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“การ์ตูน” สื่อที่น่าจับตา มาพร้อมมูลค่าที่จับใจ 
How to Captivate and Engage Audiences with Cartoon 

 
เธียรทศ ประพฤติชอบ1 

 

บทคัดย่อ 
ในโลกแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารหรือการโน้มน้าวด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ถือ

เป็นสิ่งส าคัญ แต่บางคนคิดว่าเพียงแค่ “การให้ข้อมูล” ก็น่าจะเพียงพอแล้วที่จะท าให้คน 
เปลี่ยนแปลงหรือปฏิบัติตามที่เราต้องการ โดยละเลยในเรื่อง “การสร้างอารมณ์ร่วม” เพ่ือให้เกิด 
ความคล้อยตาม หรือพูดง่ายๆ ก็คือการสร้างความอยากหรือต้องการที่จะกระท าเรื่องนั้นๆ ด้วยตนเอง 
ดังนั้น หลายครั้งเราจึงพบว่าแม้จะให้ข้อมูลมากมายเพียงใด ก็ยังไม่สามารถท าให้องค์กรบรรลุ  
วัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ เหมือนกับการขายสินค้า ที่บางครั้งอารมณ์มักมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ  
มากกว่าเหตุผล บางทีเราก็ซื้อเพราะฟังค าบอกเล่าปากต่อปาก หรือเพราะเชื่อถือในประสบการณ์ของ
คนที่เรารู้จัก ไม่ใช่จากคุณสมบัติที่แท้จริงของสินค้านั้นๆ ดังนั้น การสร้างแรงบันดาลใจจากภายในโดย
ใช้ “เรื่องเล่า” จึงนับเป็นวิธีการที่ดีและเหมาะสม กับยุคปัจจุบัน เพ่ือให้การสื่อสารของเรามี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

“การ์ตูน” ถือเป็นเครื่องมือทางการตลาดในการสร้าง Brand Engagement ที่มีแบรนด์เป็นจุด
เชื่อมต่อ ซึ่งการสร้างความผูกพันธ์กับลูกค้าหรือผู้บริโภคก็ต้องมีอาศัยการตลาดเชิง Experience 
marketing เพ่ือท าให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคมีเป้าหมาย โอกาสได้สัมผัส เมื่อลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดี
ย่อมจะเกิดการบอกต่อ นอกจากนั้น “การ์ตูน” เครื่องมือการสื่อสารประเภท Entertainment 
content ที่ผสมผสานเทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling) ซึ่งถือเป็นรูปแบบการสื่อสารที่สอดคล้อง
กับพฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนรุ่นใหม่ และหากออกแบบการ์ตูนให้ดีมีเรื่องราวจะสามารถส่งเสริม 
Engagement ให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการอีกทางหนึ่งด้วย  
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หากจะให้อธิบายความหมายของ “การ์ตูน”  ก็แตกต่างไปตามประสบการณ์และวัตถุประสงค์ใน
การใช้งานของบุคคล เด็กอาจจะมองเป็นสื่อบันเทิง เป็นตัวอย่างการใช้ชีวิตแบบวีรบุรษ ในขณะที่
ผู้ใหญ่อาจมองการ์ตูนในมุมตรงข้าม เนื่องด้วยการ์ตูนถูกสร้างขึ้นมาจากจินตนาการ เนื้อหาส่วนใหญ่
มักเกินจริง ซึ่งมักถูกผู้ใหญ่ตีความไปในทางไร้สาระ มีความรุนแรง หรือหวังผลประโยชน์ทางการค้า 
แต่ในช่วง 20 ปีที่ผานมา สื่อการ์ตูนได้รับความสนใจในการศึกษาวิจัยเป็นอย่างมาก โดยส่วนใหญ่
มุ่งเน้นเพ่ือศึกษาการน าเอาสื่อการ์ตูนไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนวิชาต่างๆ แต่ในช่วง 2 
ทศวรรษที่ผ่านมานี้ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเรื่องแนวทางการศึกษาการ์ตูนจะประกอบด้วย 2 
แนวทางใหญ่ๆ (กาญจนา แก้วเทพ, ตปากร พุธเกส, และภัทรา บุรารักษ์, 2555) คือ  
(1) ประเด็นความวิตกกังวลในผลกระทบด้านลบของการ์ตูนต่อเยาวชน เช่น ความรุนแรง เพศ 

เป็นต้น 
(2) การแสวงหาวิธีการที่จะน าเอาการ์ตูนมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านสาธารณสุข 

การเมือง การศึกษา เป็นต้น 
จากงานวิจัยที่ปรากฏ บทความนี้ได้ให้ความส าคัญกับการแสวงหาวิธีการที่จะน าการ์ตูนมาใช้

ประโยชน์ โดยจะน าเสนอความรู้พ้ืนฐานของการ์ตูน การประยุกต์ใช้ทฤษฏีทางการสื่อสารที่ส าคัญมา
อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีกาน าเอาการ์ตูนมาใช้ในสื่อสารการตลาดผ่านการเล่าเรื่อง 
(Storytelling) โดยให้ความส าคัญกับการใช้การ์ตูนเพ่ือสร้าง Engagement และในตอนท้ายจะเป็น
การน าเสนอประสบการณ์ของผู้เขียนขณะท างานในธุรกิจการตลาดที่น าตัวการ์ตูนมาใช้งาน ณ 
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศต้นแบบที่มีการใช้งานการ์ตูนเพ่ือสร้าง Engagement ที่ประสบ
ความส าเร็จ เนื้อหาทั้งหมดจะน าเสนอเป็นล าดับขั้นตอนดังนี้  

 

นิยามความหมายเกี่ยวกับการ์ตูน 
การ์ตูนอาจจะมีความหมายแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ตรงหรือการรับรู้ภาพลักษณ์ผ่านสื่อ

ต่างๆ แต่ความหมายของการ์ตูนถูกนิยามไปในทิศทางเดียวกัน (กาญจนา แก้วเทพ, ตปากร พุธเกส, 
และภัทรา บุรารักษ์, 2555) ดังนี้ 

Cartoon หรือการ์ตูน เป็นค าที่มีต้นก าเนิดมาจากค าว่า Carton ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่า 
กระดาษ หรือกระดาษการ์ด (paper card)  

ในหนังสือ A Dictionary of Art Terms and Techniques (1969) กล่าวถึงความหมายของค า
ว่าการ์ตูนไว้ว่า การ์ตูนหมายถึงภาพวาดลายเส้นเชิงล้อเลียนตลกขบขันที่ มักจะวาดเป็นลายเส้นอย่าง
ง่าย โดยมีจุดประสงค์เพ่ือความสนุกสนาน การศึกษา ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นทางด้าน
การเมืองหรือสังคม 
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นอกจากนั้นยังมีค าอ่ืนๆ ที่หมายความถึงการ์ตูนอีกหลายค า อาทิเช่น 

 Comic เป็นภาษาละตินมามีความหมายเก่ียวข้องกับความสนุกสนาน (Comedy) 

 Caricature เป็นศัพท์จากภาษาอิตาลีแปลว่า บรรทุกหรือบรรจุ ใน The Encyclopedia 
America ได้ให้ความหมาย การเขียนภาพลายเส้นหรือสัญลักษณ์ที่มุ่งเหน็บแนมคนใดคนหนึ่ง 
เพ่ือแสดงอารมณ์ขันและท าให้เกิดความขบขันเป็นประการส าคัญ หรือการ์ตูนการเมือง 

 Illustrated Tale หรือนิยายภาพ เป็นการเขียนเล่าเรื่องด้วยภาพ 

 Animation หมายถึงการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยวิธีการน าภาพการ์ตูนหลายภาพที่
มีความต่อเนื่องกัน มาฉายในความเร็วที่เหมาะสมจนเกิดเป็นภาพลวงตาของการเคลื่อนไหว
ขึ้นมา  

แต่ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้น าของการ์ตูนจะใช้ค าว่า มังงะ (Manga) ซึ่งหมายถึงการ์ตูนใน
สิ่งพิมพ์ และแอนิเมะ (Anime) ซึ่งหมายถึงภาพยนตร์ญี่ปุ่นตามภาษาของญี่ปุ่น 
 

ประเภทของการ์ตูน 
ด้วยความหลากหลายของการ์ตูน จึงมีผู้แบ่งประเภทของการ์ตูนไว้มากมายหลายแบบ โดยใช้

เกณฑ์ท่ีแตกต่างกันของการ์ตูน (กาญจนา แก้วเทพ, ตปากร พุธเกส, และภัทรา บุรารักษ์, 2555) ดังนี้ 
 

                   1
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ภาพที่ 1 การแบ่งประเภทการ์ตูน 

 
(1) แบ่งตามเกณฑ์ของพ้ืนที่ที่น าการ์ตูนไปใช้ประโยชน์ การจัดวางและเนื้อหา แรนดอล พี แฮริ

สัน นักวิชาการ์ตูนได้แบ่งการ์ตูนออกเป็น 6 กลุ่มใหญ่ๆ  ดังนี้ ภาพประกอบที่เป็นการ์ตูน (Cartoon 
illustration), การ์ตูนกรอบเดียว (Single-Panel cartoon), การ์ตูนช่อง (Comic strip), หนังสือ
การ์ตูน (Comic book), การ์ตูนภาพเคลื่อนไหว (Animated cartoon) และสินค้าการ์ตูน (Cartoon 
product) 
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(2) เกณฑ์แบ่งตามประเภทเนื้อหา แบ่งได้ 10 ประเภท ได้แก่ เรื่องวิทยาศาสตร์ (Science 
Fiction), การผจญภัยในความฝัน (Fantastic Adventure), เรื่องอาชญากรรมและการสอบสวน 
(Crime and Detective), เรื่องชีวิตจริงและประวัติบุคคล (Real stories and Biography), เรื่องการ
ผจญภัยในป่า (Jungle Adventure), การ์ตูนเรื่องสัตว์ (Animal Cartoon), เรื่องตลกขบขัน (Fun 
and Humor), เรื่องเกี่ยวกับความรัก (Love Interest) และเรื่องจากวรรณคดี (Retold Classic), 
เรื่องสงคราม (War) 

(3) เกณฑ์บางตามรูปแบบและเป้าหมาย แบ่งได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบเพ่ือความบันเทิง
ทั่วไป เช่น ผจญภัย ตื่นเต้น สยองขวัญ เป็นต้น และรูปแบบเพ่ือคุณค่าทางการศึกษา เช่น เรื่อง
การเมือง วรรณคดี วิทยาการ เป็นต้น 

(4) เกณฑ์แบ่งตามลักษณะการแสดงออก แบ่งได้ 12 ประเภท ได้แก่ การ์ตูนการเมือง,การ์ตูน
ประกอบเรื่อง, การ์ตูนสั้นเป็นตอนๆ, การ์ตูนข าขันช่องเดียวจบ, การ์ตูนข าขันหลายช่องจบในหน้า
เดียว, การ์ตูนเรื่องราว, การ์ตูนโฆษณา, การ์ตูนเคลื่อนไหว, การ์ตูนล้อเลียนบุคคล, การ์ตูนประกอบ
การศึกษา, การ์ตูนโทรทัศน์ และการ์ตูนแบบ 

(5) เกณฑ์แบ่งตามวัยของผู้อ่าน แบ่งได้ 3 ระดับ ได้แก่ การ์ตูนส าหรับเด็กเล็ก, การ์ตูนส าหรับ
เด็กโต และการ์ตูนส าหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ 

(6) เกณฑ์แบ่งตามลักษณะผู้สร้างการ์ตูน แบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ การ์ตูนที่ผลิตโดยผู้ผลิต 
และการ์ตูนที่ผลิตโดยผู้รับสารโดยใช้มือวาด ผลิตเพ่ือความชื่นชอบเป็นหลัก 
 

แนวคิดการเล่าเรื่องผ่านสื่อการ์ตูนในยุคดิจิทัล 
วงการสื่อสารมวลชนมีพัฒนาการองค์ความรู้ใหม่ๆ เสมอ อย่างแนวคิดเรื่องการเล่าเรื่อง ซึ่งเป็น

เสมือนเครื่องมือหลักในการผลิตเนื้อหาสื่อที่ส าคัญ เพราะไม่ว่าผลงานสื่อจะถูกผลิตออกมาในรูปแบบ
ใด จะเป็นภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ข่าวหนังสือพิมพ์ รวมถึงการ์ตูน ก็มักให้ความส าคัญกับการเล่า
เรื่อง (storytelling) เสมอมา แต่โลกของการเล่าเรื่องในยุคสื่อเก่านั้น เป็นยุคการเล่าเรื่องในยุคการ
สื่อสารทางเดียว (one-way communication) ที่ซึ่งเชื่อในทฤษฎีแบบจ าลองการสื่อสารของ "David 
K. Berlo" นักสังคมศาสตร์ ที่สร้างขึ้นจากฐานคิดที่ว่า องค์ประกอบการสื่อสาร มี "Sender > 
Message > Channel > Receiver" ซึ่งเชื่อว่าผู้ส่งสารเท่านั้นที่มีอ านาจในการบอกเล่าเรื่องราว  

แต่โลกการสื่อสารวันนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว นับตั้งแต่มีอินเตอร์เน็ต เมื่อปี ค.ศ. 1990 และ
นับตั้งแต่มีกระดานสนทนา และ มีเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ ที่เชื่อมต่อและท าให้ผู้ใช้สามารถติด
ต่อเชื่อมถึงกันได้ไม่ยาก จนโลกการสื่อสารก้าวเข้าสู่ยุค "ผู้ใช้งานเป็นผู้ผลิตสาร" (user generate 
content) ซึ่งหมายถึง ผู้รับสารปัจจุบัน ที่ไม่เพียงแต่เป็นผู้รับปลายทางธรรมดาแต่สามารถกลายเป็น
ผู้แสดงความคิดเห็นตอบกลับ กระทั่งกลายเป็นผู้ส่งสารได้ด้วย สามารถ เผยแพร่วิดีโอคลิปเพลงที่
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ตนเองร้อง โพสต์ความคิดเห็นทางการเมือง เขียนบล็อกความรู้รีวิวสินค้า หรือโพสต์แชร์ภาพถ่ายเซล
ฟ่ีตนเอง เนื้อหาเหล่านี้ถูกน าเสนอผ่านสังคมออนไลน์ ด้วยช่องทางต่างๆ (ธาม เชื้อสถาปนศิริ, 2556) 
 

แนวคิดการเล่าเรื่องกับการสร้าง Engagement 
การเกิด Engagement ของผู้ใช้สื่อ สามารถเป็นจริงได้มากขึ้นในยุคปัจจุบัน เพราะเป็นผลมาจาก

บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคถูกกระตุ้นให้ต้องแสวงหาข้อมูลใหม่ๆ พร้อมกับ
สร้างความสัมพันธ์กับเนื้อหาของสื่อตลอดเวลา ดังนั้นโลกของยุคสื่อปัจจุบันจึงไม่ได้อยู่ในมือบริษัทสื่อ
ขนาดใหญ่ แต่อยู่ในมือของทุกคน ซึ่งสามารถสร้างเนื้อหาได้เอง และน าไปสู่ “วัฒนธรรมการมีส่วน
ร่วมในสื่อ ซึ่งน าไปสู่การสร้าง Engagement ได้ (มรรยาท อัครจันทโชติ, 2557) 

Engagement คือ การมีส่วนร่วม (Participatory) มิใช่เพียงการแค่การปฏิสัมพันธ์กันกล่าวคือ 
ความรู้สึกมีส่วนร่วมจะถูกขับเคลื่อนจากผู้ใช้สื่อเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสมัครใจของผู้ใช้สื่อ แตกต่าง
จากการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบที่ถูกขับเคลื่อนจากผู้ผลิตสื่อ และเป็นเพียงท าให้ผู้รับสารเข้าไปอยู่ใน
โครงสร้างเดิม มิใช่ให้กลายเป็นผู้ผลิตเนื้อหาใหม่ นอกจากนั้น Engagement จะเกิดขึ้นได้ ต้องอยู่บน
พ้ืนฐานของ 5 องค์ประกอบที่ส าคัญ (Phillips, A., 2012) คือ 

(1) Loyalty ผู้ใช้สื่อรู้สึกผูกพันกับเรื่องเล่านั้นอยู่ตลอด มีการติดตามเรื่องเล่านั้นอย่างสม่ าเสมอ
ในทุกสื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเล่านั้นในเชิงรุก (Active Seeker)  เช่น การที่เด็กๆ ชื่นชอบเหล่าการ์ตูน
ซุปเปอร์ฮีโร่ เช่น เบ็นเท็น อุลตร้าแมน เป็นต้น ก็จะติดตามการ์ตูนอย่างต่อเนื่อง พยายามหาซื้อสินค้า
ที่มีตัวการ์ตูนไปประกอบกับสินค้านั้นๆ เป็นต้น ดังรูป 

 

 
 

ภาพที่ 3 การ์ตูน “BEN 10”  
 

(2) Attentive Consumption ผู้ใช้สื่อสนใจและใส่ใจที่จะรับรู้เรื่องเล่านั้น จนสามารถจดจ า
และระลึกเรื่องเล่าได้ เช่น บริษัทเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เช่น AIS DTAC และ True มีการใช้การ์ตูน
ในรูปแบบ Mascot มาเล่าเรื่องผ่านสื่อโฆษณาผ่านโทรทัศน์ (TVC) เพ่ือสร้างการจดจ าภาพลักษณ์
ของบริษัท ดังรูป 
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ภาพที่ 4 น้องอุ่นใจ Mascot ของ AIS 
 

(3) Media Literacy ผู้ใช้สื่อมีความสามารถในการอ่าน และตีความข้อมูล และที่ส าคัญ คือ 
ต้องมีทักษะการใช้สื่อ สามารถผลิตเนื้อหาเพ่ือถ่ายทอดเรื่องเล่าผ่านสื่อต่างๆได้ 

(4) Participation ผู้ใช้สื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องเล่า โดยการสร้างสรรค์เนื้อหาเพ่ือขยายและ
ต่ อ ย อ ด เ รื่ อ ง เ ล่ า อ อ ก ไ ป  เ ช่ น ใ น  Fanpage “ ลู ก ค้ า ผู้ น่ า รั ก ” 
(https://www.facebook.com/ilovemyclient) ที่สมาชิกสามารถส่งเรื่องเล่า ประสบการณ์ของ
สมาชิกมายังเจ้าของ Fanpage เพ่ือน ามาสร้างเรื่องราวผ่านตัวการ์ตูนที่มีคุณสมบัติเข้ากับเรื่องเล่า
นั้นๆ ซึ่งปัจจุบันมสีมาชิกกว่า 140,000 คน ดังรูป 

 

 
 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างภาพผลงานจาก Fanpage “ลูกค้าผู้น่ารัก” 
 
(5) ‘Extra-textual’ Activities ผู้ใช้สื่อมีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการรับเรื่องเล่าจากสื่อ

เดิมโดยตรง และเป็นกิจกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องเล่าเดิม เช่น การท าเว็บไซต์หรือนิตยสาร
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเล่านั้น (Fanfication), การสร้างสรรค์อุปกรณ์และชุดเครื่องแต่งกายของตัวละคร 
(Cosplay) เป็นต้น 
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กรณีศึกษา : การวิเคราะห์สื่อการ์ตูนที่ส่งเสริม Engagement ให้กับลูกค้าในประเทศ
ญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็น Best Practice ชั้นยอด ที่มีการใช้ตัวการ์ตูนมาเป็นเครื่องมือทางการ
สื่อสารการตลาด มีการเล่าเรื่องผ่านสื่อต่างๆ และส่งเสริม Engagement ให้เกิดข้ึนกับกลุ่มผู้บริโภค  

การจัดการธุรกิจกราฟิกและการตลาดในประเทศญี่ปุ่น ได้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่น าตัวการ์ตูน
มาเป็นเครื่องมือทางการตลาดขับเคลื่อนส าหรับธุรกิจ ซึ่งบริษัทที่ด าเนินธุรกิจนี้ เช่น Dentsu, ADK 
เป็นต้น ล้วนได้รับโปรเจ็คขนาดใหญ่จากหน่วยงานราชการ หรือบริษัทผู้ว่าจ้างให้ดูแลในการน าสื่อมา
ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมทั้งต้องท าให้สื่อท าหน้าที่ให้
มากกว่าการให้ข้อมูล และต้องส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความใส่ใจ สนใจ ปรารถนา และตัดสินใจซื้อเมื่อ
ได้รับรู้ข้อมูล ส่งผลให้ต้องค้นหากลวิธี เพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้าให้ได้ ซึ่งสิ่งนั้นคือ 
“การ์ตูน” ที่คุ้นเคยมาตั้งแต่สมัยเด็ก เช่น โดราเอมอน ผีญี่ปุ่น ตัวการ์ตูนคุณพ่อ คุณแม่ หรือแม้แต่
ขบวนการพลัง 5 สี เป็นต้น ล้วนถูกหยิบมาเป็นเครื่องมือทางการตลาด จากการส ารวจข้อมูลโดย
บริษัท ADK (ปริญ ลักษิตานนท์, 2544) ปรากฏข้อมูลว่า ตัวการ์ตูนสามารถสร้างการจดจ าต่อ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการได้มากกว่า 60% เมื่อเทียบกับองค์ประกอบอื่นๆ และประสบความส าเร็จในกลุ่ม
เด็ก เยาวชน รวมถึงวัยท างาน ซึ่งจะเห็นได้จากโฆษณาที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์ หน้านิตยสาร 
ป้ายประกาศ หรือแม้แต่อาหารที่คนญี่ปุ่นทานเป็นประจ า หรือแม้กระทั้งการส่งเสริมการขายที่น าเอา
ตัวการ์ตูนมาประกอบที่เพ่ิมมากข้ึนในปัจจุบัน 

จากแนวคิดการน าตัวการ์ตูนมาใช้ และถือเป็นเครื่องมือที่ประสบความส าเร็จในวงกว้าง โดย
พ้ืนฐานของสื่อที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication) 
สามารถแบ่งแยกกลไกการท างานของความส าเร็จนี้ ได้เป็น 4 ส่วน คือ 
(1) ผู้ส่งข้อมูล เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เช่น กลุ่มบุคคล นิติบุคคล บริษัทห้างร้านทั้งขนาด

เล็ก กลาง หรือใหญ่ ซึ่งล้วนมองเห็นประโยชน์ของการน าการ์ตูนมาใช้ประโยชน์ แต่เหนือสิ่งอ่ืนใด 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการย่อมต้องมีคุณภาพด้วยเช่นกัน 
(2) ตัวการ์ตูน ที่ปรากฏในปัจจุบัน เกิดข้ึนมาจากหลายที่มา เช่น  

 มาจากตัวการ์ตูนที่มีเรื่องราว(story) อยู่แล้ว เช่น จากการ์ตูน ละคร หรือแม้แต่บุคคลที่มี
ชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่นิยม ตัวอย่าง ตัวกัปปะ โมโมทาโร่ เป็นต้น 

 มาจากการพัฒนาและออกแบบใหม่โดยบริษัทรับออกแบบตัวการ์ตูน 

 มาจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นผู้ออกแบบเอง 

 มาจากการหยิบเอาบุคลิกลักษณะ หรือสิ่งที่เป็นที่นิยมในแต่ละพ้ืนที่มาออกแบบ เช่น 
สโมสรฟุตบอลประจ าจังหวัด ก็น าเอาจุดขายประจ าถิ่นมาออกแบบเป็นตัวการ์ตูน 
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 มาจากความชอบเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มที่สนใจการเดินทางด้วยจักรยาน ก็พัฒนาตัวละคร
เฉพาะกลุ่มขึ้นมา ตัวการ์ตูนแต่ละตัวถูกออกแบบให้มีบุคลิกลักษณะที่โดดเด่น จดจ าได้ง่าย ผ่าน
การใช้สี รูปทรง รูปร่าง หรือแม้แต่เสื้อผ้าของตัวการ์ตูน ที่สร้างลักษณะเฉพาะ จนผู้บริโภครับรู้
ข้อมูลผ่านตัวการ์ตูนเชื่อมโยงไปยังผลิตภัณฑ์หรือบริการได้โดยทันที 
(3) สื่อ หรือช่องทางการสื่อสาร ซึ่งหมายถึง การน าเสนอผ่านรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ 

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร อินเทอร์เน็ต หรือผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การออกบูท การจัดกิจกรรมสันทนา
การ ฯลฯ ที่น าตัวการ์ตูนมาใช้ ซึ่งการเลือกใช้สื่อต้องผ่านการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน 
“จะเปิดตัวด้วยสื่อชนิดใดก่อน และตามด้วยสื่อใดต่อไป” ล้วนเป็นกลวิธีที่บริษัทผู้รับผิดชอบการน า
ตัวการ์ตูนไปใช้งานต้องวางแผนไว้เป็นอย่างดี 
(4) ผู้รับรู้ข้อมูล หรือผู้บริโภค เนื่องด้วยประชากรของประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นวัยท างาน การ

เข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถท าได้โดยง่าย ดังนั้นผู้บริโภคก็สามารถเลือกรับข้อมูล หรือตัวการ์ตูน
ที่ตนเองสนใจ ติดตามมาตั้งแต่สมัยเด็กได้ไม่ยาก ผ่าน Smartphone เป็นต้น 

ประเทศญี่ปุ่นมีการใช้ตัวการ์ตูนกันอย่างแพร่หลาย และประสบความส าเร็จ และจาก
ปรากฏการณ์ของตัวการ์ตูนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือทางการตลาด ที่ส่งผลต่อก าไรที่เห็น
เป็นตัวเงิน เช่น รายได้ที่เพ่ิมขึ้น เป็นต้น หรือที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ความภักดีในตราสินค้า (Brand 
royalty) ผ่านตัวการ์ตูน เป็นต้น ล้วนเป็นสิ่งยืนยันความส าเร็จของตัวการ์ตูนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นขอ
น าเสนอกรณีศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น จ านวน 2 ตัวอย่าง ดังนี้ 

 คุมะมง หรือ Kuma-mon หรือくまモン มีที่มาจากหมีเพศผู้ เป็นสัตว์จังหวัดคุ
มะโมะโตะ เป็นการ์ตูนที่เปิดพร้อมกับเส้นทางการเดินรถไฟชิงกันเซ็ง (shinkansen) สายคิวชู เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดคุมะโมะโตะและภูมิภาคที่เส้นทางรถไฟวิ่งผ่าน จากนั้นคุมะมงก็เป็นที่
รู้จักไปทั่วประเทศญี่ปุ่นอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังได้รับการเสนอชื่อจากคนที่อาศัยในญี่ปุ่นทั่ว
ประเทศ จนได้รับรางวัลชนะเลิศตัวการ์ตูนระดับประเทศ 

 

 
 

ภาพที่ 6 คุมะมง หรือ Kuma-mon หรือくまモン 
(ที่มา : https://kumamon-official.jp/) 
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 คิวจัง หรือ Kyun-chan หรือ キュンちゃん เป็นตัวการ์ตูนที่ถูกออกแบบขึ้นจาก
สัตว์ท้องถิ่น ที่มีลักษณะคล้ายหนูและกระรอก ใช้เป็นการ์ตูนสัญลักษณ์ประจ าองค์กรการท่องเที่ยว
เขตฮอกไก เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังใช้เป็นตัวการ์ตูนหลักประจ ารถไฟฟ้า
สายฮอกไกโด (Hokkaido) ซึ่งเขตฮอกไกโดได้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่าน “Hokkaido 
Destination Campaign” โดยนักท่องเที่ยวที่พบเห็นตัวการ์ตูนคิวจังจะเกิดการจดจ า นึกถึงเขตฮอก
ไกโด และการเดินทางผ่านรถไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น  

 
 

ภาพที่ 7 คิวจัง หรือ Kyun-chan หรือ キュンちゃん 
(ที่มา : http://www.visit-hokkaido.jp/t/kyuns_room/) 

 

แนวทางการสื่อสารการตลาดผ่าน “การ์ตูน” ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
จากตัวอย่างการใช้การ์ตูนของประเทศญี่ปุ่น หันกลับมาที่ประเทศไทยซึ่งพบว่า กลุ่มธุรกิจด้านสื่อ

บันเทิง เช่น เพลง โทรทัศน์ เกมส์ เป็นต้น ได้ใช้ตัวการ์ตูนเข้ามาเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น การสร้าง
ตัวการ์ตูนของกลุ่มผู้ประกาศหญิง รายการ “ผู้หญิงถึงผู้หญิง” ที่ภายหลังน ามาสร้างเป็นการ์ตูน
แอนิเมชัน นอกจากนั้นธุรกิจด้านการสื่อสารก็เล็งเห็นถึงการสื่อสารองค์กรด้วยตัวการ์ตูนด้วยเช่นกัน
อย่าง DTAC และ AIS แต่ที่พบเห็นบ่อยมากขึ้นในช่วง 2-3 ปี คือ วงการกีฬา ที่หยิบเอาสัตว์หรือสิ่งที่
คุ้นตาประจ าท้องถิ่น มาสร้างเป็นตัวการ์ตูนประจ าทีมฟุตบอล เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยได้เริ่มต้นน าตัวการ์ตูนเข้ามาเป็นเครื่องมือสื่อสารเพ่ิมมากขึ้น แต่หาก
มองลึกลงไปถึงเทคนิคการน าตัวการ์ตูนเพ่ือส่งเสริม Engagement และต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อองค์กรอย่างยั่งยืน ดังนั้นบริษัทในประเทศไทยต้องมีการบริหารจัดการตัวการ์ตูนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ดังนี้ 

 ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารตัวการ์ตูน ผ่านสื่อหรือเครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ถี่และ
หลากหลาย เช่น ผลิตเป็นการ์ตูนแอนิเมชันสั้นๆ ฉายตามฟรีทีวี หรือผ่าน Youtube แม้กระทั่งการ
สร้างเป็นสติกเกอร์ในโปรแกรม LINE เป็นต้น 

 ควรพัฒนาเป็นสินค้าใหม่ เช่น การสร้างของที่ระลึกเป็นตัวการ์ตูนแจกในงาน event เช่น 
เสื้อพิมพ์ลายตัวการ์ตูน เป็นต้น 
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 ตัวการ์ตูนถือเป็นทรัพย์สินขององค์กร ต้องจดลิขสิทธิ์ เพ่ือป้องกันการลอกเลียนแบบ หรือ
การน าไปใช้งานโดยไม่ได้รับการยินยอมจากองค์กรผู้เป็นเจ้าของ รวมทั้งยังเป็นการก าหนดขอบเขต
การใช้งานของตัวการ์ตูนด้วยอีกส่วนหนึ่ง 

 ควรค้นหาพันธมิตรร่วม เพ่ือน าตัวการ์ตูนไปเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการขาย เช่น ผลิต
ตัวการ์ตูนในลักษณะแผ่นแม่เหล็ก (magnet) เป็นสินค้าแถมร่วมกับสินค้าหลัก เป็นต้น 

 และที่ส าคัญ ควรมีการใช้ตัวการ์ตูนในงานประเภท CSR (Corporate Social 
Responsibility) เพ่ือสร้างการจดจ าที่เป็นมิตรต่อลูกค้าและผู้พบเห็นให้มากขึ้น เช่น ใช้ตัวการ์ตูนเดิน
รณรงค์ช่วยเหลือสังคม เป็นต้น 

ส่วนใหญ่พบว่าการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เข้ามามีอิทธิพล ก าหนดความอยู่รอด ความ
นิยมของตัวการ์ตูน ยิ่งโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและมีความถี่  ผ่าน Experience 
marketing ย่อมตอกย้ าให้มีโอกาสที่ตัวการ์ตูนจะเป็นที่รู้จักและเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้ามีมากขึ้น 
หรืออาศัยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตัวการ์ตูนด้วยวิธีการที่เรียกว่า สร้างแบรนด์(Branding) ทั้ง
ก่อนที่สินค้าหรือบริการประจ าตัวการ์ตูนจะเปิดตัวและเป็นที่รู้จักรักใคร่ของลูกค้า   นอกจากนั้นการ
ผลิตของที่ระลึก หรือการที่ตัวการ์ตูนไปปรากฏร่วมกับกิจกรรมการส่งเสริมการขายของสินค้าอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกันก็ล้วนส่งเสริม Engagement มีผลให้ตัวการ์ตูนเป็นที่รู้จักได้อย่างแพร่หลายในเวลา
อันรวดเร็ว จะท าให้การท าตลาดง่ายขึ้นด้วย 

จากตัวอย่าง “คุมะมง” และ ”คิวจัง” เป็นที่รู้จักไม่ได้ขึ้นอยู่กับการออกแบบ แต่ขึ้นอยู่กับเสน่ห์
หรือความน่ารักของตัวการ์ตูนมากกว่าลักษณะภายนอก ซึ่งจะท าให้เกิดผลในการเชื่อมต่อหรือต่อยอด
ในทางการท าธุรกิจได้และท าให้ตัวการ์ตูนเป็นที่รู้จักได้ไม่ยาก การเพ่ิมมูลค่าให้กับตัวการ์ตูนหรือการ
น าตัวการ์ตูนไปต่อยอดทางความคิดด้วยการสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆ เชื่อมโยงกับสินค้าหรือบริการ 
แนะน าภาพลักษณ์ให้กับองค์กร หน่วยงาน ฯลฯ ในเชิงธุรกิจจะเป็นการท าให้ตัวการ์ตูนโด่งดั ง เป็นที่
รู้จักโดยง่ายในเวลาอันรวดเร็ว และกลายเป็นความเติบโตของธุรกิจการจัดการตัวการ์ตูน ไม่ใช่แค่การ
สร้างตัวการ์ตูน แต่เป็นการสร้างคาแรคเตอร์(Character)  ให้กับตัวการ์ตูน สร้างบุคลิกให้กับตรา
สินค้าหรือบริการต่างๆ โดยใช้ตัวการ์ตูนเป็นตัวกลางในการสื่อสารไปยั งลูกค้า ธุรกิจนี้ต้องอาศัย
การตลาดเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะท้ายที่สุด สินค้าหรือบริการจะมีรายได้หรือเป็นที่รู้จัก ล้วนจ าเป็นต้อง
ใช้การตลาดที่ดีของผู้ผลิต และเจ้าของด้วยในเวลาเดียวกัน 

นอกจากนั้นด้วยสีสันสะดุดตา ตัวการ์ตูนที่ออกแบบเป็นมิตรและมีเอกลักษณ์ จากเบื้องหน้าที่
สวยงามของตัวการ์ตูนซึ่งเห็นแล้วประทับใจ และเกิดความรู้สึกร่วมที่สอดคล้องกันระหว่างลูกค้า ผู้พบ
เห็น กับวัตถุประสงค์ของบริษัทที่น าตัวการ์ตูนมาใช้งาน  ย่อมเป็นพลังขับเคลื่อนแบรนด์(Brand) ได้
อย่างแยบยล  
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การศึกษากลุ่มเป้าหมายจนเข้าใจ  ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และมาถูกทางแล้ว แต่เมื่อเจาะลึกให้ถึง
รูปแบบ พฤติกรรมการบริโภค ซึ่งมีส่วนส าคัญต่อการวางแผนการน าตัวการ์ตูนมาใช้งาน เพราะถือว่า 
“หากเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ย่อมมีโอกาสที่ดีตามมา”  

เมื่อเกิดการรับรู้ (Attention) ท าให้รู้จักมากขึ้น เมื่อกระตุ้นความสนใจ (Interest) ก็จะเกิดการ
ประเมินสินค้าในใจลูกค้า เมื่อให้คุณค่าท่ีต้องการ (Desire) ก็จะตอบสนองหรือสร้างความต้องการใหม่ 
เมื่อจดจ าบันทึกในสมอง (Memory) ก็จะท าให้ลูกค้ามีภาพจ ามากขึ้น  ซึ่งน าไปสู่การโน้มน้าวสู่การ
ตัดสินใจ (Action) จนก่อเกิดการใช้จ่ายจริง แต่ในปัจจุบัน การที่ตัวการ์ตูนจะประสบความส าเร็จได้ 
คงจะไม่ใช่เป็นการแสดงพฤติกรรมของผู้บริโภคแบบทางเดียว แต่ผู้บริโภคต้องตอบสนองต่อข้อมูลที่
ได้รับด้วย จึงกลายเป็นแนวทางพฤติกรรมการบริโภคที่ผู้ออกแบบตัวการ์ตูน หรือบริษัทที่น าตัว
การ์ตูนไปใช้งานต้องค านึงด้วย คือ หลังจากที่ผูบริโภคเห็นตัวการ์ตูนผ่านสินค้า หรือบริการ จะ
ขวนขวายหาข้อมูลด้วยตัวเอง แล้วแบ่งปันข้อมูลน่าทึ่งที่ได้มานั้นให้กับคนอ่ืน จะเห็นได้ว่า พฤติกรรม
สองอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้บริโภค อันได้แก่ การหา รวบรวม (Search) และแบ่งปันข้อมูล 
(Share) จึงกลายเป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจซื้อ  

จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่แปรเปลี่ยนไป จะพบว่าช่องทางการสื่อสารตัวการ์ตูนและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ  ยิ่งมีความส าคัญ เพ่ือต่อยอดให้ตัวการ์ตูนโลดเล่นบนโลกธุรกิจได้อย่างสง่างาม ดังนั้นผู้เขียนได้
สรุปช่องทางการสื่อสารที่ได้ผลในปัจจุบัน ไว้ดังนี้ 

(1) รายการโทรทัศน์ โฆษณาในโรงภาพยนตร์ 
(2) โฆษณา เช่น โฆษณาในหนังสือพิมพ์ ในนิตยสาร ในตู้รถไฟ โปสเตอร์สถานีรถไฟ โฆษณาบน

ตัวรถไฟและรถโดยสาร โปสเตอร์กลางแจ้ง ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ เป็นต้น 
(3) งานอีเวนต์ 
(4) ค าพูดปากต่อปาก (WOM) เช่น การสนทนากับครอบครัวแลเพื่อนฝูง เป็นต้น 
(5) ร้านค้า และผลิตภัณฑ์ เช่น ภาพภายนอกร้านค้า บรรจุภัณฑ์ ค าแนะน าของพนักงาน 

เอกสาร/แคตตาล็อกในร้านค้า สินค้าในแคมเปญ เป็นต้น 
(6) อินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์พกพา เช่น เว็บไซต์องค์กร โฆษณาทางเว็บไซต์ อีเมลขายสินค้า 

blog ส่วนตัว/บริการเครือข่ายสังคมออนน์ (SNS : Social Network Services) เป็นต้น 
แต่ที่ถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่ทรงอิทธิพลที่สุดในปัจจุบัน และสอดคล้องกับพฤติกรรมการ

บริโภค คือ บริการเครือข่ายสังคมออนน์ (SNS : Social Network Services) อย่างเช่น  Facebook  
Twitter LINE และ Blog ซึ่งน่าจับตามอง และได้รับความนิยมมากกว่าช่องทางการสื่อสารอ่ืน 
เนื่องจาก “การสร้างเครือข่ายทางสังคมซึ่งมีรากฐานโดยตรงจากสัญชาตญาณของมนุษย์ในฐานะที่
เป็นสัตว์สังคม” นั่นเอง 

จากการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค เชื่อมโยงกับช่องทางการสื่อสาร เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
ตัวการ์ตูน (Character Business Management) ซึ่งค่อนข้างมีความสลับซับซ้อน เนื่องจากธุรกิจ
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ดังกล่าว เป็นสายพานหนึ่งที่เชื่อมโยง และส่งผลต่ออีกองค์กร ดังนั้นธุรกิจต้องมีความเข้าใจตนเอง 
และเข้าใจคนอ่ืน ให้เป็นอย่างดี แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสประสบความส าเร็จ แต่บริษัทต้องเข้าใจ ใส่ใจ
กับธุรกจิของตนให้มากขึ้น ก็เท่านั้น 

การจะสร้างบริษัททางด้านจัดการธุรกิจตัวการ์ตูนให้ประสบความส าเร็จและยั่งยืน เพ่ือส่งเสริม 
Engagement นั้นมีแนวทางปฏิบัติ 7 ขั้นตอน (Kotaro Sugiyama and Tim Andree, 2010) ดังนี้ 

(1) พัฒนาความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกและกลยุทธ์ หาทางเข้าใจกลุ่มเป้าหมายให้ลึกซึ้ง จากนั้นจึง
สร้างไอเดียและก าหนดวัตถุประสงค์ต่างๆของการน าตัวการ์ตูนมาสื่อสาร และกลยุทธ์การสื่อสารที่
ส าคัญ 

(2) สร้างไอเดียหลัก (Core Idea) ซึ่งเป็นหัวใจของแคมเปญ หรือกิจกรรมที่น าตัวการ์ตูนมาใช้ 
และเป็นรูปแบบเดียวกันตลอดแคมเปญการสื่อสารทั้งหมด 

(3) สร้างโครงสร้างไอเดียร่วม (Scenario Idea) เพราะ Scenario Idea ให้กรอบและรูปแบบ
การท างาน หรือเรื่องราวให้แก่ Core Idea 

(4) พัฒนา “ครีเอติฟองค์รวม” ผลิตงานการ์ตูนเชิงสร้างสรรค์ ทั้ง “สาระที่จะสื่อสารผ่านตัว
การ์ตูน” และงานศิลปะ  

(5) สร้างการออกแบบเชิงโครงสร้าง (Structure Design) ส่วนใหญ่เป็นการออกแบบเชิงปริมาณ
ของแผนการโฆษณาโดยใช้ตัวการ์ตูน ผ่านการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลในปัจจุบันและงานวิจัยใหม่ๆ 

(6) เจรจาและน าไปปฏิบัติ น าแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งหมายถึงการเจรจาและประสานงานกับ
ผู้ประกอบการสื่อต่างๆ และหุ้นส่วนความร่วมมืออ่ืนๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 

(7) ประเมินผลประสิทธิภาพ ทดสอบประสิทธิภาพของแคมเปญ และใช้ผลของการทดสอบเป็น
ข้อมูลสะท้อนกลับส าหรับแผนครั้งถัดไป 

 
จากข้อมูลที่ได้น าเสนอจะค้นพบแนวทางปฏิบัติในการเลือกใช้ “การ์ตูน” เพ่ือสร้างความผูกพันธ์ 

(Engagement) ให้กับสินค้าหรือบริการผ่านเทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling) ที่ตอบโจทย์ทุกเพศ 
ทุกวัยในสังคมยุคดิจิทัล ซ่ึงมีการแข่งขันทางธุรกิจค่อนข้างสูง การน าความคิดสร้างสรรค์มาขับเคลื่อน
กับแผนธุรกิจ ก็ยิ่งสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการได้เป็นอย่างมาก โดยจะเห็นได้จากการน าเอา
การ์ตูนมาใช้ในการสื่อสารการตลาดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก สามารถ
สร้าง Brand engagement ผ่าน Experience marketing ของคนญี่ปุ่น ดังนั้นการจะน าการ์ตูนมา
ใช้สื่อสารในธุรกิจไทยย่อมต้องมีการประยุกต์ให้เข้ากับสังคม วัฒนธรรมของไทย เพ่ือผลักดันให้ 
“การ์ตูน” เป็นมากกว่าการ์ตูนอย่างที่คนไทยเข้าใจกันมานาน 
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