and diverse. 2. For the target group to become more interested in Thai sweets 

Conduct research by doing questionnaires from teenagers online. Customer group of the 

shop And interviewing design experts 

The results of the research indicate that 1) Packaging that affects satisfaction is 

able to protect snacks. not damage or can see the inside of the packaging 2) Identity of 

Kao peening dessert companies should have a variety of illustrations. 3) The corporate 

identity of the store is designed to be diverse. 

 

Keywords: คือ Design Identity, Thai dessert, Kao peenong shop 
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บทนํา 
ขนมไทย นั้นมีตั้งแตประเทศยังเปนสยาม

ประเทศไดติดตอคาขายกับชาวตางชาติ เชน จีน 

อินเดีย มาต้ังแตสมัยสุโขทัย นอกจากการคาขาย
ซึ่งกันและกันแลวยังไดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดาน 

อาหารการกิน ตอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุง
รัตนโกสินทรไดมีการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศ
ตางๆอยางกวางขวาง ประเทศไทยไดรับเอา
วัฒนธรรมดานอาหารของชาติตางๆมาดัดแปลงให 
เหมาะสมกับสภาพทอง ถ่ิน  วั ตถุดิ บที่ ห า ได 
เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนการบริโภค แบบไทยๆ 
จนทําใหขนมไทยในปจจุบันมีความหลากหลาย มี
ทั้งขนมท่ีเปนไทยแทๆ และดัดแปลงมาจากชาติอ่ืน 
เชน ขนมที่ใชไข และขนมท่ีตองเขาเตาอบ เปนตน
นอกจากนั้น ประเทศไทยยังใหความสําคัญ กับ
ขนมที่ทําจากไข โดยใชเปน  “ขนมมงคล” เพ่ือ
นําไปใช ประกอบเคร่ืองคาวหวาน ถวายพระ เลี้ยง
แขก ในงานพิธีมงคลตางๆ เชน งานมงคลสมรส 
งานบวช หรืองานขึ้นบานใหม เปนตน โดยจะตอง
เลือกใช เฉพาะขนมไทยท่ีมีชื่อไพเราะและเปนสิริ
มงคล ดังเชน“ขนมมงคล 9 อยาง” ซึ่งไดแก 
ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ทองเอก เม็ดขนุน 
ขนมชั้น ขนมถวยฟู เสนหจันทร และจามงกุฎ 

ในปจจุบันพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย
นั้นไดเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยรับประทานขนม 

ไทยๆท่ีมีประโยชนกลับเปลี่ยนเปนขนมหอ เชน
ช็อกโกแลต โอศกรีม ฯลฯ ซึ่งจะมีการนําวัตถุดิบ
ธรรมชาติที่มีคาเฟอีนผสมลงไปดวย และมีไขมัน
และน้ําตาลสูง ซ่ึงขนมขบเค้ียวมีการบริโภคมาก
ที่สุด โดยเฉพาะในกลุมวัยรุน ซึ่งมักจะมีพฤติกรรม
พกขนมติดตัวตลอดเวลา เชน ขนมปง คุกกี้ 

การขยายตัวของธุรกิจขนมไทยในปจจุบัน 
ทําใหเกิดการแขงขันอยางรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น 

รานขนมไทยแตละแหงพยายามหาแนวทาง และใช
กลวิธีตางๆมาใชในการบริหารดานการตลาดเพ่ือให 
เกดิประสิทธิภาพ และการสรางสินคาและบริการ
เพ่ือสรางใหสนองความตองการของผูบริโภคที่มี
ลักษณะแตกตาง หลากหลายอยางสูงสุด 

ซึ่งรานขนมไทยเกาพ่ีนองท่ีเปดมานานและมี
ขนมไทยที่หลากหลาย เปนผูผลิต และจําหนาย
ขนมไทยสูตรตนตํารับชั้นนําของประเทศ โดยไดรับ
ความไววางใจจากลูกคาจํานวนมาก จัดจําหนายที่ 
รานตลาดอ.ต.ก  (องคการตลาดเพื่อ เกษตรกร)  
บริการขนมไทยใหแกโรงแรม ภัตตาคาร สายการ
บิน  หนวยงานสําคัญตางๆมากมาย และผลิตขนม
ไทยสงออกไปยังตางประเทศโดยจากกระทรวง
สาธารณสุข และใบรับรองคุณภาพจากกระทรวง
อุตสาหกรรม 

ดวยเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการ
ออกแบบอัตลักษณองคกร เพ่ือเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑขนมไทยเกาพ่ีนอง 
เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของผูบริโภค อันจะนําไปสู
การสรางความแข็งแกรงเติบโตอยางมั่นคงและ
ยั่งยืนของผลิตภัณฑขนมไทยเกาพ่ีนองตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.เพ่ือออกแบบส่ืออัตลักษณองคกรใหกับรานขนม
ไทยเกาพ่ีนองดูนาสนใจ มีความหลากหลาย ตรง
กับกลุมเปาหมาย 

2.เพ่ือออกแบบส่ืออัตลักษณกระตุนกลุมเปาหมาย
กันมาสนใจ 

   ระเบียบวิธีวิจัย 

1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากหนังสือ ตํารา สื่อ 

เว็บไซตและมัลติมีเดีย รวมท้ัง งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
กับการออกแบบอัตลักษณองคกรขนมไทยเกาพ่ี
นอง  
2. สรางเครื่องมือเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามที่จะ
ใชกับกลุมเปาหมาย และแบบสัมภาษณที่จะใชกับ
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ  

3. เก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการใช แบบสอบถามกับ
กลุมเปาหมาย คือ กลุมวัยรุน ชาย-หญิง ที่ชื่นชอบ
การทานขนมหวาน ขนมไทย 50 คน  

4. เก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการสัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญ
ดานการออกแบบ จํานวน 3 คน  

5. วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากกลุมเปาหมาย โดยใช
สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ (%) และ คาเฉล่ีย 
(MEAN) และใชวิธีตีความจากการ สัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ ขอมูล ดังกลาวจะถูก
ใชเปนโจทยทางการออกแบบ ซึ่งจะสอดคลองกับ
พฤติกรรมกลุมเปาหมาย 

6.ออกแบบอัตลักษณองคกรขนมไทยเกาพ่ีนอง 
 

ผลการวิจัย 
 จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล ที่ ไ ด จ า ก 

กลุมเปาหมาย คือ วัยรุนจํานวน 50 คน ผลที่ ได
จะแยกเปน 2 เร่ือง คือ 1) พฤติกรรมและทัศนคติ
การเลือกซื้อของขนมไทยเกาพ่ีนอง 2) ลักษณะ

ของอัตลักษณที่กลุมตัวอยางตองการ รวมทั้ง 
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการ 
ออกแบบ จํานวน 3 คน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 สวนที่ 1 นักเรียนนักศึกษาเลือกซ้ือขนมไทยเกาพ่ี
นองจากคุณสมบัติ โดยพิจารณาจากภาพประกอบ
บรรจุภัณฑ เปนหลัก รองลงมาคือ ดีไซนบรรจุ
ภัณฑ (ดังตารางท่ี 1) รูปแบบอัตลักษณที่สนใจมาก
ที่สุด คือ รูปแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ เปน
หลัก รองลงมาเปน ความด้ังเดิมและสินคาขึ้นชื่อ 
(ดังตารางที่ 2) และประเภทของส่ือที่นักศึกษาที่
เขาถึงขนมไทยงายมากที่สุด คือ แผนพับ เปนหลัก 
รองลงมาคือหนังสือ (ดังตารางท่ี 3) 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหคุณสมบัติในการเลือก
ซ้ือ 
คุณสมบัติการเลือกซื้อ
บรรจุภัณฑขนมไทย  

จํานวน รอย
ละ 

ลําดับ 

ตราย่ีหอ 5 10 3 

ภาพประกอบบรรจุ
ภัณฑ 

23 46 1 

ดีไซนบรรจุภัณฑ 21 42 2 

สีของบรรจุภัณฑ 1 2 4 

รวม 50 100  
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหรูปแบบอัตลักษณ 
สื่อถึงเอกลกัษณของ
ขนมไทยเกาพ่ีนองได  

จํานวน 
(เต็ม50) 

รอยละ 
(เต็ม
100) 

ลําดับ 

สินคาขึน้ชื่อประจําราน
ขนมไทยเกาพ่ีนอง 

25 50 2 

รานด้ังเดิมที่เปดมานาน 25 50 2 

รสชาติที่หลากหลาย 24 48 3 

วัตถุดิบในการผลิตและ
สูตรลับเฉพาะ 

9 18 5 

กรรมวิธีการทํา 4 8 7 

กลิ่นของขนมไทย 15 30 4 

ราคาสินคา 6 12 6 

สถานทีจ่ําหนายสินคา 2 4 8 

รูปแบบผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑ 

28 56 1 

ชื่อของเจาของรานขนม
ไทยเกาพ่ีนอง 

1 2 9 

 
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหประเภทสื่อ 

ทานคิดวาสื่อประเภท
ใดเขาถึงงายมากท่ีสุด  
(ตอบไดมากกวา1) 

จํานวน 
(เต็ม50) 

รอยละ 
(เต็ม
100) 

ลําดับ 

หนังสือ 18 36 2 

แผนพับ 28 56 1 

นิตยสาร 5 10 3 

วารสาร 2 4 4 

 

สวนที่ 2 นักเรียนนักศึกษาเลือกรูปแบบบรรจุ
ภัณฑที่ปกปองสินคาได เปนหลัก รองลงมาคือ
มองเห็นดานในบรรจุภัณฑได (ดังตารางที่ 4) 

ลักษณะรูปทรงเปนเปนลิ้นชักเปนหลัก รองลงมา
คือเห็นขางในได (ดังตารางที่ 5) เลือกโทนสีที่สนใจ 

โทนรอนเปนหลัก รองลงมาคือโทนสุภาพ (ดัง
ตารางที ่6) 

 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหรูปแบบบรรจุภัณฑ 
รูปแบบใดท่ีมีผลตอ

ความพอใจ 
จํานวน 
(เต็ม50) 

รอยละ 
(เต็ม
100) 

ลําดับ 

สามารถปกปองขนมได
ดี ไมเกิดความเสียหาย 

31 62 1 

สามารถมองเห็นดาน
ในของบรรจุภัณฑได 

30 60 2 

เปดปดไดหลายคร้ัง 10 20 7 

สะดวกตอการบริโภค 26 52 4 

นาพกพา ถือไดสะดวก 20 40 5 

สีสัน สวยงาม ดึงดูดใจ 28 56 3 

รูปทรงบรรจุภัณฑ
แปลกใหม 

13 26 6 

ลวดลายกราฟกบน
บรรจุภัณฑสวยงาม 

9 18 8 

 

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหรูปทรงบรรจุภัณฑ 
รูปทรงบรรจุภัณฑ จํานวน รอย

ละ 
ลําดับ 

แบบกลอง 3 6 4 

แบบห้ิวได 12 24 3 

แบบลิ้นชัก 20 40 1 

แบบเห็นขางในได 15 30 2 

รวม 50 100  
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ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะหโทนสี 
โทนสี จํานวน รอย

ละ 
ลําดับ 

โทนรอน 19 38 1 

โทนสุภาพ 16 32 2 

โทนสดใส 10 20 3 

โทนธรรมชาติ 5 10 4 

รวม 50 100  

 

สวนที่3 ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบไดให 
แนวคิดในการออกแบบอัตลักษณองคกรขนมไทย
เกาพ่ีนอง ดังนี้  
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบท้ัง 3 ทาน ไดให 
ขอคิดเห็นวา การออกแบบอัตลักษณองคกรขนม
ไทยเกาพ่ีนองสําหรับกลุมเปาหมายเปนชวงวัยรุน 
อายุ 15 – 25  ป โดยใหมีความหลากหลายและ
สีสันมาชวย ในสวนของบรรจุภัณฑควรเปนแบบ 
ลิ้นชักใช ใชโทนสี  Natural (ธรรมชาติ) ตัวอักษร 
ภาษาอังกฤษและตัวอักษรภาษาไทย ใชตัวอักษร 
แบบตัวเขียนและตัวอักษรแบบไมมีเชิง ลักษณะ 
ภาพประกอบแบบเปนillustrator และศึกษา 
พฤติกรรม และทัศนคติของวัยรุนที่ชอบ ควรปรับ 
ภาพประกอบให สอดคลองกับยุคสมัยในปจจุบัน  
หรือสามารถเพิ่ม ความแปลกใหมรวมกับความ 
ดั้งเดิมใหเปนจุดแข็งของราน มีสัญลักษณหรือสิ่งที่ 
นาจดจํา ดานรูปแบบของบรรจุภัณฑและสื่อ
สงเสริมอ่ืนๆ ใหตรงกับกลุมเปาหมาย เพ่ือให
กลุมเปาหมายรูสึกหันมาสนใจกับสินคาและเปน
ภาพจําใหกับกลุมเปาหมาย 

 

ผลการออกแบบ  
จากการ เก็บขอมูลจากกลุ ม เป าหมาย  และ 

ผู เชี่ยวชาญดานการออกแบบ ทําใหไดขอมูลที่ 
นาเชื่อถือและสมํ่าเสมอ สามารถนําไปใชเปนโจทย 

ทางการออกแบบ ทําใหสอดคลองกับพฤติกรรม 

และความตองการของกลุมเปาหมาย ผลผลิตของ 
การวิจัยครั้งน้ีคือ อัตลักษณองคกรขนมไทยเกาพ่ี
นอง เปนโครงการออกแบบอัตลักษณองคกร
แนวคิดที่ใชในการออกแบบ (Concept) คือ 
“หวานเกาเกาพ่ีนอง” เพ่ือ นําเสนอความ
หลากหลายของขนมไทยที่มาจากครอบครัวเกาพ่ี
นอง ออกแบบใหเกิดมีเอกลักษณ จุดเดนของขนม
แ ต ล ะ ช นิ ด  โ ด ย ใ ช รู ป แ บบ ก า ร อ อ ก แบ บ  
กลุมเปาหมาย คือ วัยรุนชายและหญิง อายุ15-25 

ป โดยอัตลักษณองคกรขนมไทยเกาพ่ีนอง จะมี
รูปแบบที่หลากหลาย และมีลักษณะที่แปลกใหม
นาสนใจ  

 ขั้นตอนการออกแบบอัตลักษณองคกร 
ขนมไทยเกาพ่ีนอง 

 1 .ศึกษาขอมูลขนมไทยและรานขนมไทย 
เกาพ่ีนอง 

 2. ทํ า แ บ บ ร า ง ใ ห ส อ ด ค ล อ ง ต า ม 
แนวความคิด  

3. ออกแบบบรรจุภัณธและสื่อเสริมอ่ืนๆ
สําหรับอัตลักษณองคกร 

4. ทําแบบจําลองของอัตลักษณองคกร
ขนมไทยเกาพ่ีนอง ทดสอบการใชงาน ตรวจแก
จุดบกพรอง และ ทิศทางของตามแนวความคิด (ดัง
ปรากฏในภาพท่ี 1 ถึง 6) 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 1 ศึกษาขอมูลขนมไทยและรานขนมไทย

เกาพ่ีนอง 
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ภาพที่ 2 แบบรางอัตลักษณองคกร 

 
ภาพที่ 3 สื่อประเภทโปสเตอร 

 

ภาพที่ 4 สื่อประเภทหนังสือ 

 

ภาพที่ 5 สื่อออกแบบอัตลักษณ 
 

วิจารณผลการวิจัย 
  การออกแบบอัตลักษณองคกรขนมไทย
เกาพ่ีนอง ใชหลักการออกแบบอัตลักษณสําหรับ
นักเรียนและนักศึกษาวัยรุน โดยเนนองคประกอบ
ที่นาสนใจ ไดแก  illustration จากคอมพิวเตอร
และโทนสีรอน ใหความรูสึกถึงความเปนขนมไทย 

ความด้ังเดิมของขนม แตอาจมีโทนสี Romantic 
ผสมจากทฤษฎีพฤติกรรมของกลุมเปาหมายของ
วัยรุนที่สอดคลองกับแนวความคิดที่วา หวานเกา
เกาพ่ีนอง ออกแบบใหมีเอกลักษณในแตละชนิด
ของขนมโดยการดึงจุดเดนแสดงใหเห็นถึงความ
แตกตาง ผลการทดสอบการใชกับนักศึกษาแสดง
ใหเห็นวาสื่ออัตลักษณองคกรมีรูปแบบหลากหลาย
จากภาพประกอบ เพ่ือให กลุมเปาหมายสนใจกับ
สื่อ  ซึ่งตอบโจทยการทําอัตลักษณองคกร ใหราน
ขนมไทยเกาพ่ีนอง และยังเปนการเชิญชวนให 
วัยรุนในปจจุบันหันมาสนใจและใหความสําคัญกับ
ขนมไทย ที่เปนขนมดั้งเดิมของคนไทย  

สรุปผลการวิจัย 
การออกแบบอัตลักษณองคกรขนมไทย

เกาพ่ีนอง  จัดทําใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย 

โทนสีและภาพประกอบท่ีเลือกใชคือโทนสีรอน ให
ความรูสึกถึงถึงขนมไทย ความดั้งเดิม เพ่ือใหผูที่
สนใจไดสัมผัสกลิ่นอายของขนมไทย โดยใช 
illustration เพ่ือใหเห็นขนมประเภทตางๆ อัต
ลักษณองคกรขนมไทยเกาพ่ีนอง ใหร้านเป็นรู้จกัมาก
ขนึและ ช่วยสบืสานขนมไทย และเพ่ือเชิญชวนให
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วัยรุนในปจจุบันหันมาสนใจและให ความสําคัญกับ
คุณคาของขนมไทยที่ยังอยูตอไป 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเรื่องน้ีสําเร็จลุลวงลงไดดวยความ 

ชวยเหลือจากบุคคลหลายทาน จึงขอขอบพระคุณ 

ณ โอกาสน้ี  ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษา อาจารย
จิติมา เสือทอง ที่ให คําปรึกษา ขอเสนอแนะ 
แนวคิด ตลอดจนแกไข ขอบกพรองตาง ๆ มาโดย
ตลอด จนงานวิจัยเลมนี้ เสร็จสมบูรณ
ขอขอบพระคุณ คุณพอและคุณแม ที่ใหคําปรึกษา
ในเรื่องตาง ๆ ชวยเหลือทุก ๆ ดาน และคอยให
กําลังใจเสมอมา ขอขอบพระคุณรานขนมไทยเกาพ่ี
นอง ที่ใหขอมูลเพ่ือศึกษาในการทําวิจัยเปนอยางดี 
สุดทายขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ที่ใหคําแนะนํา สําหรับ 

แนวความคิดท่ีดีและเปนกําลังใจใหตลอดจน 

งานวจิยัเสร็จสมบรูณ์ 
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