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ชื่อเรือ่ ง โครงการการออกแบบสื่อสงเสริมอัตลักษณองคกร รานวังหลัง เบเกอรี่
ชื่อ นครินทร ประทุมมณี 1, ชื่อ จิติมา เสือทอง2

1,2

สาขาวิชา การออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทคัดยอ
การออกแบบสื่ออัตลักษณองคกร รานวังหลัง เบเกอรี่ มีวัตถุประสงค คือ1)เพื่อออกแบบสื่ออัต
ลักษณองคกรของราน วังหลังเบเกอรี่ 2)เพื่อออกแบบสื่ออัตลักษณองคกรสรางภาพลักษณใหเกิดความ
จดจํา 3)เพื่อออกแบบสื่อสงเสริมอัตลักษณองคกรใหเกิดความนาเชื่อถือ นาบริโภคกับตัวสินคากระตุน
ยอดขายของราน
ผลการวิจัย พบวา กลุมเปาหมาย ชอบทานขนมปง มากทีส่ ดุ และชื่นชอบไสครีมนมสด เลือกที่
จะทานทีบ่ าน หรือทานทีท่ ํางาน สนใจดีไซตบนบรรจุภัณฑ เลือกภาพประกอบแบบคอมพิวเตอร
ผลการวิจัยจากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ ไดผลมาวา Concept ที่ไดคือ ตนตํารับไสทะลัก บรรจุภัณฑ
แบบกลองกระดาษ ภาพประกอบแบบคอมพิวเตอร ตราสัญลักษณที่ใชคือ Combination โทรสีก็จะเปน
Elegant
คําสําคัญ : การออกแบบสื่อสงเสริมอัตลักษณองคกร , บรรจุภัณฑ , ความรวมสมัย
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Corporate Identity Wanglang Bakery
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1,2

Department of Graphic and Multimedia Design, Faculty of Industrial Technology, Suan
Sunandha Rajabhat University

Abstract
corporate identity, Wanglang Bakery shop has the objective Is 1) to design the corporate identity media of
the store Wanglang Bakery 2) To design the media, corporate identity, create image for recognition. 3) To
design the media to promote corporate identity for credibility Should be consumed with the product,
stimulate the sales of the store
The research found that the target group likes to eat bread the most, accounting for 52 percent and likes
fresh creamy cream filling. Accounted for 54 percent, choosing to eat at home Or eating at work Interested
in the packaging site Choose computer-based illustrations The research results from the design experts have
resulted in that the concept is the original filling. Paper box packaging Computer illustration The logo used
is the combination of color calling. It will be Elegant

Keywords:

Corporate identity , packaging , Contemporary
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บทนํา
“วังหลังเบเกอรี”่ เปนรานขนมเกาแกทเี่ ปดมานาน
แลว เริ่มตนจากรานขนมปงเพียงไมกี่ไส ภายหลัง
มีการเพิ่มไสที่หลอกหลายและเพิ่มเมนูขนมชนิด
ตางๆเหมาะกับการเลือกซื้อกลับไปเปนของฝาก
รานวังหลังเบเกอรี่เปดกิจการมากวา 30ป โดยมี
คุณ บุญชู โชติรัตนไพบูลย เปนเจาของกิจการเดิม
ที่แลวเจาของนั้นเปนลูกจางในรานขนมปง อาศัย
ความขยัน อดทน และใฝเรียนรู เมือ่ การตัดสินใจ
ครั้งยิ่งใหญทสี่ ุดในชีวิตของคุณบุญชู โดยการ
ออกมาเปดโรงานเล็กๆ เพื่อผลิตขนมปงจําหนาย
เริ่มตนขึ้นที่ยานสําเหร นํารองดวยขนมปงปอนด
หั่นเปนแผน และขนมปงแบบมีไส ไมมีหนาราน
เนนขายสงรานของชําทั่วไป จนกระทัง่ ธุรกิจเริ่มอยู
ตัว ทําใหในป 2523 ผูเปนพอจึงคิดเปดรานขาย
ขนมปงดวยตนเอง ที่วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ตอมาจึงขยายสาขามาที่ตลาดนัดวังหลัง
โรงพยาบาลศิริราช ในป 2535 จนกอเกิดเปนราน
“ วังหลังเบเกอรี”่ จนถึงปจจุบัน นับเปนรานขนม
ปงเจาแรกๆ ที่หลายคนนึกถึงและดวยุณภาพที่
ยังคงรักษาเอาไวไดอยางยาวนาน ทําใหรานขนม
ปงเจานี้มลี ูกคาประจําที่แวะเวียนมาอุดหนุน บาง
คนทานกันมาตั้งแตยัเด็กๆ

การตลาดที่เหมาะสมทีส่ ุดในขณะนั้น
ตอมาจึง
ขยายสาขาไปทาน้ําคลองสาน และยานอโศก ซึง่
ทุกสาขาจะมีเตาอบขนมปง
เพื่อความสดใหม
ยกเวนที่สาขาอโศกเทานั้นที่ผลิตที่อื่นและนํามา
จําหนายที่นี่ สําหรับราคาของขนมปง และพิซซา
อยูที่ 40-50 บาท หนักไสสมราคา ปราศจากวัตถุ
กันเสีย รวมถึงขณะนี้ทางวังหลังเบเกอรี่ ไดแตก
ไลนขนมอื่นที่นอกเหนือจากขนมปงปอนดดวย
ไดแก ขนมเคก คุกกี้ เปนตน ซึง่ ก็ไดรบั การตอบรับ
ดีจากลูกคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยคาดวาในอนาคตจะ
ขยายสาขาอีก 1-2 สาขา แตไมไดเรงรีบมากนัก
จนกวาจะเจอทําเลทีเ่ หมาะสม และพอใจจึงจะ
ขยายธุรกิจ
กิจนี้ ตั้งแตเล็กๆ ที่ยังทําขนมไม
เปน ก็ใหฝกขายขนม สงขนมตามรานตางๆ
จนกระทั่งเขามาสูขั้นตอนการผลิต และบริหารราน
เองทัง้ หม ดวยความที่รานวังหลังเบเกอรี่ เปดมา
เปนเวลานานแลว และปจจุบันมีรานเบเกอรี่เจา
ใหมๆเกิดขึ้นมาก จึงทําใหเกิดเปนตัวเลือกของ
ผูบริโภค และ กลุมวัยรุนใหมๆในปจจุบันก็ไมคอย
รูจัก หรือไดยินชื่อเสียงของรานวังหลังเบเกอรี่ มาก
สักเทาไหรนกั เพราะปจจุบันมีรานขนม
ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาการออกแบบสื่อที่จะเปน
โยชน สามารถสงเสริมรานใหมีคนรูจ ัก เปนที่จําจด
เพื่อเกิดความนาสนใจที่จะเขามาบริโภคสินคา และ
ทําใหเกิดความแปลกใหมของราน อยากให
ผูบริโภคและกลุมคนรุนใหม ไดรสู ึกถึงตนตํารับของ
ราน“วังหลังเบเกอรี”่ วาสูตรดั่งเดิมนั้นมีความ
อรอยไมแพสูตรใหมๆ ในปจจุบัน

นอกจากนี้แลวทางราน วังหลังเบเกอรี่ ยัง
มีขนมอยางอื่นนอกเหนือจากขนมปงมาใหลองทาน
กัน เชน คุกกี้ ปงกรอบ คอนเฟลก ปจจุบันรานวัง
หลัง เบเกอรี่ ไดขยายสาขาไปตามยานตางๆ โดย
เริ่มที่ทาชาง (ใกลกับทาพระจันทร) เนื่องจาก
ตองการใหเปนทีผ่ ลิตขนมปงเพื่อรองรับความ
วัตถุประสงคของการวิจัย
ตองการของลูกคาที่บางวัน กําลังการผลิตที่สาขา
1)เพื่อออกแบบสื่ออัตลักษณองคกรของราน
โรงพยาบาลศิริราชไมเพียงพอ
ดังนั้นการเลือก วังหลังเบเกอรี่
สถานที่ใกลกับสาขาแรกจึงเปนกลยุทธทาง
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2)เพื่อออกแบบสื่ออัตลักษณองคกรสราง ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห จากผูตอบแบบสอบถามที่
ชอบทานเบเกอรี่ไสตางๆ
ภาพลักษณใหเกิดความจดจํา
ขอพิจรณาจากไสเบ
เกอรี่ที่ชอบ
ไสครีมนมสด
ไสเบคอน
ไสหมูหยองพริกเผา
รวม

3)เพื่อออกแบบสื่อสงเสริมอัตลักษณ
องคกรใหเกิดความนาเชื่อถือ นาบริโภคกับตัว
สินคากระตุนยอดขายของราน

วิธีดําเนินการวิจัย
1.เก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการใชแบบสอบถามกับ
กลุมเปาหมายคือ กลุมวัยรุน–วัยทํางาน ชาย-หญิง ชอบ
เที่ยว ชอบกิน จํานวน 50 คน
2.เก็บขอมูลปฐมภูมดวยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ดานการออกแบบ จํานวน 3 คน

ผลการวิจัย
จากการวิ เคราะห ขอมู ลที่ได จากกลุม เปาหมาย
คือ กลุมวัยรุน-วัยทํางาน จํานวน 50 คน ผลที่ไดจะแยก
เปน 2 เรื่อง คือ 1) พฤติกรรมของผูบริโภคในการทานเบ
เกอรี่ 2) ทั ศนคติล ะความคิดเห็ นของผูบ ริโภค รวมทั้ ง
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชียวชาญดานการออกแบบ
จํานวน 3 คน มีรายละเอียด ดังนี้
ส ว นที่ 1 กลุ ม นั ก ศึ กษา ชอบทาน ขนมป ง

และพิ ซ ซา คุก กี้ และคอนเฟลก (ดัง ตารางที่ 1)
ประเภทที่ชอบทาน และ ไสที่ชอบทาน (ดังตาราง
ที่ 2) สวนใหญมัก ซื้อทานเอง และทานที่บาน หรือ
ทานที่ทํางาน (ดังตารางที่ 3)
ตารางที่ 1 ผลการวิ เ คราะห ข อ พิ จ ราณาได ว ามี ข อง
ผูตอบแบบสอบถามชอบทานเบเกอรี่
ขอพิจรณาจาก
ความชอบ
ขนมปง
คุกกี้
คอนเฟลก
รวม

จํานวน
(คน)
26
17
16
50

รอยละ
(%)
52
34
32
100

อันดับ
1
2
3

จํานวน
(คน)
27
26
25
50

รอยละ อันดับ
(%)
54
1
52
2
50
3
100

ตารางที่ 3 ผลการวิ เ คราะห จ ากผู ต อบแบบสอบถาม
การตัดสินใจซื้อเบเกอรี่
ขอพิจรณาจากการ
ตัดสินใจ
ทานทันที
ทานที่บาน หรือ ทาน
ที่ทํางาน
รวม

จํานวน
(คน)
15
35

รอยละ
(%)
30
70

50

100

อันดับ
2
1

ส ว นที่ 2 กลุ มนั ก ศึ กษาเลื อกดี ไ ซน บ นบรรจุ ภั ณฑ และ

ภาพประกอบบนบรรจุภัณฑ (ดังตารางที่ 4)เลือ ก
ภาพประกอบแบบคอมพิวเตอร และภาพประกอบ
แบบการตูน (ดังตารางที่ 5)
ตารางที่ 4 ผลการวิ เ คราะห จ ากผู ต อบแบบสอบถาม
การเลือกภาพประกอบบรรจุภัณฑ
ปจจัยการเลือก
บรรจุภัณฑ
ดีไซนบรรจุภัณฑ
ภาพประกอบบรรจุภัณฑ
รวม

จํานวน
(คน)
32
15
50

รอยละ
(%)
64
30
100

อันดับ
1
2

ตารางที่ 5 ผลการวิ เ คราะห จ ากผู ต อบแบบสอบถาม
การภาพประกอบ
ขอพิจรณาการเลือก จํานวน
ภาพประกอบ
(คน)
ภาพประกอบแบบ
24

รอยละ
(%)
48
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อันดับ
1

คอมพิวเตอร
ภาพประกอบแบบ
ภาพการตูน
รวม
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ขั้นตอนการออกแบบสื่อสงเสริมอัตลักษณ
องคกร รานวังหลัง เบเกอรี่
11
22
2
50

100

สวนที่ 3 ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ เลือกการให
คะแนนดาน Concept ตนตํารับไสทะลัก ดวยความที่ราน
วังหลัง เบเกอรี่มีประวัติที่ยาวนั้นเลย อยากใหภาพลักษณ
ออกมามีความรวมสมัย ดานบรรจุภัณฑผูเชี่ยวชาญเลือก
บรรจุภัณฑแบบถุงกระดาษเพราะอายุของการใชงานเบ
เกอรี่มีคอนขางนอย ไมจําเปนตองทําใหคงทนอะไรมาก
และบรรจุภัณฑแบบกลองลิ้นชัก พยายามเพิ่มลูกเลนมีการ
เจาะใหเห็นสินคาดานในบรรจุภัณฑ และภาพประกอบบน
บรรจุภัณฑที่ผูเชี่ชาญเลือกคือ ใชสินคาภายในแทนการใช
ภาพ และภาพที่ดีงดูดใจทางดานอารมณ และภาพแสดง
ภาพลักษณสินคาชัดเจน ทําใหดูนากิน ภาพประกอบ
ผูเชี่ยวชาญเลือกก็คือ ภาพประกอบแบบคอมพิวเตอร
และภาพประกอบแบบการตูน ในสวนของตราสัญลักษณ
(Logo)ที่ผูเชี่ยวชาญเลือกใชก็คือ Combination Marks
และ Character Logo โลโก ค วรจะมี ภ าพประกอบ
โทนสี ที่ ผูเ ชี่ ย วชาญให เ ลื อกใช ก็คือ (Mood & Tone)
โทนสี แ บบ Elegant และ โทนสีแบบ Natural

1.สรุปผลขอมูลที่ไดจากผูบริโภคและผูเชี่ยวชาญ
2.ทําแบบรางสื่อสงเสริมอัตลักษณองคกร เชน
ออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับรานวังหลังเบเกอรี่ ออกแบบ
โปสเตอร ออกแบบนามบัตร ใบปลิวสินคา เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธราน
3.ออกแบบเสื้อพนักงาน หรือ ยูนิฟอรมของทาง
ราน เปนเปนการสรางภาพลักษณของทางราน
4.ทําแบบจําลองของสื่อประชาสัมพันธ เพื่อ
ทดสอบการใชงาน ตรวจแกจุดบกพรอง และทิศทางของ
สื่ออัตลักษณองคกรใหเปนไปตามแนวความคิด (ดังปรากฎ
ในภาพที่ 1 ถึง 3)

สรุปผลการออกแบบ

จากการเก็บขอมูลจากกลุม เปาหมาย และ
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ ทําใหไดขอมูลที่
นาเชื่อถือและส่ําเสมอ สามารถนําไปใชเปนโจทย
ทางการออกแบบ ทําใหสอดคลองกับพฤติกรรม
และความตองการของกลุมเปาหมาย ผลผลิตของ
การวิจัยนี้ คือ สื่อสงเสริมอัตลักษณองคกร รานวัง
หลัง เบเกอรี่ แนวคิดที่ใชในการออกแบบ
(Concept) คือ ตนตํารับ ไสทะลัก เพื่อใหกลุม
วัยรุนหรือคนรุนใหม ไดรูจักรานเบเกอรี่ที่เกาแก
และมีชื่อเสียงมากวา 30ป ไดมาลองทานขนมปง
จากทางรานวังหลัง เบเกอรี่ โดยใชรูปแบบการ
ออกแบบ (Mood & Tone) Elegant และ Natural

ภาพที่ 1 สรุปผลขอมูลที่ไดจากผูบ ริโภคและผูเชี่ยวชาญ

เปนสีที่ใชในการออกแบบ กลุมเปาหมายก็คือ นักเรียน
นักศึกษา และกลุมวัยทํางาน อายุตั้งแต 19ป ถึง 24 ป
โดยสื่อสงเสริมอัตลักษณองคกรนี้จะชวยใหคนจดจํา และ
ดึงดูดความนาสนใจเพราะมีความแปลกใหม
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การประชุมวิชาการสําหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๒
The Second FIT SSRU Conference 2019
รานวังหลัง เบเกอรี่ (2558) ชุมชนตรอกวังหลัง สืบคน
เมื่อ 1 เมษายน 2561. จาก
https://www.facebook.com/WanglangBakery/
การออกแบบอัคลักษณองคกร (2558)
สืบคนเมื่อ 15 ธัวาคม 2560. จาก
https://www.wynnsoftstudio.com/corporateidentity
ภาพที่ 2 ทําแบบรางสื่อสงเสริมอัตลักษณองคกร เชนออกแบบ
บรรจุภัณฑสําหรับรานวังหลังเบเกอรี่ ออกแบบโปสเตอร

จิติมา เสือทอง (2560) การออกแบบบรรจุภัณฑ
สืบคนเมื่อ 15 ธันวาคม 2560.
จาก ตําราการออกแบบบรรจุภัณฑแหลงขอมูลจาก
https://www.gotoknow.org/posts/417795

องคประกอบศิลป Composition(2554)จารุวรรณ
สุทธิมุสิก สืบคนเมื่อ 15 ธันวาคม 2560. จาก
https://www.gotoknow.org/posts/417795
การใชภาพประกอบ(2555)
สืบคนเมื่อ 15 ธันวาคม 2560. จาก
https://itcomgrap.wordpress.com/paint-speed/
ภาพที่ 3 ออกแบบเสื้อพนักงาน หรือ ยูนิฟอรมของทางราน เปน
เปนการสรางภาพลักษณของทางราน

ขอเสนอแนะ

การออกแบบสื่อสงเสริมอัตลักษณองคกร
รานวังหลัง เบเกอรี่ เปนการออกแบบเพื่อใหคนรุน
ใหม หรือกลุมวัยรุนไดรูจักรานวังหลัง เบเกอรี่ มาก
ยิ่งขึ้นและเปนการบองถึงความเกาแกของรานที่มี
มาอยางยาวนาน กวา 30ป กระตุนยอดขายของ
ทางราน โดยแนวคิด ตนตํารับ ไสทะลัก ขนมปง
แปงนุม ไสทะลักเจาแรกในประเทศไทย ออกแบบ
ใหเกิดความนาสนใจ โดยคงความเปนตนตํารับไว
พลิกโฉมใหดูเริ้มสมัยขึ้น

ทฤษฎีสี(2557) บานจอมยุทธ Baanjomyut
สืบคนเมื่อ 15 ธันวาคม 2560. จาก
https://www.baanjomyut.com/library_3/colort
heory/01.html

ศึกษาการประเภทโลโก(2558) ARCHUDIO
สืบคนเมื่อ 15 ธันวาคม 2560. จาก
https://www.archudio.com/blog/7-types-oflogos

เอกสารอางอิง
ประวัติความเปนมาของรานวังหลัง เบเกอรี่ (2558)
ชุมชนตรอกวังหลัง สืบคนเมื่อ 1 ธันวาคม 2560.
จาก พงษศักดิ์ โชติวัฒนไพบูลย
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