
บทที ่ 1 
 

บทน ำ 
 
 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 
 

ปัจจุบนัตลาดผลิตภณัฑแ์ละบริการดา้นการแต่งงานของไทย มีมูลค่ารวมสูงถึง 30,000 ลา้น
บาทต่อปี และจากสถิติการจดทะเบียนสมรสพบวา่จ านวนคู่รักท่ีมาจดทะเบียนสมรสกวา่ 400,000 คู่
ต่อปีนั้นเป็นกลุ่มท่ีมีการจดังานแต่งงานพร้อมทั้งมีการใช้บริการธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการแต่งงาน
ราว 150,000 คู่ต่อปี ซ่ึงสามารถจ าแนกประเภทของบริการเก่ียวกบัการแต่งงานออกเป็น 10 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ กลุ่มสถานท่ีจดังานเล้ียงเช่นโรงแรม ภตัตาคาร ห้องจดัเล้ียง กลุ่มชุดเคร่ืองแต่งกายและการ
แต่งหนา้ท าผม กลุ่มสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน กลุ่มการ์ดแต่งงานของขวญัและของช าร่วย กลุ่มแหวน
หมั้น อญัมณีและแหวนแต่งงาน กลุ่มสถานเสริมความงาม กลุ่มท่องเท่ียวฮนันีมูน กลุ่มเคก้แต่งงาน 
กลุ่มกิจกรรมดนตรีๆ และกลุ่มสินคา้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นกลุ่มดอกไม ้กลุ่มบริการรับจดัการระบบ
แสงและเสียงเป็นตน้ (สยามธุรกิจ, 2551: ออนไลน์) ซ่ึงถือวา่เป็นตลาดท่ีค่อนขา้งใหญ่และมีการ
แข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูง 
 จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการสตูดิโอถ่ายภาพงานแต่งงานในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่
พบว่า ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมีการ
เจริญเติบโตของธุรกิจดา้นการแต่งงานเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก พบวา่ธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน
ไดรั้บความนิยมและมีการขยายตวัเพิ่มมากข้ึนโดยมีจ านวนผูป้ระกอบการมากกวา่ 30 ราย รวมถึง
ผูป้ระกอบการรายเดิมท่ีมีช่ือเสียง อาทิ วา้ว88สตูดิโอ เชียงใหม่สตูดิโอ จนัทร์ส่องสตูดิโอ ดูดี
สตูดิโอ แพรเวดด้ิงสตูดิโอ แก้วใจเวดด้ิงสตูดิโอ เลอสตูดิโอเชียงใหม่ โบโบโ้ฟโตกราฟ้ี มูฮาวน์
ฟิล์ม เป็นตน้ ท าให้มีการแข่งขนัในธุรกิจประเภทน้ีสูงข้ึน อนัเน่ืองจากการถ่ายภาพงานแต่งงาน
นบัเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีคู่สมรสส่วนใหญ่ให้ความส าคญัเพื่อเก็บบนัทึกภาพความทรงจ าในวนั
ส าคญัของตนเอง อีกทั้งจงัหวดัเชียงใหม่มีความไดเ้ปรียบทางทศันียภาพท่ีสวยงามและมีวฒันธรรม
ประเพณีการแต่งงานแบบล้านนาท่ีโดดเด่นน่าสนใจ จึงท าให้คู่ รักทั้ งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศนิยมเดินทางมาจดัพิธีแต่งงานมากมาย(ธเนศ แกว้ดวงดี,2555: สัมภาษณ์)  
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ในสภาวะท่ีการตลาดมีการแข่งขนัสูง ผลิตภณัฑ์มีความแตกต่างกนัน้อยท าให้ผูบ้ริโภคมี
ความภกัดีต่อผลิตภณัฑ์น้อยลง ผูป้ระกอบการธุรกิจต่างก็ต้องปรับเปล่ียนกลยุทธ์การตลาดอยู่
ตลอดเวลา เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ตลาด  

หน่ึงในกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีส าคญัในการสร้างความแตกต่างใหแ้ก่ผลิตภณัฑน์ั้น คือ การ
ใช้ตราผลิตภัณฑ์(Brand) เพื่อให้ข้อเสนอนั้นมีคุณค่าท่ีเหนือชั้ น และมีความเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน(ปฏิพล ตั้งจกัรวรานนท ์ผูแ้ปล, 2551: 3) ตราผลิตภณัฑ์เป็นพนัธะสัญญา
และเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงพนัธกิจ วิสัยทศัน์และคุณค่าขององคก์ร เพื่อแสดงให้สาธารณะชน
เห็นวา่ องคก์รของเราคือใคร องคก์รของเราอยูเ่พื่ออะไรและองคก์รของเราก าลงัจะเคล่ือนตวัไปใน
ทิศทางใด(Abela, 2003 อา้งใน อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, 2550: 25) แนวคิดการสร้างตราผลิตภณัฑ์
(Branding) และการส่ือสารการตลาด จึงมีบทบาทส าคญัในการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค เพื่อสร้างการ
รับรู้ ความเขา้ใจ (ประดิษฐ ์จุมพลเสถียร, 2547)  สร้างความประทบัใจอนัจะน าไปสู่ความภกัดีในตรา
ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงนบัวา่เป็นการลงทุนระยะยาวท่ีจะน าไปสู่ความน่าเช่ือถือ และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
(Value Added) ใหก้บัสินคา้หรือบริการนั้นๆ (เสรี วงษม์ณฑา. ชุษณะ เตชคณา, 2550 : 20-21) และ
การสร้างตราผลิตภณัฑ์ท่ีประสบผลส าเร็จนั้นตราผลิตภณัฑ์จะตอ้งสามารถสะทอ้นอตัลกัษณ์หรือ
เอกลกัษณ์ของตราผลิตภณัฑน์ั้นๆได ้
 อตัลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ์ (Brand identity) คือลกัษณะเฉพาะเจาะจงขององค์ประกอบ
หลายๆ อย่างท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตราผลิตภณัฑ์ เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกว่าสินคา้น้ีคืออะไร และตรา
ผลิตภณัฑ์น้ีไดใ้ห้ค  ามัน่สัญญาอะไรไวก้บัผูบ้ริโภค นอกจากน้ียงัช่วยเสนอคุณค่าตราผลิตภณัฑ์แก่
ผูบ้ริโภคในด้านต่างๆ เช่น ประโยชน์จากหน้าท่ีของสินคา้ ประโยชน์ทางด้านอารมณ์ความรู้สึก 
(David.A.Aaker,1996) โดยทัว่ไปแล้วในการสร้างอตัลักษณ์นั้นจะประกอบด้วยองค์ประกอบ
(Brand Elements) ท่ีประกอบกนัข้ึนมาเป็นตราผลิตภณัฑห์น่ึงๆ สามารถช่วยเพิ่มการจดจ า และช่วย
ให้การเช่ือมโยงข่าวสารกบัตราสินคา้นั้นๆ เป็นไปไดม้ากข้ึน โดยมีองคป์ระกอบส าคญัๆ ดงัน้ี 1) 
ช่ือตราสินคา้ (Brand Name) 2) สัญลกัษณ์และตราสัญลกัษณ์ (Symbols and Logos) 3) บุคลิก 
(Characters) 4) ค าขวญั (Slogan) 5) เสียงเพลง (Jingles) 6) บรรจุภณัฑ์ (Packaging) เป็นตน้ (Keven 
Lane Keller, 1998:175) ซ่ึงผูป้ระกอบการธุรกิจสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือหรือปัจจยัในการแข่งขนัได ้
 ไลท์ แอดดิกท์ สตูดิโอ ก่อตั้ งข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2555 โดยการรวมตัวกันของ
ช่างภาพมืออาชีพในจังหวดัเชียงใหม่ ด าเนินกิจการให้บริการด้านการถ่ายภาพแต่งงาน มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นคู่รักท่ีก าลงัจะแต่งงาน ท่ีมีความโดดเด่นในดา้นมุมมองท่ีเรียบง่ายแต่สร้างสรรค์
และสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวและอารมณ์ความรู้สึกผา่นภาพถ่ายออกมาไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ โดย
มีปรัชญาในการด าเนินธุรกิจ คือ การมุ่งมัน่พฒันาคุณภาพและบริการให้เป็นท่ีประทบัใจของลูกคา้
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ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล ซ่ึงถือว่าเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงานรายใหม่ท่ีมี
ศกัยภาพพร้อมและมีโอกาสเติบโตในตลาด 
 ดงันั้นผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะน า ไลท์ แอดดิกท์ สตูดิโอ มาเป็นกรณีศึกษาในการออกแบบ
องคป์ระกอบตราผลิตภณัฑ์ โดยองค์ประกอบตราผลิตภณัฑ์ท่ีสนใจ ประกอบดว้ย ตราสัญลกัษณ์ 
(Logo) สี (Color) ตวัอกัษร (Typography) นอกจากนั้นจะมีการจดัท าคู่มือการใช้องค์ประกอบตรา
ผลิตภณัฑ์เพื่อส่ือสารอตัลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ์ (Brand Communication Guidelines) ไลท ์แอดดิกท ์
สตูดิโอ 
 
1.2 วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการการออกแบบองคป์ระกอบตราผลิตภณัฑ์ 
 2. เพื่อออกแบบองค์ประกอบตราผลิตภณัฑ์เพื่อส่ือสารอตัลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ์ ไลท์ แอด
ดิกท ์สตูดิโอ 
 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 
 1. ท าให้ทราบถึงกระบวนการของการสร้างอตัลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ์และการออกแบบ
องคป์ระกอบตราผลิตภณัฑ ์
 2. ได้งานออกแบบองค์ประกอบตราผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการส่ือสารอัตลักษณ์ตรา
ผลิตภณัฑ ์ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ  
 3. ขอ้มูลจากการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางในการออกแบบองคป์ระกอบตราผลิตภณัฑ์
เพื่อใชใ้นการส่ือสารอตัลกัษณ์ตราผลิตภณัฑข์องธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 
1.4 นิยามศัพท์ 
 
  ตราผลติภัณฑ์ (Brand) หมายถึง (เสรี วงษม์ณฑา, ชุษณะ เตชคณา, 2550) การแสดงตวัตน
ของสินคา้หรือบริการให้ผูบ้ริโภคได้รู้จกัและจดจ าเก็บไวเ้ป็นภาพในความคิดค านึง (Perceptual 
Picture) นอกจากตวัสินคา้แลว้ ความเป็นแบรนด์ยงัรวมถึง ช่ือ บุคลิกภาพ ลกัษณะ ช่ือเสียง  และ
ภาพลกัษณ์ของสินคา้ไวด้ว้ย 
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 อตัลกัษณ์ตราผลติภัณฑ์ (Brand Identity) หมายถึง ลกัษณะเฉพาะเจาะจงขององคป์ระกอบ
หลายๆอยา่ง ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตราผลิตภณัฑ์หน่ึงท่ีถูกสร้างข้ึน ซ่ึงอตัลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ์น้ีจะ
บ่งบอกให้ทราบว่าสินคา้น้ีคืออะไรและตราผลิตภณัฑ์น้ีได้ให้ค  ามัน่สัญญาอะไรไวก้บัผูบ้ริโภค 
นอกจากน้ียงัช่วยสร้างความสัมพนัธ์ใหเ้กิดข้ึนระหวา่งตราผลิตภณัฑ์กบัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายดว้ย
การเสนอคุณค่าตราผลิตภณัฑแ์ก่ผูบ้ริโภคในดา้นต่างๆ 
 องค์ประกอบตราผลิตภัณฑ์ (Brand elements) คือ ส่วนต่างๆ ท่ีประกอบกนัข้ึนมาเป็นตรา
ผลิตภณัฑ์หน่ึงๆ สามารถช่วยเพิ่มการจดจ าและช่วยให้การเช่ือมโยงข่าวสารกบัตราผลิตภณัฑ์นั้น
เป็นไปไดม้ากข้ึน (Keven Lane Keller, 1998) โดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัดงัน้ี (สุมิตรา ศรีวิบูลย,์ 
2547) ช่ือ (Names) เคร่ืองหมาย (Marks) ตวัอกัษร (Typography) สีอตัลกัษณ์ (Color Signature) 
ขอ้ความประกอบ (Tag Line)  
 การออกแบบองค์ประกอบตราผลติภัณฑ์ (Designing Brand Elements) หมายถึง กระบวน- 
การการออกแบบดา้น อารมณ์ความรู้สึก (Mood / Tone) ตราสัญลกัษณ์ (Logotype) สี (Color) 
ตวัอกัษร (Typography) รวมไปถึง การออกแบบคู่มือการใชง้านการส่ือสารอตัลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ ์
(Brand Communication Guidelines) ท่ีจะเป็นพื้นฐานในการพฒันาการส่ือสารอตัลกัษณ์ตรา
ผลิตภณัฑ ์ไลท ์แอดดิกท ์สตูดิโอ 


