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บทคัดย่อ 

 การศึกษาการสื่อสารแบรนด์ของคุมะมงผ่านสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนว
ทางการสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์และการสื่อสารเพ่ือสร้างเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ผ่านการใช้สื่อ
ออนไลน์ของคุมะมง  โดยใช้การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร จากศึกษา
พบว่าการสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์คุมะมงใช้การสื่อสารแบบผสมผสานระหว่างสื่อออนไลน์และสื่อเก่า
ควบคู่กัน เพ่ือสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ได้กว้างขวางภายในเวลาอันสั้น ซึ่งมุ่งเน้นสร้างการปฏิสัมพันธ์
กับผู้ที่ได้พบเห็น จากนั้นจึงน าไปสู่การตลาดแบบปากต่อปากบนสื่อออนไลน์ จังหวัดคุมะโมโตะ 
ประเทศญี่ปุ่น ได้น าเสนอภาพลักษณ์ความเป็นบุคคลและเรื่องราวอันเฉพาะตัวให้คุมะมง ผ่านทาง
จุดยืนทางการตลาดที่ก าหนดรูปแบบของเนื้อหาสารของคุมะมงบนสื่อออนไลน์ร่วมกับการท ากิจกรรม
ในแต่ละพ้ืนที่ได้ส าเร็จ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของจังหวัดคุมะโมโตะอย่างจริงจัง ทั้ง
การออกแบบคุมะมงให้มีชีวิตโดยการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมาให้เป็นตัวมาสคอต ภาษา
เฉพาะตัว เรื่องราวเฉพาะตัวให้สอดคล้องกับสิ่งที่รอบตัวทั่วไป ซึ่งส่งผลให้ตัวตนหรือภาพลักษณ์ของคุ
มะมงมีความชัดเจนมากขึ้นบนสื่อออนไลน์ รวมถึงการออกแบบชุดมาสคอตที่ท าให้คุมะมงสามารถ
เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด และสามารถสื่อสารบุคลิกผ่าน
ท่าทางได้โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ค าพูดในการสื่อสาร คุมะมงจึงสามารถสร้างตัวตนที่สอดคล้องกันได้ทั้ง
บนสื่อออนไลน์และกับผู้ที่ได้พบเห็น และสามารถขอน าคุมะมงไปใช้ได้อย่างไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ โดยมี
เงื่อนไขว่าการน าไปใช้นั้นต้องมีส่วนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์จังหวัดคุมะโมโตะให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งจะ
ท าให้ภาพของคุมะมงมาพร้อมกับชื่อของจังหวัดคุมะโมโตะ และสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดคุมะ
โมโตะได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 

 

 

 

                                                                        
4 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
5 ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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Abstract 

 The study of brand communication of Kumamon through online media aims 
to explore ways to build brand awareness and communication to enhance brand 
image through the use of Kumamon's online media. It is done by using qualitative 
research and document analysis. According to the study, Kumamon's present brand 
awareness is based on the combined use of online media and old media. To 
broaden brand awareness within a short time, the study focuses on creating 
interaction with those who have seen the brand image. Then it would lead to viral 
marketing on the online media. Kumamoto Prefecture Japan presents a unique 
personality and story through Kumamon. From the marketing point of view, the 
format of the Kumamon's message on the online media together with the activities 
in each area has been effective. The cooperation from all parts of Kumamoto 
Prefecture was serious. The design of the Kumamoto life by creating a unique 
identity as a personal mascot, unique language, and unique stories in accordance 
with what is around is perfect. This has resulted in a more explicit identity or image 
of Kumamon on the online media including a mascot design that allows a real 
Kumamon to move freely and participate in activities without restrictions. Kumamon 
can communicate a personality through gestures without any need to use spoken 
words. Hence, Kumamon presents a consistent identity on both the online media 
and those who have seen Kumamon in real. Finally, the Kumamon brand can be 
used free of charge. The only condition is that the use of Kumamon should involve 
the publicity of Kumamoto Prefecture. This will make Kumamoto's image associated 
with the name of Kumamoto Prefecture. It can make some money in Kumamoto 
another way.  
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ที่มาและความส าคัญ 

 มาสคอต (mascot) คือสิ่งสิ่งหนึ่ง ที่อาจจะเป็นได้ทั้งสิ่งของ มนุษย์ หรือสัตว์ แต่โดยมากนั้น
เราจะพบเห็นมาสคอตที่เป็นตัวละครสัตว์หรือมนุษย์ โดยรับบทบาทในการเป็นตัวแทนเพ่ือเผยแพร่
ออกสู่สาธารณะ (Matt Blitz, 2016) นอกจากการสร้างสีสันในอีเว้นท์ต่างๆ มาสคอตยังถูกสร้างขึ้น
เพ่ือท าหน้าที่เป็นสัญลักษณ์เพ่ือเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาทิ สถานที่ สินค้า คน องค์กร ร้านค้า 
เมือง กิจกรรม รวมถึงแบรนด์  ซึ่งท าให้ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจจากแวดวงใด การมีมาสคอตประ
จ าธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ (Japanmase, 2016) มาสคอตถูกน ามาใช้ในการตลาดหรือในธุรกิจ
ต่างๆเพ่ือเป็นตัวแทนของแบรนด์ องค์กร หรือสินค้าช่วยเพ่ิมความสนใจ และเกิดเป็นภาพจดจ าในใจ
ของผู้บริโภค มาสคอตที่ออกแบบดีสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ  แบรนด์ได้และส่งผลต่อยอดขายหรือ
ก าไรด้วยเช่นกัน นอกจากการเป็นตัวแทนของแบรนด์หรือสินค้า มาสคอตยังสามารถท าหน้าที่เป็นสื่อ
ที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์โครงการ หรือการรณรงค์ต่างๆอีกด้วย การมีมาสคอต อยู่ในแบรนด์ช่วย
สร้างภาพลักษณ์ท่ีสดใสให้กับตราสินค้า สร้างความประทับใจเรียกรอยยิ้มจากผู้พบเห็น   มาสคอตยัง
เป็นส่วนช่วยในการสื่อสารภาพลักษณ์ วิสัยทัศน์ของแบรนด์ท าให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจใน      แบ
รนด์มากขึ้น อีกทั้งเมื่อเวลาผ่านไปมาสคอตที่เป็นสิ่งสร้างขึ้นจะไม่เปลี่ยนไป สามารถคงรูปลักษณ์
ลักษณ์เดิมเอาไว้ได้นานตราบที่แบรนด์ต้องการ ท าให้ผู้ที่จดจ าเกิดความคุ้นชินรวมถึงจดจ าแบรนด์ได้
ง่ายขึ้น เรื่องราวที่สร้างขึ้นยังช่วยเพ่ิมความแข็งแรงให้มาสคอต การใส่ประวัติ เรื่องราว บุคลลิก 
ลักษณะนิสัย บวกกับมุมมองทางธุรกิจ วิสัยท ศน์ขององค์กร หรือแบรนด์ที่แทรกเข้าไปนั้น สร้างความ
แข็งแรงให้กับตัวมาสคอตได้เป็นอย่างดี (Sarun Gangwanpongpun, 2017) ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นมี
การน ามาสคอตมาใช้เพ่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ และกลายมา
เป็นเวทีการแข่งขันของมาสคอตที่สร้างมูลค่าให้กับประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างสูง (Manager, 2554) 

 คุมะมง (くまモン, Kumamon) คือ มาสคอต (Mascot) ประจ าจังหวัดคุมะโมโตะ 
(Kumamoto) ภูมิภาคคิวชูทางตอนใต้ จากประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งใน ยุรุคาแรคเตอร์ (Yurukyara , 

ゆるキャラ) ที่สร้างขึ้นโดยจังหวัดคุมะโมโตะในวันที่ 12 มีนาคมปี 2553 จากแคมเปญ 

(campaign) คุมะโมโตะ เซอร์ไพรส์ (Kumamoto surprise, くまもとサプライズ) ยุรุ
คาแรคเตอร์ในปัจจุบันจะถูกมองว่าเป็นมาสคอตประจ าจังหวัดของประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นสัญลักษณ์
และตัวแทนการประชาสัมพันธ์ของสถานที่ เมือง หรือจังหวัดต่าง ๆ (เอกณัฏฐ์ สวัสดิ์หิรัญ , สืบค้น 
2017) คุมะมงมีลักษณะเหมือนหมีสีด า มีแก้มแดงและสีหน้าที่ตื่นเต้น ตกใจอยู่ตลอดเวลา คุมะมงถูก
ออกแบบตามสิ่งต่างๆในคุมะโมโตะ อาทิ หมีซึ่งเป็นสัตว์ที่มีมากในจังหวัดคุมะโมโตะ สีด าจาก
ปราสาทคุมะโมโตะ แก้มสีแดงสื่อถึงดินแดนแห่งไฟ เป็นต้น (Chika, 2012)  คุมะมงเป็นมาสคอตที่มี
หน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดให้เป็นที่รู้จัก จากการเพิ่มเส้นทางให้บริการของรถไฟความเร็วสูงชิงคันเซ็น 
(Shinkansen) ในเขตพ้ืนที่คิวชู และโด่งดังอย่างรวดเร็วจากการใช้สื่อออนไลน์ (Online Media) จน
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ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวด Yurukyara Grand Prix ในปี 2554 ด้วยคะแนนโหวตอันดับ
หนึ่งจากการส่งประกวดมาสคอตจ านวน 350 ตัว (Tenkaijapan, 2011) ความน่าสนใจของคุมะมง
คือการเป็นมาสคอตที่ไม่เพียงท าหน้าของมาสคอตเท่านั้น แต่ยังใช้สื่อออนไลน์ในการสื่อสารอย่าง
จริงจัง จนเกิดเป็นผู้ติดตามจ านวนมากและท าให้จังหวัดคุมะโมโตะสร้างรายได้เข้าจังหวัดเป็นจ านวน
มากจากการใช้สื่อออนไลน์ของคุมะมง ในปัจจุบันคุมะมงมีผู้ติดตาม (Follower) ในบัญชีอย่างเป็น
ทางการ (official account) ทวิตเตอร์ (@55_kumamon) จ านวน 580,000 บัญชี (Kumamon’s 
Twitter Official Account, 2017) โดยกล่าวได้ว่า คุมะมงเป็นมาสคอตที่มีงานยุ่งตลอดปีและ
เดินสายท ากิจกรรมตลอดเวลา 

 

ภาพที ่1 คุมะมง (Kumamon-official, 2017) 

 ในประเทศไทยมีการศึกษาการสร้างมาสคอต เพ่ือน ามาใช้ในงานอีเว้นท์ (Event) ทาง
วัฒนธรรม โดยการศึกษาการสร้างมาสคอตเพ่ือออกแบบมาสคอตที่สามารถสื่อสารบุคลิกภาพของ
วัฒนธรรมเชียงใหม่ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ และน้องสุขใจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่
ถูกสร้างมาเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆขององค์กรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาพลักษณ์
ของมาสคอตในประเทศจึงเปรียบเสมือน ตัวแทนของสิ่งๆหนึ่ง อาทิ องค์กร วัฒนธรรม หรือแบรนด์ 
เป็นต้น การใช้งานมาสคอตในประเทศไทยจึงมีแนวโน้มเป็นการใช้งานเพ่ือประชาสัมพันธ์ในงานอี
เว้นท์เป็นหลัก (ประไพรพรรณ เปรื่องพงษ์, 2557) ซึ่งต่างจากคุมะมงที่ถูกสร้างมาเพ่ือท างานเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอย่างจริงจัง และกลายเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดคุมะโมโตะ
ประเทศญี่ปุ่น (Manager, 2554) 

 มาสคอตคุมะมงยังถือเป็นมาสคอตที่สื่อสารแบรนด์ (Brand) ผ่านสื่อออนไลน์จนประสบ
ความส าเร็จ ภาพลักษณ์ (Image) ต่างๆของคุมะมงถูกตอกย้ าโดยใช้การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ จน
ท าให้ผู้คนรู้จักคุมะมงในฐานะเจ้าหน้าที่บุคลากรจากรัฐบาลของจังหวัดคุมะโมโตะที่คอยท าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์จังหวัดคุมะโมโตะให้เป็นที่รู้จัก รูปแบบการสื่อสารแบรนด์ของคุมะมงบนสื่อออนไลน์มี
ความแตกต่างออกไปกันในแต่ละสื่อ กล่าวคือ มีรูปแบบของการใช้เนื้อหาที่แตกต่างกันบน เว็บไซต์ 
(Website) บล็อก (Blog) ทวิตเตอร์ (Twitter) และเฟซบุ๊ก (Facebook) ท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจ
ในรูปแบบการสื่อสารแบรนด์ (Brand Communication) ของคุมะมงบนสื่อออนไลน์ ว่าคุมะมงสร้าง
การรับรู้ต่อแบรนด์ควบคู่กับการท ากิจกรรมอย่างไรบนสื่อออนไลน์ และคุมะมงสื่อสารเพ่ือตอกย้ า
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ภาพลักษณ์ทางการตลาด (Brand Image) ผ่านจุดยืนทางการตลาด (Brand Positioning) โดยใช้
การตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) ผ่านสื่อออนไลน์อย่างไร 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 1)  เพื่อศึกษาแนวทางการสื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ผ่านสื่อออนไลน์ 

 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการการสื่อสารเพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์แบรนด์โดยใช้สื่อออนไลน์ 

 

ปัญหาน าวิจัย 

 1) คุมะมงมีวิธีการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ผ่านสื่อออนไลน์ควบคู่กับการท า
กิจกรรมได้ด้วยวิธีการใด 

 2) คุมะมงสื่อสารเพ่ือสร้างเสริมภาพลักษณ์ของตนเอง ผ่านการสื่อสารจุดยืนทางการตลาด 
(Brand Positioning) ของตัวเอง โดยการใช้การตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) ผ่านสื่อ
ออนไลน์อย่างไรบ้าง 

 

ขอบเขตงานวิจัย 

 ขอบเขตของการศึกษา ผู้วิจัยศึกษาวิธีการการสร้างแบรนด์ ในหัวข้อ การรับรู้ต่อแบรนด์ 
(Brand Awareness) และ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image) ผ่านสื่อออนไลน์ โดยมุ่งเน้นไปยัง
ช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการ (Official) ของคุมะมงทั้ง 4 สื่อ (Platform) อันประกอบไปด้วย 
เว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการ (Offcial Website) ของคุมะมง บล็อก (Blog) ของคุมะมง บัญชีทวิต
เตอร์อย่างเป็นทางการ (Official Twitter Accout) ของคุมะมง และบัญชีเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการ 
(Official Facebook Accout) ของคุมะมง โดยจะศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมของมาสคอตคุมะมง
ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ โดยศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ข่าว วีดีทัศน์ และบทความทางอินเตอร์เน็ต ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ผู้วิจัยท าการศึกษา
ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 5 เดือน และ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาในขอบเขตของผู้ส่งสาร ซึ่งเป็นการศึกษารูปแบบของการส่งสาร
เท่านั้น 
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แนวคิดและทฤษฏีที่ใช้ในการวิจัย 

1. ทฤษฎีการตลาดโดยใช้บุคคล (Influencer Marketing) 

 Influencer คือบุคคล ที่มีผู้ติดตาม และมีอิทธิพลทางความคิดต่อผู้ติดตามของตนเอง มี
บทบาทส าคัญในแง่ของการตลาดยุคดิจิตอล (Digital Marketing) ซึ่งถูกน ามาใช้ในการตลาดเพ่ือให้
แบรนด์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว หรือกล่าวคือ ผู้ติดตามของ Influencer เหล่านั้นคือ
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดเดียวกับแบรนด์ Influencer คือผู้ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ความรู้สึกนึก
คิด รวมถึงการตัดสินใจของผู้ติดตาม (หรือกลุ่มเป้าหมาย) ผ่านทางการสื่อสารโดยเนื้อหา (Content) 
ของ Influencer โดยเนื้อหาที่สร้างขึ้นจะมาจากความถนัด ประสบการณ์ ในเรื่องนั้นๆ ของ 
Influencer และInfluencer มีความใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมาย (โดยผ่านทางสื่อออนไลน์) มากกว่าแบ
รนด์ และกลุ่มเป้าหมายเปิดรับสารจาก Influencer มากกว่าสารที่มาจากแบรนด์โดยตรง (เปรมภัสส์ 
ตระกูลโชคเสถียร, 2559) 

2. การตลาด 4Es 

 การตลาด 4Es คือหลักการตลาดที่เน้นสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ามากกว่าการเน้นการขาย 
โดยเน้นการตอบสนองทางด้านอารมณ์และความพึงพอใจให้กับลูกค้า รวมถึงการสร้างประสบการณ์
ร่วมกันระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ (สยามธุรกิจ, 2554)  Carolyn Edgecomb (2013) กล่าวว่ารูปแบบ
ของการตลาด 4E เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบของ Inbound Marketing เป็นการสื่อสารการตลาดที่
เน้นให้ผู้บริโภคเป็นฝ่ายเข้ามาหา   แบรนด์แทนที่แบรนด์จะเข้าหาผู้บริโภค และแบรนด์จะเป็นผู้สร้าง
ความบันเทิงหรือให้ความรู้ กับผู้บริโภคท่ีเข้ามาแต่ไม่มุ้งเน้นการขาย 

 หลักการตลาด 4E ประกอบไปด้วย 

 1. Experience (ประสบการณ์) การตลาดแบบประสบการณ์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่มาแทนที่ 
Product (สินค้า) ของ 4P โดยเปลี่ยนรูปแบบจากการแนะน าสินค้าเป็นการแนะน าประสบการณ์ที่
ผู้บริโภคจะได้รับการจากใช้สินค้าแทน 

 2. Everyplace (ทุกๆที่) การตลาดที่ผู้บริโภคเข้าถึงผู้ขายหรือผู้ให้บริการได้ทุกๆที่ทุกเวลา 
ซึ่งเป็นรูปแบบที่มาแทนที่ Place (สินค้า) คือการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคที่ผู้บริโภคจะสืบเสาะเข้าหาถึง
วิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 

 3. Exchange (การแลกเปลี่ยน) จากปัจจัยด้านราคาน ามาสู่การแลกเปลี่ยน รูปแบบที่มา
แทนที่ Price (ราคา) เป็นการแลกเปลี่ยนตัวเงินเป็นสินค้าด้วยบางสิ่งที่ต่างออกไป การมอบคุณค่า
บางอย่างที่มากับตัวสินค้า 
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 4. Evangelism (การสร้างสาวก หรือการสร้างผู้บริโภคในระยะยาว) การตลาดที่เน้นการ
สร้างลูกค้าประจ า หรือการสร้างสาวกที่มาแทนที่ Promotion (ข้อเสนอพิเศษ) เป็นความหลงใหลใน
แบรนด์ การกลายเป็นสาวกและเริ่มชัดชวนให้คนอ่ืนมาชื่นชอบในแบรนด์เช่นเดียวกับตน วิธีนี้แบรนด์
คือผู้น าพาความคิดของผู้บริโภคให้เกิดความรักความเชื่อมั่นในแบรนด์ 

 การตลาดสาวก (Evangelism marketing) รูปแบบของการตลาดสาวกในปัจจุบัน คือการ
สร้างประสบการณ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ จนพัฒนามาเป็น
ความชื่นชอบในแบบและบอกต่อให้กับคนรอบข้าง และชักชวนให้คนรอบข้างได้เข้ามาสัมผัส มี
ประสบการณ์ร่วมกับเเบรนด์ โดยเรียกว่าเป็นการตลอดเเบบการบอกต่อปากต่อปาก (Word-of 
mouth-marketing) โดยอาจจะใช้เครื่องมือบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) เข้ามาช่วยใน
การเผยแพร่ข้อมูล (บังอร สุวรรณมงคล, 2559) 

3.ทฤษฏีเกี่ยวกับการสื่อสารแบรนด์ 

 ดลชัย บุณยะรัตเวช (2546 : 127-128, อ้างถึงใน วรัตต์ อินทสระ, 2553 ) แบรนด์คือ 
ประสบการณ์ของผู้บริโภค ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่แบรนด์สื่อสารออกไป รวมถึงทุกๆสิ่งที่ออกมาจากแบ
รนด์ จนเกิดเป็นความรู้สึกโดยภาพรวมเมื่อมองกลับไปที่แบรนด์จะพบกับความรู้สึกเหล่านั้น โดยการ
สื่อสารแบรนด์ (Brand Communication) จะถูกสื่อสารผ่านทางกลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาด
รูปแบบต่างๆ รวมถึงการใช้สื่อออนไลน์ (Online Media) ในการสื่อสาร และเข้าถึงผู้บริโภค เพ่ือให้
ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงตัวตนของแบรนด์ได้อย่างลึกซึ้ง (วิเลิศ ภูริวัชร , 2555)  ในปัจจุบันเป็นการสื่อแบ
รนด์ 4.0 ซึ่งเป็นการสื่อสารแบรนด์ในยุคดิจิทัล 

 การสื่อสารแบรนด์ในยุคดิจิทัล คือรูปแบบของการสื่อสารแบรนด์ของการสร้างแบรนด์ 4.0 
(Branding 4.0) การสร้างแบรนด์ 4.0 เกิดขึ้นในยุคของสังคมดิจิทัล สิ่งที่ส าคัญอันดับหนึ่ง คือการ
สร้างตัวตนของแบรนด์ โดยการสร้างให้แบรนด์มีตัวตนและบุคลิกภาพเสมือนเป็นบุคคล โดยการสร้าง
ให้แบรนด์เติบโตขึ้นในสังคมอย่างเป็นธรรมชาติ และเชื่อมโยงคุณค่าที่เกิดขึ้นทั้งหมดเข้าสู่ตัวตนของ
แบรนด์ (Brand Centered Values Creation) เมื่อแบรนด์กลายเป็นสิ่งที่มีตัวตน เป็นภาพเสมือน
ของบุคคลจะน าไปสู่ความเชื่อมโยงระหว่าง     แบรนด์กับผู้บริโภค (ปิยะชาติ อิศรภักดี, 2559) ซึ่งใน
การสร้างแบรนด์ของจังหวัดคุมะโมโตะคุมะมงเปรียบเสมือนผู้มีอิทธิพลทางความคิดต่อผู้ที่ติดตาม 
หรือ Influencer จากจังหวัดคุมะโมโตะ การใช้ Influencer มีบทบาทส าคัญในแง่ของการตลาดยุค
ดิจิตอล (Digital Marketing) ผู้ติดตามจะถูกเชื่อมโยงเข้ากับเรื่องราว (Content) ต่างๆของแบรนด์
ผ่านทางการสื่อสารของ  Influencer บนสื่อออนไลน์ และ Influencer จะมีความใกล้ชิดกับผู้ติดตาม
ในฐานะบุคคลมากกว่าแบรนด์ (เปรมภัสส์ ตระกูลโชคเสถียร , 2559) โดยในวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาการ
สื่อสารแบรนด์ของคุมะมงบนสื่อออนไลน์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
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การสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ (Brand Awareness) คือ การท าให้แบรนด์เป็นที่รู้จักผ่านทาง
กลยุทธ์ทางการตลาด กระทั่งแทรกซึมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันผู้บริโภค (วรวิสุทธิ์ 
ภิญโญยาง, 2552)  

ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image) คือ จิต-วิญญาณ ตัวจน ธาตุแท้ หรือเอกลักษณ์
ประจ าตัวของแบรนด์ กล่าวได้ว่าเป็นบุคคลิกภาพของแบรนด์ (Brand Personality) ซึ่งเปรียบได้ว่า 
คนคนนั้นมีตัวตนเป็นเช่นไร หรือเป็นอย่างไร (Monchai, 2553)  

ต าแหน่งทางการตลาด (Brand positioning) คือ สิ่งที่ท าให้ผู้บริโภคจดจ าและแยกแยะแบ
รนด์ออกจากแบรนด์อื่นๆในสินค้าหมวดเดียวกันได้ ต าแหน่งทางการตลาดคือต าแหน่งที่จะถูกระบุ
ด้วยความรู้สึกจากจิตใจของผู้บริโภคโดยผ่านทางการสื่อสารของแบรนด์ (ตราชู กาญจนสถิตย์, 2557) 

4. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ (Online Media)  

 สื่อออนไลน์มีความแตกต่างจากสื่อแบบดั้งเดิม (Traditional media) คือ ผู้ส่งสารสามารถ
เป็นผู้รับสารได้ในเวลาเดียวกัน และการส่งสารสามารถเป็นสารได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น เสียง 
ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง ข้อความ รวมถึงสื่อประสม ค าว่าสื่อใหม่ (New media) เป็นการใช้
เทคโนโลยีดิจิตอลในการสื่อสาร ซึ่งน าไปสู่การมี เครือข่ายสังคม (Social Network) โดยแนวคิดหลัก
ของเครือข่ายสังคม คือการที่ผู้ใช้สามารถแชร์เรื่องราวของตนเองต่อสาธารณะได้ ไม่ว่าจะเป็น รูปถ่าย 
ประวัติ งานอดิเรก ความสนใจส่วนตัว รวมถึงเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน โดยสามารถให้เพ่ือนๆหรือ
ผู้อ่ืนเข้ามาติดตามเรื่องราวของผู้ใช้คนนั้นได้ และร่วมแชร์เรื่องราวกับกลุ่มเพ่ือน หรือเครือข่ายสังคม 
และขยายวงความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและเพ่ือนของเพื่อน (ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน, 2556) 

5. แนวคิดเกี่ยวการตลาดในยุคดิจิทัล (Digital Marketing) 

 Kotler (2017) กล่าวว่าการตลาด 4.0 คือการตลาดแบบผสมผสานระหว่างการตลาดแบบ
ดั้งเดิม (Traditional) และการตลาดแบบดิจิตอล (Digital) หรือเรียกว่าการตลาดที่ผสมผสานระหว่าง
รูปแบบออฟไลน์ (Offline) และออนไลน์ (Online) เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ท างานควบคู่ร่วมกัน เพ่ือ
สร้างประสบการณ์ให้ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการสร้างปฏิสัมพันธ์จากโลกออฟไลน์ให้เกิด
ความประทับใจ กระตุ้นให้เกิดความสนใจต่อแบรนด์ และเมื่อเกิดเป็นความสัมพันธ์ ผู้บริโภคต้องการ
รู้จักกับแบรนด์ให้มากขึ้นจึงต่อยอดไปสู่โลกออนไลน์ ดังนั้นเป้าหมายส าคัญของการท าการตลาด คือ
การผลักดันให้เกิดการกระท าและสนับสนุนผ่านช่องทางทั้งสอง คือช่องทางออฟไลน์และออนไลน์
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6.  แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบคาแรคเตอร์และมาสคอต 

 มาสคอต คือสัญลักษณ์ที่ถูกใช้ในการสื่อความหมาย และเป็นตัวสื่อความหมายที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมาสคอตช่วยสร้างเสริมจินตนาการให้กับผู้ที่พบเห็นโดยเฉพาะเด็ก มาสคอสคือ
ภาพลักษณ์ของความสนุกสนานและไร้เดียงสา โดยมาสคอตแบ่งออกเป็น 6 แบบได้แก่ มาสคอตที่มี
รูปร่างเหมือนคน มาสคอตที่มีรูปร่างเหมือนสัตว์ มาสคอตที่มีรูปร่างเหมือนวัตถุสิ่งของ มาสคอตที่มี
รูปร่างเหมือนพืชผักอาหาร มาสคอตที่มีรูปร่างเป็นนามธรรม (หรือการไม่สามารถระบุได้ว่ามีรูปร่าง
เหมือนสิ่งใด เป็นการคิดรูปร่างขึ้นมาใหม่) และ  มาสคอตที่มีรูปร่างเป็นอมนุษย์  โดยมาสคอตจะมี
องค์ประกอบสร้างเหมือนกับการออกแบบคาแรคเตอร์ ซึ่งมีการก าหนดสัดส่วนต่างๆ ลักษณะทาง
กายภาพ เพศ วัย นิสัย อารมณ์ที่ต้องการสื่อ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ รูปแบบต่างๆของมาสคอต 
อาทิ ทรงผม และระดับความเหมือนจริงของมาสคอต ว่ามีความเหมือนความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆมาก
น้อยแค่ไหน (ประไพรพรรณ เปรื่องพงษ์, 2557)  

การสร้างมาสคอตมีเป้าหมายเพ่ือให้แบรนด์เป็นที่จดจ าของผู้บริโภค ช่วยเป็นสื่อกลาง
ระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์และยังเป็นเทคนิคการสร้างฐานลูกค้าที่ดี เพราะมาสคอสช่วยสร้างให้แบ
รนด์ดูมีชีวิต เกิดความรู้สึกในทางบวกและผู้บริโภคจับต้องได้และเอ้ือมถึง โดยจุดเด่นของมาสคอตที่
สร้างออกมาทุกตัวจะมีลักษณะที่โดดเด่นร่วมกัน คือมีความโดดเด่นที่สะดุดตา ให้ความรู้สึก
สนุกสนานและหยอกล้อกับผู้บริโภคในบางโอกาส ซึ่งการน ามาสคอตมาใช้ในอีเว้นท์เปิดตัวสินค้าใหม่
จะช่วยเพิ่มความสะดุดตา และสร้างสีสันให้กับงาน ท าให้ผู้บริโภครู้สึกสนใจสินค้ามากขึ้น เพราะมาส
คอตคือสิ่งที่สามารถเข้าหาผู้บริโภคได้ สร้างปฏิสัมพันธ์ได้ ท าให้เกิดประสบการณ์ที่ดีร่วมกัน ด้วย
หน้าตาที่น่ารักน่าจดจ าสร้างเสริมให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์หรือสินค้าดีในความรู้สึกของผู้บริโภค 
(Thaismescenter, 2016) 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. งานวิจัยนี้ด าเนินการวิจัยโดยการวิเคราะห์บทความบนสื่อออนไลน์ งานวิจัย วีดิทัศน์ และ
สื่อออนไลน์เกี่ยวกับคุมะมง โดยแบ่งแหล่งข้อมูลออกเป็น 2 แหล่ง ได้แก่แหล่งข้อมูลประเภทปฐมภูมิ 
(Primary Data) คือแหล่งข้อมูลประเภทสื่อออนไลน์ที่เป็นทางการของคุมะมง อันได้แก่ เว็บไซต์ 
(Website) บล็อก (Blog) ทวิตเตอร์ (Twitter) และ เฟซบุ๊ก (Facebook)  และ แหล่งข้อมูลประเภท
ทุติยภูมิ (Secondary Data) คือแหล่งข้อมูลอื่นๆอันเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคุมะมงโดยต้องเป็น
แหล่งที่สามารถสืบค้นข้อมูลของผู้เผยแพร่ได้ และมีความน่าเชื่อถือ  

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือวิเคราะห์
แนวทางการสื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ (Brand Awareness) ผ่านสื่อออนไลน์  ผู้วิจัย
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วิเคราะห์การใช้สื่อออนไลน์ควบคู่กับกิจกรรมต่างๆของคุมะมง และแนวทางการสื่อสารเพ่ือสร้างเสริม
ภาพลักษณ์แบรนด์ (Brand Image) ผ่านสื่อออนไลน์ โดยการวิเคราะห์ลักษณ์ภาพลักษณ์แบรนด์ของ
คุมะมงที่ถูกสร้างขึ้นมาจากงานวิจัยและเอกสาร ตามแหล่งข้อมูลระบุไว้รวมถึงวิเคราะห์การใช้สื่อ
ออนไลน์ เ พ่ือสื่อสารภาพลักษณ์แบรนด์โดยวิ เคราะห์จากหาจุดยืนทางการตลาด ( Brand 
Positioning) ของคุมะมงและการใช้เนื้อหา (Content) เพ่ือสื่อสารบนสื่อออนไลน์ 

 

ผลการวิจัย 

 คุมะมงเป็นมาสคอตที่ใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการสื่อสาร และสื่อออนไลน์ที่คุมะมง
ใช้ก็เป็นหัวใจส าคัญที่ท าให้คุมะมงประสบความส าเร็จในฐานะมาสคอต ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของ
จังหวัดคุมะโมโตะที่มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดให้เป็นที่รู้จัก   

 1) คุมะมงมีวิธีการสื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ผ่านสื่อออนไลน์ควบคู่กับการท า
กิจกรรมได้ด้วยการใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือในการสร้างการบอกต่อแบบปากต่อปาก (Words of 
mouth) จนท าให้เกิดกระแสบนพื้นที่สื่อออนไลน์   

 ผลการวิจัยพบว่าจากการศึกษาพบว่าในช่วงแรกของการสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์คุมะมงใช้
การลงพ้ืนที่เพ่ือให้ผู้คนจ านวนมากได้พบเห็น และสัมผัส จนน ามาสู่ความสงสัยเกี่ยวกับตัวคุมะมงว่า 
เป็นใครมาจากไหน ก่อนจะน าไปสู่การสร้างให้เกิดความสนใจในตัวคุมะมง โดยการสร้างเหตุการณ์
เพ่ือให้เกิดเป็นประเด็นน าไปสู่การถูกพูดถึงและสืบค้นข้อมูล โดยการเปิดเว็บไซต์หลักอย่างเป็น
ทางการ และทวิตเตอร์ของคุมะมง เพ่ือให้ผู้ที่ได้พบเห็นเเละเกิดความสงสัยได้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัว
คุมะมงได้อย่างง่ายดาย และรู้ว่าคุมะมงเป็นใคร มาจากไหน 

กลยุทธ์ต่อมา คือการให้ผู้ใช้งานทวิตเตอร์ได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และใช้เครื่องมือ
ง่ายๆบนสื่อออนไลน์อย่าง แฮชเเท็ก (Hashtag) ท าให้คุมะมงถูกพูดถึง (Mention) อย่างมากบนสื่อ
ออนไลน์ และท าให้เกิดกระแสความสนใจในตัวคุมะมงเป็นวงกว้างผ่านสื่อออนไลน์อย่างรวดเร็ว 

นอกจากนี้การอนุญาตให้น าคุมะมงไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ยังเป็นกล
ยุทธ์ที่ส าคัญในการสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ของคุมะมงรวมถึงจังหวัดคุมะโมโตะ โดยการเชื่อมโยงการ
ส่งเสริมการขายเข้ากับจังหวัดคุมะโมโตะในทางใดทางหนึ่ ง หรือเป็นการน าผลผลิต วัตถุดิบจาก
จังหวัดคุมะโมโตะมาเป็นส่วนประกอบของสินค้า ก็เป็นสร้างการรับรู้เกี่ยวกับจังหวัดคุมะโมโตะได้ 
โดยผ่านการน าคุมะมงไปใช้  
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 2)   คุมะมงสื่อสารเพ่ือสร้างเสริมภาพลักษณ์ของตนเอง ผ่านการสื่อสารจุดยื่นทางการตลาด 
(Brand Positioning) ของตัวเอง โดยการใช้การตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) เป็นตัว
ถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์ (Brand Storytelling) ผ่านสื่อออนไลน์ 

 ผลการวิจัยพบว่าคุมะมงสร้างภาพลักษณ์ผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Network) หรือ SNS (Social Network Service) ท าให้ผู้ที่ติดตามสามารถรับรู้นิสัย บุคลิก ตัวตน 
ของคุมะมงได้จากการติดตาม และเกิดเป็นความคุ้นเคยเสมือนเป็นบุคคล บุคคลหนึ่งบนโลกออนไลน์ 
คุมะมงใช้สื่อออนไลน์ในการให้ข้อมูล และสร้างเนื้อหา (Content) ต่างๆขึ้นมาเพ่ือให้ง่ายต่อการ
สืบค้น โดยใช้การเล่าเรื่อง (Storytelling) ผ่านเนื้อหาเพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ (Image) ของตัวตนที่
ชัดเจนขึ้นบนสื่อออนไลน์ ท าให้ผู้ที่ติดตามคุมะมงเกิดความรู้สึกคุ้นเคยกับคุมะมงในฐานะบุคคลหนึ่ง 
โดยเนื้อหาการสื่อสารของคุมะมงถูกก าหนดจากจุดยืนทางการตลาด (Brand Positioning) ที่ถูกสร้าง
ขึ้น คือ นิสัยทะเล้นแต่น่ารัก การเป็นหมีที่มุ่งมั่นในการประชาสัมพันธ์จังหวัดคุมะโมโตะ และการมอบ
ความสุขรอยยิ้มให้กับผู้ได้พบเจอ จากนั้นจึงสื่อสารผ่านเนื้อหารูปแบบต่างๆ ทั้ง 4 สื่อ อันได้แก่ 
เว็บไซต์ (Website) บล็อก (Blog) ทวิตเตอร์ (Twitter) และเฟซบุ๊ก (Facebook) ซึ่งทั้ง 4 สื่อมี
รูปแบบที่แตกต่างกันดังนี้ 

เว็บไซต์ (Website) เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคุมะมง เนื้อหาเป็นการให้ข้อมูล 
(Information) และใช้ภาษาก่ึงทางการ ไม่ใช้ภาษาเฉพาะตัว 

 บล็อก (Blog) ใช้เล่าเรื่องราวของคุมะมง เนื้อหาเป็นการเล่าเรื่อง (Storytelling) และใช้
ภาษาไม่เป็นทางการ และใช้ภาษาเฉพาะตัว 

 ทวิตเตอร์ (Twitter) ท าหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสาร และสร้างภาพลักษณ์ความเป็นบุคคล เนื้อ
เป็นการให้ข้อมูล และการเล่าเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน ใช้ภาษาไม่เป็นทางการ และใช้ภาษา
เฉพาะตัว 

 เฟซบุ๊ก (Facebook) ให้ข้อมูลข่าวสารผสมการเล่าเรื่อง โดยเน้นการให้ข้อมูลต่างๆผ่านทาง
เรื่องเล่า และใช้ภาษาไม่เป็นทางการ และใช้ภาษาเฉพาะตัว 

นอกจากนี้คุมะมงยังสร้างภาษาเฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์ขึ้นมา เพ่ือใช้ในการสื่อสาร อาทิ 
ภาษาเฉพาะตัวของคุมะมง ท าให้ผู้ที่อ่านสามารถทราบได้ทันทีว่า ใครเป็นผู้ส่งสารแม้จะไม่เห็นภาพ
หรือผู้ส่งสาร รวมถึงการสร้างเรื่องราวต่างๆ อันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมด
เข้ากับเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน ท าให้สิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวันของผู้ติดตามมีเรื่องราวของคุมะมง
สอดแทรกอยู่จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของผู้ติดตามในที่สุด และการสื่อสารของคุมะม
งบนสื่อออนไลน์จะค านึงถึงจุดยืนทางการตลาดเสมอ สุดท้ายคือการใช้สื่ออย่างต่อเนื่องท าให้ผู้ที่
ติดตามมีความรู้สึกว่าคุมะมงเปรียบเสมือนบุคคลที่มีตัวตนจริงๆ และใช้งานสื่อออนไลน์อย่างจริงจังใน
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การสื่อสาร ท าให้ภาพลักษณ์ความเป็นบุคคลของ  คุมะมงยิ่งชัดเจนมากขึ้น จากการศึกษาพบว่าคุ
มะมงใช้ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นสื่อหลักในการสื่อสาร เพราะมีความเคลื่อนไหวถี่ที่สุด   

 

อภิปรายผล 

 คุมะมงมีการใช้อิทธิพล และเครื่องมือบนสื่อออนไลน์ ควบคู่ไปกับการสร้างเหตุการณ์บน
พ้ืนที่ความจริง โดยการสร้างประเด็นให้เกิดข้อสงสัยต่อยอดไปถึงการสืบค้นข้อมูล กล่าวคือคุมะมง
สร้างเหตุการณ์เพ่ือสร้างประสบการณ์และการมีส่วนร่วมของผู้ชม (Audience) คุมะมงสร้าง
ประสบการณ์การมีส่วนร่วมให้กับผู้ชม 2 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ผู้ที่ได้พบเห็นคุมะมงบนพ้ืนที่ของโลก
ความเป็นจริง โดยได้เข้าไปสัมผัสกับตัวคุมะมงโดยตรง และผู้ที่อยู่บนพ้ืนที่ของสื่อออนไลน์ โดยเริ่ม
จากการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ชมบนพ้ืนที่บนโลกความเป็นจริง โดยผู้ที่อยู่บนพ้ืนที่โลกความเป็น
จริงจะมีโอกาสได้สัมผัส และรับรู้ถึงภาพลักษณ์ นิสัย ตัวตนของคุมะมงจนเกิดเป็นความชื่นชอบ โดย
เปรียบเสมือนกับการที่ผู้บริโภคได้มีโอกาสทดลองใช้สินค้าและรับรู้ฟังก์ชั่น (Function) ต่างๆ รวมถึง
ข้อมูลของสินค้า ซึ่งข้อมูลของคุมะมงถูกจัดเตรียมเอาไว้ให้เเล้วบนพ้ืนที่สื่อออนไลน์ และสามารถ
สืบค้นได้จากชื่อของคุมะมงที่อยู่บนนามบัตรของคุมะมงการสร้างประสบการณ์นี้   สอดคล้องกับการ
สร้างประสบการณ์ของการตลาด (Experience) 4Es กล่าวโดย พัสกร ภักดีมงคล (2556) และ 
Yazan Abu Al Rous (2014) ขั้นตอนต่อมา คือการสร้างการบอกปากต่อปาก (Word-of mouth-
marketing) บนพื้นที่สื่อออนไลน์ โดยเฉพาะทวิตเตอร์ (Twitter) และใช้เครื่องมือที่เรียกว่า แฮชเเท็ก 
(Hashtag) ในการด าเนินการสร้างการบอกปากต่อปาก ท าให้ผู้ชมที่อยู่บนที่สื่อออนไลน์เกิดความ
สนใจ และตามเข้าไปสืบค้นข้อมูลจนเกิดการมีประสบการณ์ร่วมในการตามหาตัวคุมะมงและตาม
เรื่องราวออกมาสู่พ้ืนที่บนโลกความจริง น าไปสู่การเป็นสาวก หรือการตลาดสาวก (Evangelism 
marketing) ของคุมะมงที่พร้อมจะบอกต่อ และแบ่งปัน (Share) เรื่องของคุมะมงในขณะนั้น รวมถึง
การบอกต่อผ่านเครื่องมือแฮชแท็กต่อไป (Marketing-schools, 2017) ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ 
บังอร สุวรรณมงคล (2559) ท าให้การสร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างพ้ืนที่ทั้งสอง และน าไปสู่การ
บอกต่อผ่านเครื่องมือบนสื่อออนไลน์  

ซึ่งหากมองย้อนกลับไปจะพบว่าทางจังหวัดคุมะโมโตะได้มีการเตรียมการเอาไว้ตั้งเเต่ต้น 
หรือก็คือการเปิดตัวบัญชีทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการ (Official Twitter Account) ของคุมะมงตั้งเเต่
เดือนกันยายนปี 2553 ก่อนการสร้างเหตุการณ์ภารกิจแจกนามบัตร หนึ่งหมื่นใบและการหายตัวไป
ของคุมะมงในเดือนพฤศจิกายนปี 2553 สอดคล้องกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) 
ของ Nation (2012) ที่กล่าวว่า การใช้งานเครื่องมือบนสื่อออนไลน์เพ่ือสร้างพ้ืนที่ส าหรับเผยแพร่
ข้อมูล ท าให้เกิดการบอกปากต่อปากซึ่งน าไปสู่การสร้างปฏิสัมพันธ์และเชื่อมต่อระหว่างผู้คนกับเเบ
รนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่ปรากฏให้เห็นในวิธีการของคุมะมง  
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กล่าวโดยสรุป คือคุมะมงมีการใช้รูปแบบการตลาดแบบสร้างประสบการณ์ และรูปแบบ
การตลาดสาวก โดยการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ชม (บนพ้ืนที่โลกความเป็นจริง และพ้ืนที่บนสื่อ
ออนไลน์ แบบผสมผสานกัน) จนเกิดเป็นความชื่นชอบ และน าไปสู่การบอกต่อเเบบปากต่อปาก และ
การเเบ่งปันเรื่องราวบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ซึ่งสื่อที่คุมะมงใช้เป็นสื่อหลักในการ
สื่อสาร คือทวิตเตอร์ ผ่านเครื่องมือแฮชแท็กและการรีทวีต (Retweet) 

 คุมะมงเป็นมาสคอตที่สร้างมิติความเป็นมนุษย์บนโลกออนไลน์ (Online) โดยการใช้สื่อ
ออนไลน์ (Online Media) เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุคลิกภาพแบบต่างๆขึ้นมาควบคู่ไปกับการท า
กิจกรรมในฐานะ  มาสคอตที่มีความไม่สมบูรณ์แบบจนสร้างมิติความเป็นมนุษย์ขึ้นมาและสื่อสาร
ออกไปบนสื่อออนไลน์                                  

มธุริน ธรรมทรงศนะ (2557) กล่าวว่าคุมะมงประสบความส าเร็จจากความเป็นมาสคอตที่ไม่
สมบูรณ์แบบ กล่าวคือ มีลักษณะนิสัยที่เป็น “ข้อเสีย” อาทิ ความซุ่มซ่าม และทะเล้น แต่ความไม่
สมบูรณ์กลับสร้างจุดเด่นให้มาสคอตเป็นที่จดจ า ซึ่งสอดคล้องกับความไม่สมบูรณ์แบบที่จะช่วยสร้าง
ตัวตน ความเป็นบุคคลที่มีชีวิตให้กับแบรนด์ซึ่งกล่าวโดย Kotler (2017) และ ปิยะชาติ อิศรภักดี 
(2559)  ลักษณะความไม่สมบูรณ์นี้ยังถูกถ่ายทอดออกมาผ่านการสื่อสารบนสื่อออนไลน์ โดยที่ภาพที่
ปรากฏบนสื่อออนไลน์ของคุมะมงมักจะมีภาพ หรือคลิปวีดีโอที่แสดงท่าทาง  ขี้เกียจ ความทะเล้น
ต่างๆ เผยแพร่บนสื่อออนไลน์ของตนเอง ท าให้เกิดเป็นบุคลิกภาพความไม่สมบูรณ์แบบที่มีมิติของ
ความเป็นมนุษย์ขึ้นมา ในภาษาญี่ปุ่นมีค าที่ ใช้ เรียกลักษณะนิสัยนี้  คือค าว่า “คิโมะคาวะ 
(Kimokawa)” เป็นลักษณะของคุมะมง ที่ใช้เรียกลักษณะนิสัยของคุมะมงว่าเป็นตัวปัญหาที่น่ารัก 
(Japan Centre, 2014) ให้ความสอดคล้องกับลักษณะของพฤติกรรมของมนุษย์ที่ควรมีใน    แบรนด์ 
คือ มีความน่ารัก (Likeable) และอ่อนไหว (Vulnerable) มีความไม่สมบูรณ์แบบ และยอมรับใน
ข้อผิดพลาดนั้น เพ่ือให้แบรนด์ดูไม่น่าเกรงขามจนเกินไป อีกทั้งความถี่ และภาษา ความมีอัตลักษณ์
เฉพาะตัวในการใช้งานสื่อออนไลน์ยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นบุคคลให้คุมะมง เกิดเป็น
ภาพของความเป็นมนุษย์ในโลกดิจิทัล (Digital) ซึ่งภาพลักษณ์ความไม่สมบูรณ์ที่น าไปสู่มิติของความ
เป็นมนุษย์ ถูกหลอมรวมกับการสื่อสารเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคุมะมงในฐานะเจ้าหน้าที่ของ
จังหวัดคุมะโมโตะ ท าให้คุมะมงมีความน่าสนใจและดึงดูดให้คนจ านวนมากเข้ามาติดตามเรื่องราวของ
คุมะมง (Kotler, 2017)  

นอกจากความเป็นมนุษย์ในโลกดิจิทัล การสื่อสารแบรนด์บนสื่อออนไลน์ของคุมะมงยัง
สอดคล้องกับแนวคิดการตลาด 4.0 นั่นคือการสื่อสารที่ผสมผสานกันระหว่างออฟไลน์และการใช้สื่อ
ออนไลน์ โดยใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างให้คุมะมงมีชีวิตขึ้นมาจริงๆ โดยใช้สื่ออออนไลน์
เป็นตัวกลางในสื่อสารภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image) จุดยืนทางการตลาด (Brand 
Positioning) ที่ท าให้เเบรนด์แตกต่าง โดยคุมะมงสื่อสารเพ่ือให้แบรนด์มีชีวิต มีตัวตน มากกว่า
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ต้องการสื่อสารเพียงเพ่ือชี้น าให้เห็นจุดยืน หรือภาพลักษณ์ของตัวเเทนของแบรนด์ (ปิยะชาติ อิศร
ภักดี, 2559) ดังค ากล่าวที่ว่า  “คุมะมง ไม่ใช่มาสคอตหมีสีด าที่มีคนอยู่ข้างใน เเต่คุมะมง คือ คุ
มะมง” ที่ปรากฏในรายการดูให้รู้ ตอน คุมะมง พระเอกของคุมะโมโตะ (Yoshimoto Thailand TV , 
2558) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chika Yudai (2012) ที่กล่าวว่า “คุมะมงถูกสร้างให้
เป็นมาสคอตที่มีชีวิต เสมือนบุคคลจริงๆ ผ่านการใช้งานสื่อออนไลน์” กล่าวได้ว่า รูปแบบการใช้งาน
สื่อออนไลน์ของคุมะมง คือการสร้างตัวตนที่มีชีวิตให้คุมะมง ซึ่งสอดคล้องกับหลักของการสร้าง   แบ
รนด์ 4.0 ของปิยะชาติ อิศรภักดี (2559) ที่กล่าวว่า    “แบรนด์จะต้องมีบุคลิกภาพและมีชีวิตมากกว่า
แค่เพียงจุดยืนทางธุรกิจ” และการมีอยู่ของแบรนด์เปรียบเหมือนการมีชีวิตของบุคคลที่มีชีวิต มี
บุคลิกภาพสะท้อนออกมาจากแบรนด์ ดังที่คุมะมงเป็นหมีที่มีนิสัยทะเล้นแต่น่ารัก (รวมถึงมีความ
ซุ่มซ่ามในบางเวลา) มีความมุ่งมั่นที่จะประชาสัมพันธ์จังหวัดคุมะโมโตะให้เป็นที่รู้จัก และมอบ
ความสุขให้กับผู้คนที่ได้เข้ามาพบเห็น สัมผัสกับคุมะมง ท าให้คุมะมงกลายเป็นแบรนด์ที่มีตัวตนและ
บุคลิกภาพซึ่งสามารถสัมผัสและจับต้องได้ 

 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

 จากการศึกษาการสื่อสารแบรนด์ของคุมะมงบนสื่อออนไลน์พบว่า การสร้าวมาสคอตคุมะมง
จะไม่ประสบความส าเร็จหากการออกแบบตัวมาสคอตไม่สามารถท าให้คุมะมงสามารถเคลื่อนไหวได้
อย่างอิสระ ดังนั้นในการสร้างมาสคอตที่สามารถสื่อสารแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบ
ที่สามารถท าให้   มาสคอตเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระเป็นหัวใจส าคัญในการสร้างมาสคอต เพราะการ
เคลื่อนได้อย่างอิสระจะท าให้มาสคอตสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความหลากหลายได้ อันก่อให้เกิด
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่พบเห็นได้มากกว่ากว่าเดินจับมือ หรือถ่ายรูปร่วมกับมาสคอต ความอิสระใน
การเคลื่อนไหวท าให้มาสคอตไร้ข้อจ ากัดในการสื่อสาร (ทางการกายภาพ) และง่ายต่อการสื่อสารถึง
จุดยืนทางการตลาด (Brand Positioning) ของตัวมาสคอตในบริบทต่างๆได้ชัดเจนขึ้น และการสร้าง
เรื่องราวต่างๆให้กับมาสคอต โดยประวัติที่มาของมาสคอตจะเป็นตัวช่วยสร้างให้มาสคอตมีชีวิต 
เรื่องราวของมาสคอตควรมีความสอดคล้องกับจุดยืนทางการตลาดของมาสคอต หรือมีความเกี่ยวข้อง
กับแบรนด์ องค์กร สถานที่ หรือ หน่วยงานที่สร้างมาสคอตขึ้นมา  รวมถึงอาจจะมีจุดร่วมทางจุดยืน
ทางการตลาดเดียวกันก็ได้ เรื่องราวของมาสคอตจะเป็นสิ่งที่น าไปสู่เอกลักษณ์ และภาพลักษณ์ของ
มาสคอตและท าให้มาสคอตเป็นที่จดจ าของผู้พบเห็นผ่านทางเรื่องราวต่างๆของมาสคอต ทั้งจากการ
พบเห็นและอ่านเรื่องราวของมาสคอตบนสื่อออไนลน์ (Online Media) ต่างๆ 

 จาก “การศึกษาการสื่อสารแบรนด์ (Brand Communicate) ของคุมะมง (Kumamon) 
ผ่านสื่อออนไลน์ (Online Media)” สามารถสรุปและน าเสนอแนะการสื่อสารแบรนด์ผ่านสื่อออนไลน์
ของมาสคอตได้ว่า หัวใจของการสร้างมาสคอต คือการสร้างมาสคอตให้มีชีวิตในฐานะบุคคลที่เป็น
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ตัวแทนของแบรนด์ หรือองค์กร และท าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ เปรียบเสมือนตัวแทนของแบ
รนด์ผู้บริโภคสามารถพ่ึงพาได้ (เช่นการตอบค าถามต่างๆ) และสร้างความคุ้นเคยกับผู้บริโภคผ่านการ
ใช่สื่อสังคมออนไลน์ หรือ SNS (Social Network Service) จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน
ของผู้บริโภคหรือผู้ติดตาม ดังภาพต่อไปนี้ 

 

ภาพที่2 กลยุทธ์การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของคุมะมง 

จากภาพจะพบว่าทางจังหวัดคุมะโมโตะได้สร้างประเด็นขึ้นมาเพ่ือให้เกิดความสนใจ อาทิ 
การให ้     คุมะมงไปแจกนามบัตรในโอซาก้าจนเกิดเป็นข้อสงสัยว่ามาสคอตหมีสีด าแก้มแดงเป็นใคร
มาจากไหน เมื่อผู้พบเห็นคุมะมงเกิดความสนใจในตัวของคุมะมงจะน าไปสู่การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
หมีสีด าแก้มแดงบนอินเตอร์เน็ต (Internet) ซึ่งมีเว็บไซต์ท าหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาสคอตคุมะมง
เตรียมข้อมูลไว้แล้ว นอกจากนี้ยังมีสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของคุมะมงที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ เพ่ือให้
ผู้ที่เกิดความรู้สึกชื่นชอบในตัวของคุมะมงได้ติดตามเรื่องราวชีวิตประจ าวันการท างานของคุมะมง 
รวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคุมะมงโดยเฉพาะจนเกิดเป็นผู้ติดตามคุมะมงบนสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อ
ผู้ติดตามเริ่มต้นติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆของคุมะมง ที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของคุมะมงใน
ทุกๆวันจะเกิดเป็นความคุ้นเคย จนน าไปสู่การมีคุมะมงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน และเกิดเป็น
ภาพจ าของคุมะมงท่ีเป็นบุคคล จนเกิดเป็นความคุ้นเคยกับ  แบรนด์ หรือจังหวัด  คุมะโมโตะผ่านการ
สื่อสารของคุมะมงบนสื่อออนไลน์ 

โดยคุมะมงนั้นเปรียบเสมือน Influencer ที่คอยเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นของจังหวัดคุมะโม
โตะผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยการสร้างสรรค์เนื้อหา (Content) เกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆในจังหวัดคุมะโมโตะและเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ที่สร้างขึ้นมา ซึ่ ง เ บื้ อ ง ห ลั ง ข อ ง
เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมาจากความร่วมมือของทุกๆภาคส่วนของจังหวัดคุมะโมโตะ ที่ช่วยกัน
สร้างเหตุการณ์ต่างๆของคุมะมงให้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาและส่งผ่านเรื่องราวออกนอกจาก
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จังหวัดผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ โดยคุมะมงมีหน้าที่เล่าเรื่องราวเหล่านั้นผ่านสื่อออนไลน์ (Online 
Media) ของตนเอง นอกจากนี้ตัวคุมะมงยังเป็นภาพแทนขององค์กร หรือแบรนด์ของจังหวัดคุมะโม
โตะในตัวของคุมะมงนั้นเต็มไปด้วยคุณค่าต่างๆของแบรนด์ หรือกล่าวคือตัวของ       คุมะมงยัง
สะท้อนถึงภาพแทนต่างๆของจังหวัดคุมะโมโตะที่ท าให้คนจดจ าภาพลักษณ์ของจังหวัดคุมะโมโตะผ่าน
ทางมาสคอตคุมะมง 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 

 1. ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาจากมุมมองของผู้ส่งสาร กล่าวคือ เป็นการศึกษารูปแบบ
การสื่อสารของคุมะมงที่ส่งสารบนสื่อออนไลน์เพ่ือสร้างแบรนด์ ในการศึกษาครั้งต่อไปสามารถศึกษา
จากมุมมองของผู้รับสาร ที่รับสารบนสื่อออนไลน์ อาทิ ศึกษาภาพลักษณ์ ( Image) ของคุมะมงบนสื่อ
ออนไลน์ จากมุมมองของผู้รับสาร เป็นต้น  

 2. ในการศึกษาการสร้างแบรนด์ 4.0 (Branding 4.0) ครั้งต่อไป ควรเลือกกรณีศึกษาการ
สร้างแบรนด์ที่ไม่ได้ผ่านตัวมาสคอส (Mascot) เพ่ือศึกษาการสร้างบุคลิกของแบรนด์ผ่านทางตรา
สัญลักษณ์ (Logo) ของแบรนด์ไม่ใช่มาสคอต 
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