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คมภิญญ์  เข็มก าเนิด: การออกแบบดจิิทลัคอนเทนท์เพือ่สรา้งแรงจูงใจในการให้ทุน
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การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะหร์ูปแบบการน าเสนอ วิธีการจงูใจ และ

องค์ประกอบการออกแบบทีส่ร้างความส าเร็จในการระดมทนุเพื่อสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันใน
ช่องทาง Crowd Funding โดยใช้กรณีศึกษาเป็นภาพยนตรแ์อนิเมชันที่ประสบความส าเรจ็ในการ
ระดมทุนสูงสุด100 อันดับแรกประเภทภาพยนตร์ของเว็บไซต์ Kickstarter ระหว่างปี พ.ศ. 2550-
2557 จ านวนทั้งหมด 18 โครงการมาใช้สร้างเครื่องมอืในการเกบ็ข้อมลูจากผู้ทรงคุณวุติด้าน
แอนิเมชันและด้านการตลาด แล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยตารางวิเคราะห์ โดยแบง่การวิเคราะห์ออกเป็น 
2 ส่วน ประกอบไปด้วย 1) รูปแบบการน าเสนอ และการจงูใจที่เหมาะสมในการกระตุ้นความสนใจ
ของผูล้งทุน 2) แนวทางในการออกแบบ และองค์ประกอบทีส่ามารถดึงดูดใจผูล้งทุนในการสนับสนุน
โครงการภาพยนตร์แอนเิมชัน 

จากการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า โครงการที่ประสบความส าเรจ็ส่วนใหญ่ใช้ลักษณะพิเศษ
เฉพาะด้านของโครงการ ซึ่งเป็นได้ทั้งแนวความคิด หรือบคุลิกที่โดดเด่นของเจ้าของโครงการ น าเสนอ
ด้วยวิธีการเน้นเฉพาะบางส่วนทีส่ าคัญ  สร้างความประหลาดใจ ท าให้ผู้ชมเกิดความเพลิดเพลิน
สนุกสนานด้วยมกุตลก หรือกลเม็ดใหม่ๆที่แหวกแนวเพื่อกระตุ้นความสนใจ  โครงการทีป่ระสบ
ความส าเรจ็มักเป็นภาพยนตร์แนวผจญภัย ตัวละครหลักเปน็คน มีบุคลิกทีม่ีคุณธรรม กล้าเสี่ยง เป็นที่
ไว้วางใจได้ และตัวละครคู่หูเป็นสัตว์ หรือกึง่มนุษย์ การออกแบบส่วนใหญ่ใช้กลุม่โครงสรี้อน ที่ให้
ความรู้สึกคล่องแคล่ว กระปี้กระเปร่า ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการทีม่ีแนวโน้มว่าจะ
ประสบความส าเร็จต้องมีความพิเศษ (Aura) ที่สามารถสัมผสัได้ และมักมาจากความพเิศษโดดเด่นที่
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัวของเจ้าของโครงการ  
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KOMPIN KEMGUMNIRD: DIGITAL CONTENT DESIGNED TO MOTIVATE FUNDING 
FOR ANIMATION PROJECT.  THESIS ADVISORS: THANATORN JIARAKUN, Ph.D., AND 
ANUCHA SOPARKVIJITRA. 99 pp. 

 
The goal of this research paper is to study and analyze the methods of 

presentation, marketing, and attraction that can lead to success in running a Crowd 
Funding project for an animated movie. To this end, this paper will provide case 
studies on the 18 animated projects that made the list of the top 100 grossing film 
projects on the website Kickstarter between 2007 and 2014. Based on this, surveys 
were designed to gather information from various experts in Animation and 
Marketing, and this information was parsed using analytic tables consisting of two 
parts: 1) The format of presentation and methods of attraction to create interest in 
the Funders. 2) The styles of design and the elements that can appeal to the 
Funders of animated movies. 

From the analysis of the information, we can conclude that most of the 
successful projects establish their own unique identity. This can be through its ideas 
or even through the special characteristics of the project’s owners.  Their 
presentations focus on only the important parts and create a fascination, enjoyment, 
or excitement in the Funders using humor or new techniques to get them interested. 
Most of the successful projects were adventure films with a heroic main character 
who is brave and dependable, and who also had a sidekick who is an animal or only 
partially human. In terms of design, most projects used warm colors to give a thrilling 
and refreshing feeling. According to the experts surveyed, projects that are most 
likely to be successful need to have a special almost tangible Aura which usually 
originates from the unique character of the project’s owner. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเรจ็ลลุ่วงได้ด้วยความกรุณาจากท่านอาจารย ์ดร.ธนาทร เจียรกลุ 
และอาจารย์อนุชา  โสภาคย์วิจิตร์ที่ให้การ สนบัสนุนค าปรกึษา ค าแนะนา  ความช่วยเหลือ  และ
ก าลังใจในการท างานอย่างดีย่ิง   ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณดว้ยความเคารพเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี ้

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ภาควิชาออกแบบนเิทศศิลป์ คณะมัณฑณศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารยผ์ูร้่วมสอนในหลกัสูตรทกุท่าน ที่ได้ประสิทธิประสาทความรู้ ให้แก่
ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาการศึกษา  

ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทกุท่าน ที่ได้กรุณาสละเวลาใหส้ัมภาษณ์ ให้ข้อมูล
และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ส าหรับการวิจัย 

 ขอกราบขอบพระคุณผูบ้รหิาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวทิยาลัยศิลปากร  ที่ให้ความช่วยเหลอืและเป็นก าลังใจในการด าเนินการวิจัย
มาโดยตลอด 
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