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54151301: สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
คาสาคัญ: การออกแบบดิจิทลั คอนเทนท์/โครงการภาพยนตร์แอนิเมชัน
คมภิญญ์ เข็มกาเนิด: การออกแบบดิจิทลั คอนเทนท์เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการให้ทุน
สนับสนุนโครงการภาพยนตร์แอนิเมชัน อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์: อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล และ
อ.อนุชา โสภาคย์วิจิตร์. 99 หน้า.
การวิจัยครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการนาเสนอ วิธีการจูงใจ และ
องค์ประกอบการออกแบบทีส่ ร้างความสาเร็จในการระดมทุนเพื่อสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันใน
ช่องทาง Crowd Funding โดยใช้กรณีศึกษาเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่ประสบความสาเร็จในการ
ระดมทุนสูงสุด100 อันดับแรกประเภทภาพยนตร์ของเว็บไซต์ Kickstarter ระหว่างปี พ.ศ. 25502557 จานวนทั้งหมด 18 โครงการมาใช้สร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุติด้าน
แอนิเมชันและด้านการตลาด แล้วนามาวิเคราะห์ด้วยตารางวิเคราะห์ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น
2 ส่วน ประกอบไปด้วย 1) รูปแบบการนาเสนอ และการจูงใจที่เหมาะสมในการกระตุ้นความสนใจ
ของผูล้ งทุน 2) แนวทางในการออกแบบ และองค์ประกอบทีส่ ามารถดึงดูดใจผูล้ งทุนในการสนับสนุน
โครงการภาพยนตร์แอนิเมชัน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า โครงการที่ประสบความสาเร็จส่วนใหญ่ใช้ลักษณะพิเศษ
เฉพาะด้านของโครงการ ซึ่งเป็นได้ทั้งแนวความคิด หรือบุคลิกที่โดดเด่นของเจ้าของโครงการ นาเสนอ
ด้วยวิธีการเน้นเฉพาะบางส่วนทีส่ าคัญ สร้างความประหลาดใจ ทาให้ผู้ชมเกิดความเพลิดเพลิน
สนุกสนานด้วยมุกตลก หรือกลเม็ดใหม่ๆที่แหวกแนวเพื่อกระตุ้นความสนใจ โครงการทีป่ ระสบ
ความสาเร็จมักเป็นภาพยนตร์แนวผจญภัย ตัวละครหลักเป็นคน มีบุคลิกทีม่ ีคุณธรรม กล้าเสี่ยง เป็นที่
ไว้วางใจได้ และตัวละครคู่หูเป็นสัตว์ หรือกึง่ มนุษย์ การออกแบบส่วนใหญ่ใช้กลุม่ โครงสีร้อน ที่ให้
ความรู้สึกคล่องแคล่ว กระปี้กระเปร่า ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการทีม่ ีแนวโน้มว่าจะ
ประสบความสาเร็จต้องมีความพิเศษ (Aura) ที่สามารถสัมผัสได้ และมักมาจากความพิเศษโดดเด่นที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเจ้าของโครงการ
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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
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากท่านอาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล
และอาจารย์อนุชา โสภาคย์วิจิตร์ที่ให้การ สนับสนุนคาปรึกษา คาแนะนา ความช่วยเหลือ และ
กาลังใจในการทางานอย่างดียงิ่ ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑณศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์ผรู้ ่วมสอนในหลักสูตรทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิประสาทความรู้ ให้แก่
ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาการศึกษา
ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทกุ ท่าน ที่ได้กรุณาสละเวลาให้สัมภาษณ์ ให้ข้อมูล
และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สาหรับการวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณผูบ้ ริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นกาลังใจในการดาเนินการวิจัย
มาโดยตลอด
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บทที่ 1
บทนำ

ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ภาพยนตร์แอนิเมชันเป็นสือ่ ทีส่ ามารถเชื่อมถึงผู้ชมได้ทุกเพศทุกวัย แอนิเมชันที่มี
คุณภาพดีสามารถสื่อสารได้ในหลายระดับทั้งในด้านสาระบันเทิงและวิชาการ ทาเรื่องยากๆให้เข้าใจ
ง่าย เพราะโดยธรรมชาติแล้วแอนิเมชันมีคุณสมบัติของความเหนือจริง เกิดขึ้นในจินตนาการที่ไม่มี
ขีดจากัด จึงตอบสนองสิง่ ทีผ่ ู้ชมอยากเห็นหรืออยากเป็น กระตุ้นสมองซีกขวาที่ทาหน้าที่ด้าน
ความรู้สึก ศิลปะ ดนตรี และสัญชาติญาณ ตัวการ์ตูนในเรื่องแม้จะเป็นสิ่งที่ถูกสมมุติขึ้นมา แต่ก็
สามารถสร้างการรับรู้ถึงการมีตัวตน ตัวการ์ตูนอาจกลายเป็นต้นแบบให้กบั เด็ก เยาวชน รวมไปถึง
ผู้ใหญ่ในการนาไปใช้ในชีวิตจริงได้ด้วย(McKee,1941:120-145)
เมื่อเรามีไอเดียที่เหมาะในการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันดีๆมีคุณภาพขึ้นมาสักเรื่องหนึ่ง
เงินทุนในการสร้างเป็นสิ่งสาคัญที่ตอ้ งคานึงถึง เพราะต้องใช้ทั้งเวลา จานวนทีมงาน รวมไปถึงเทค
โนโลยี่ในการสร้างเป็นจานวนมาก การสร้างภาพยนตร์เรื่องสั้นอาจใช้ต้นทุนประมาณหนึ่ง แต่ถ้าเป็น
ภาพยนตร์เรือ่ งยาวก็อาจต้องใช้เงินเป็นจานวนมาก เช่นภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องก้านกล้วย(2006)ใช้
เงินทุนสูงถึง 100 ล้านบาท หรือ ภาพยนตร์แอนิเมชั่นระบบ 3 มิติทะลุจอ ( stereoscopic) อย่าง
เอคโค่ จิ๋วก้องโลก ที่ใช้ทุนสร้าง 150 ล้านบาท การเข้าถึงแหล่งเงินทุนจานวนมากๆอย่างนีม้ ีโอกาส
เกิดขึ้นได้ยาก บางครัง้ ไอเดียทีม่ ีก็อาจไม่ถูกใจนักลงทุน ที่มกั มองหาเฉพาะผลงานที่ถูกใจตลาด หรือ
บางครัง้ โชคดี ไอเดียที่เสนอได้รับการอนุมัติจากนายทุนจนสามารถผลิตเป็นภาพยนตร์ออกมาได้
สาเร็จ แต่กลับโชคร้ายไม่ถูกใจคนดู ทาให้รายได้ตอบแทนไม่คุ้มกับเงินทีล่ งทุนไป
ในปัจจุบัน การเติบโของสือ่ อินเตอร์เน็ต ทาให้เกิดรูปแบบใหม่ของการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน คนธรรมดาที่มีแม้จะมีเงินทุนจานวนไม่มาก แต่เมือ่ รวมตัวกันเข้าเป็นกลุม่ ใหญ่ก็อาจเพียงพอ
สาหรับใช้สร้างหนังแอนิเมชันสักเรื่อง การระดมทุนจากคนหมู่มาก หรือที่นิยมเรียกว่า Crowd
Funding หรือ Social Fundingนี้ ทาให้เกิดโอกาสในการผลิตผลงานทีมีความแตกต่างจากที่มอี ยู่ใน
ตลาดมากขึ้น ภาพยนตร์ทสี่ ร้างออกมาจึงไม่จากัดอยูก่ ับวิสัยทัศน์ของผูล้ งทุนแต่เพียงฝ่ายเดียวอีก
ต่อไป
Crowd Funding หรือ Social Funding คือ การระดมเงินทุนจากคนหมู่มาก หรือจาก
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2
สังคมของคนที่สนใจจะลงทุนในไอเดียใหม่ๆ เพือ่ สนับสนุนให้ไอเดียดีๆ ได้กลายมาเป็นธุรกิจจริงๆ
(Akers,2012:1-8) โดยที่กระบวนการของ Crowdfunding นั้นไม่ซับซ้อน เพียงแต่มีไอเดียที่ดีก็
สามารถสมัครใช้บริการของเว็บต่างๆ ทีเ่ ป็นศูนย์กลาง Crowdfunding เช่น Kickstarter ได้ ผู้ที่สนใจ
การลงทุนนั้น ส่วนใหญ่จะเกิดจากความชอบในแนวคิด และต้องการให้เกิดทางเลือกในตลาดหรือเกิด
บริการใหม่ๆ เพื่อมาตอบสนองความต้องการที่ยังไม่มีผู้ให้บริการใดทาได้ ซึ่งเงินลงทุนอาจจะมีตงั้ แต่
หลักไม่กี่รอ้ ยบาทต่อคนไปจนถึงหลักแสนบาท
รูปแบบของ Crowdfunding มีความน่าสนใจตรงทีก่ ารเสนอความคิดเพื่อขอเงินก็ถือ
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เป็นการทดสอบตลาดในรูปแบบหนึ่ง หากโครงการได้รับการตอบรับที่ดี แสดงว่ามีแนวโน้มทีส่ ามารถ
โครงการก็จะได้รู้ตัวและนาไอเดียไปพัฒนาต่อซึ่งถือเป็นการลดความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจจริงไปได้
ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี ใช่ว่าทุกโครงการจะประสบความสาเร็จ ปีพ.ศ.2555 เวปไซท์ Kickstarter มี
ผู้นาเสนอไอเดียเพื่อระดมเงินทุนกว่า 45,000 โครงการ มีผเู้ ข้ามาร่วมลงทุนเกือบ 3 ล้านคน คิดเป็น
เงินทุนกว่า 215 ล้านเหรียญ แม้จะมีโครงการที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนมากมายหลายโครงการ แต่ก็ยัง
มีโครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จถึง 41% หรือเกือบ 19,000 โครงการ ดังนั้นสาหรับผู้ทสี่ นใจจะ
ระดมเงินทุน ควรพิจารณาไอเดียให้เหมาะสม ศึกษารูปแบบของโครงการทีป่ ระสบความสาเร็จและ
ล้มเหลวเพื่อนามาปรับใช้
ดังนั้นผู้วิจัยมีความเห็นว่าการศึกษารูปแบบกลยุทธ์ทางสือ่ ออนไลน์ของโครงการ
ภาพยนตร์แอนิเมชันทีป่ ระสบความสาเร็จ สามารถเป็นการหาแนวทางทีเ่ หมาะสมที่จะสร้างแรงจูงใจ
ในการลงทุนสนับสนุนโครงการภาพยนตร์แอนิเมชันให้มีประสิทธิภาพ โดยคาดหวังว่าการวิจัยนี้จะให้
ประโยชน์ต่อผู้ทสี่ นใจ เพือ่ นาไปใช้เป็นเครื่องมือในกระตุ้นให้กลุม่ ผูส้ นใจระดมเงินทุนสนับสนุน
โครงการของตนต่อไป
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์รปู แบบการนาเสนอ และการจูงใจที่เหมาะสมในการกระตุ้น
ความสนใจของผู้ลงทุนในการสนับสนุนโครงการภาพยนตร์แอนิเมชัน
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการออกแบบ และองค์ประกอบที่สามารถดึงดูดใจผู้ลงทุนใน
การสนับสนุนโครงการภาพยนตร์แอนิเมชัน

3
สมมติฐานของการศึกษา
มีองค์ประกอบของการออกแบบดิจิทลั คอนเทนท์ทสี่ ร้างแรงจูงใจในการให้ทุนสนับสนุน
โครงการภาพยนตร์แอนิเมชัน
ขอบเขตของการศึกษา
ในการวิจัยนี้จะแบ่งขอบเขตของการศึกษาออกเป็น2ประเด็นหลัก คือ
1. ศึกษาเฉพาะรูปแบบการนาเสนอและองค์ประกอบทางการออกแบบของโครงการ
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ภาพยนตร์แอนิเมชันสาหรับการระดมทุนแบบ Crowd funding เท่านั้น

กลุ่มภาพยนตร์จากเวปไซต์ Kickstarter ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2550-2557 เท่านั้น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั

1. พบรูปแบบการนาเสนอซึ่งสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการสร้างแรงจูงใจเพื่อ
สนับสนุนโครงการภาพยนตร์แอนิเมชัน
2. พบองค์ประกอบในการออกแบบซึง่ สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการสร้างแรงจูงใจ
เพื่อสนับสนุนโครงการภาพยนตร์แอนิเมชัน
ขั้นตอนของการดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
1.1 ข้อมูลเอกสาร
1.1.1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนจากมวลชน (Crowd Funding)
1.1.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน (Animation)
1.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องสิง่ ดึงดูดใจในการโฆษณา (Appeal)
1.1.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ในงานโฆษณา
1.1.5 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องลักษณะต้นแบบ (Archetype)
1.1.6 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องบุคลิกภาพ
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1.1.7 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องสี
1.2 ข้อมูลกรณีศึกษา
1.2.1 กรณีศึกษาจากโครงการภาพยนตร์แอนิเมชันที่ประสบความสาเร็จ
สูงสุดในการระดมทุนประเภทภาพยนตร์หนึ่งร้อยอันดับแรกของเวบไซต์ Kickstarter ระหว่างปี
พ.ศ.2550 – 2557
2. วิเคราะห์ข้อมูลเพือ่ สร้างเครื่องมือสาหรับใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง
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2.1 ชุดที่ 1 สาหรับผูท้ รงคุณวุฒิที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงด้าน

2.2 ชุดที่ 2 สาหรับผูท้ รงคุณวุฒิที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงด้านการ

ออกแบบที่เกี่ยวข้องกับวงการภาพยนตร์แอนิเมชัน
3. การสรุปผลจากเครื่องมือที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง
4. อภิปรายผลการศึกษา
5. สรุปผลการศึกษาและเสนอแนะ
นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในความหมายของคาศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้
ผู้วิจัยจึงได้นิยามศัพท์เฉพาะทีเ่ ป็นคาหลักๆไว้ดังนี้
รูปแบบการนาเสนอเพื่อสร้างแรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการออกแบบและนาเสนอ
โครงการในรูปแบบของภาพยนตร์ presentation ผ่านสื่อออนไลน์
ทุนสนับสนุน หมายถึง เงินทุนทีร่ ะดมจากบุคคลผ่านสื่อออนไลน์
โครงการแอนิเมชัน หมายถึง โครงการภาพยนตร์แอนิเมชันทุกรูปแบบ ทัง้ ขนาดสั้นและ
ขนาดยาว ซึ่งอาจอยู่ในระหว่างการพัฒนาหรือกาลังผลิตก็ได้ แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยเรื่องการออกแบบดิจิทลั คอนเทนท์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการให้ทุนสนับสนุน
โครงการภาพยนตร์แอนิเมชัน ได้ทาการนาเสนอข้อมูล แนวคิด หลักการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหมายและรายละเอียดที่เป็นเนือ้ หาทีส่ าคัญเพื่อใช้เป็น
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ขั้นตอนที่ 1 ส
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนจากมวลชน (Crowd Funding)

แนวทางในการวิเคราะห์ โดยสามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อสาคัญๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาพยนตร์แอนิเมชัน (Animation)
ขั้นตอนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องสิง่ ดึงดูดใจในการโฆษณา
ขั้นตอนที่ 4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ในงานโฆษณา
ขั้นตอนที่ 5 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องลักษณะต้นแบบ (Archetype)
ขั้นตอนที่ 6 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องบุคลิกภาพ
ขั้นตอนที่ 7 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องสี
ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนจากมวลชน (Crowd Funding)

MIT Technology Review ได้จัดให้ Crowd funding หรือการระดมทุนจากมวลชน
เป็นเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technology) ที่น่าจับตามองในปีค.ศ.2012 เป็นรูปแบบการ
ระดมทุนแบบใหม่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือระดมทุน (Funding Portal) ซึ่งคนทีม่ ีเงินลงทุนน้อย
นั้นจะสามารถลงทุนได้โดยใช้ปจั จัยแห่งความสาเร็จหรือ Key Success ของโครงการ การระดมทุน
แบบ Crowd funding นั้นจะต้องสามารถเข้าถึงและทาให้นกั ลงทุนรูส้ ึกสนใจ และดึงดูดให้เกิดการ
ลงทุน Crowd Funding หรือ Social Funding มีลักษณะหรือความหมายที่ค่อนข้างตรงตามชื่อ
สามารถอธิบายได้ว่าเป็นการระดมทุนจากคนหมูม่ าก หรือจากสังคมของคนที่มีความสนใจจะลงทุน
เพื่อสนับสนุนไอเดีย และผลงานที่ดหี รือมีความน่าสนใจแปลกใหม่ เพือ่ ให้สามารถกลายเป็นธุรกิจได้
ซึ่งการหาเงินทุนแบบ Crowd Funding นั้นจะมีความแตกต่างจากการหาเงินทุนแบบ Peer-to-peer
Microlending วิธีหลังจะเป็นการระดมเงินทุนแบบคนต่อคนเท่านั้น โดยผู้ทสี่ นใจจะลงทุนนั้นจะให้
5
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เจ้าของไอเดียยืมเงินโดยตรง และมีการตกลงในเรือ่ งของผลประโยชน์การคืนเงิน แต่ในกรณีของ
Crowd Funding จะเป็นในลักษณะของการระดมทุนโดยที่เจ้าของไอเดียนั้นอาจไม่ต้องคืนเงินลงทุน
หรือไม่ต้องมอบผลประโยชน์ตอบแทนใดๆแก่เจ้าของเงินทุนก็ได้
กระบวนการของการระดมทุนแบบ Crowd Funding ไม่มีความซับซ้อนมากนัก ขั้นตอน
ที่สาคัญคือการมีไอเดียที่ดีและดึงดูด จากนั้นสามารถระดมทุนได้โดยการเข้ามาสมัครใช้บริการ
ของเว็ปไซต์ต่างๆ ที่เป็นศูนย์กลางของวิธีการ Crowd Funding ได้ ตัวอย่างของเว็ปไซต์ทเี่ ป็นที่นิยม
ในการระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าว ได้แก่ Kickstarter, Indiegogo, Pledge Music, Spot.Us
Invested.in โดยแต่ละเว็ปไซต์นั้นจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของชนิดอุตสาหกรรมและจุดประสงค์
ในการสนับสนุนไอเดียที่มีความแตกต่างกัน โดยเมื่อผูร้ ะดมทุนนั้นเข้าสมัครบริการแล้ว จะมีการให้
กรอกรายละเอียดของโครงการที่ต้องการจะหาเงินระดมทุน เช่น มีการนาเสนอเป้าหมายของโครงการ
และขอบเขตความร่วมมือ เพือ่ ให้ผู้ทสี่ นใจร่วมระดมทุนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้
1.1 รูปแบบของการระดมทุนจากมวลชน การระดมทุนจากมวลชนเป็นการเก็บรวบรวม
เงินจากผูล้ งทุนกลุม่ ใหญ่หรือทีเ่ รียกว่า Crowd ซึ่งโดยมากจะเป็นธุรกรรมทีก่ ระทาผ่านแพล็ตฟอร์ม
ออนไลน์ทผี่ ู้ร่วมลงทุนแต่ละรายจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามข้อเสนอของผู้
ระดมทุน ดังนี้
1.1.1 ระดมทุนในรูปแบบหุ้นส่วน ผู้ระดมทุนมอบส่วนแบ่งในกิจการใหม่ให้กับผูร้ ่วม
ลงทุนตามสัดส่วนเงินลงทุน
1.1.2 ระดมทุนในรูปแบบการกู้ยืม ผูร้ ่วมลงทุนได้รบั เงินต้นและดอกเบี้ยจากผูร้ ะดม
ทุนภายในระยะเวลาที่กาหนดในสัญญากู้ยืม
1.1.3 ระดมทุนโดยให้ผลตอบแทนเป็นรูปธรรม นับเป็นรูปแบบการระดมทุนจาก
มวลชนที่เป็นที่นิยมสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับโครงการขนาดกลางและขนาดย่อม ในการระดมทุน
รูปแบบนี้ ผูร้ ่วมลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นผลิตภัณฑ์ตัวต้นแบบ (Prototype) หรือผลิตภัณฑ์ที่
วางจาหน่ายจริง (Final Product) ฉะนั้นการร่วมลงทุนในรูปแบบนีจ้ ึงเปรียบเสมือนกับการสั่งจอง
สินค้าล่วงหน้านั่นเอง
1.1.4 ระดมทุนในรูปแบบอื่นๆ เช่น การบริจาคแก่มลู นิธิแบบให้เปล่า การให้
ทุนการศึกษา หรือทุนวิจัยทางการแพทย์เป็นต้น
1.2 ข้อได้เปรียบของการระดมทุนจากมวลชน นอกจากมวลชนจะช่วยให้เจ้าของ
โครงการบรรลุเป้าหมายระดมเงินทุนได้อย่างรวดเร็วแล้ว การระดมทุนจากมวลชนยังได้เปรียบกว่า
การระดมทุนในรูปแบบอื่นอีกหลายด้าน ดังนี้
1.2.1 การสารวจตลาด
การระดมทุนของเจ้าของโครงการนับเป็นการสารวจตลาดไปในตัว เพราะหากเงิน
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สนับสนุนจากมวลชนไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ตงั้ ไว้ จะเป็นสัญญาณที่เตือนว่าสินค้าหรือนวัตกรรมที่
เจ้าของโครงการคิดค้น ไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างทีค่ าดเอาไว้ แต่ถ้าหากมวลชนร่วมลงทุน
อย่างหนาแน่นจนเงินทุนบรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็ว จะเป็นการส่งสัญญาณไฟเขียวให้เจ้าของ
โครงการเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร้กังวล
1.2.2 การสร้างแบรนด์การระดมทุนจากมวลชนเป็นการเข้าถึงคนหมู่มาก ซึง่ ต่าง
จากการระดมทุนแบบอื่นทีเ่ จ้าของโครงการได้ปฏิสัมพันธ์กบั นักลงทุนเพียงไม่กี่รายจึงนับเป็นโอกาส
ของผูร้ ะดมทุนจากมวลชนในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ของตนไปพร้อมๆ กับการดาเนินโครงการ
1.2.3 การได้รับผลตอบรับ (Feedback) เป็นหนึง่ ในขั้นตอนสาคัญของการผลิต
สินค้าบางประเภท เช่นผลิตภัณฑ์ไฮเทค คือการทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนวางขายจริง (Beta Testing)
โดยมีการใช้ผทู้ ดลองในจานวนทีม่ ากเพือ่ หาข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
เนื่องจากว่าการระดมทุนจากมวลชนนั้นเป็นการเข้าถึงผูท้ ี่สนใจในตัวผลิตภัณฑ์ได้จานวนมากและ
กว้างขวาง ดังนั้นผู้ระดมทุนหรือเจ้าของโครงการจะสามารถใช้จุดนีเ้ ป็นโอกาสในการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อรับผลตอบรับได้โดยง่าย
1.3 รูปแบบแพลตฟอร์มยอดนิยมของการระดมทุนจากมวลชน (Crowd Funding)
การใช้แพลตฟอร์มมีข้อดีหลายประการ สาหรับแพลตฟอร์มเหล่านี้มีการทางานที่
จาเป็นในการดาเนินการช่วยเหลือโครงการต่างๆ ของคนที่สนใจ แพลตฟอร์มจะทาหน้าที่จัดการสื่อ
ทั้งหมด และสร้างเครื่องมือที่เหมาะสมทีจ่ ะมีส่วนร่วมกับผู้รว่ มลงทุนที่สนใจ เพื่อจะช่ วยส่งเสริม
โครงการนั้นๆ ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้กม็ แี พลตฟอร์ม ที่ได้รบั ความนิยมมากมาย
ดังนี้
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1.3.1 kickstarter
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ภาพที่ 1 เว็บไซต์ kickstarter
ที่มา: kickstarter.com. รูปแบบการระดมทุน : ได้รับทุนที่ขอทั้งหมดหรือไม่ได้เลย
ค่าธรรมเนียม : 5% ถ้าโครงการบรรลุเป้าหมาย, เข้าถึงเมือ่ 15 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก:
https://www. kickstarter.com /
1.3.2 indiegogo

ภาพที่ 2 เว็ปไซต์ indiegogo
ที่มา: indiegogo.com. รูปแบบการระดมทุน : ได้รับทุนที่ขอทั้งหมด
ค่าธรรมเนียม : 4% ถ้าโครงการบรรลุเป้าหมาย, เข้าถึงเมือ่ 15 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก:
https://www. indiegogo.com /
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1.3.3 BountySource
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ภาพที่ 3 เว็ปไซต์: bountysource

ที่มา: bountysource.com. รูปแบบการระดมทุน : Bounty
ค่าธรรมเนียม : 10% ไม่ให้คืน ใช้สาหรับการวางเสริมเป้าหมาย, เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2556,
เข้าถึงได้จาก: https://www. bountysource.com /
ขั้นตอนที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรื่องภาพยนตร์แอนิเมชัน (Animation)
ภาพยนตร์แอนิเมชัน (Animated Film) หมายถึง แอนิเมชันที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการถ่าย
ภาพยนตร์ทีละภาพจากชุดภาพเขียนและแสดงด้วยภาพเคลือ่ นไหวต่อเนื่องตามลาดับ เมื่อนามาฉาย
บนจอด้วยความเร็วปกติ คือ 24 ภาพ/วินาที ก็จะกลายเป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน
2.1 ขั้นตอนหลักในการสร้างแอนิเมชันแอนิเมชัน (The classic steps of Cartoon
Animation)การผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันแอนิเมชันมีขั้นตอนหลัก ๆ 3 ขั้นตอน คือ
2.1.1 ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre – Production) หรือขั้นตอนในการเตรียมสร้าง
งานแอนิเมชัน ในขั้นตอนนี้ประกอบด้วยการเตรียมเนื้อเรื่องให้เป็นภาพคร่าว ๆ การวางแผนกลยุทธ์,
การเตรียมงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ, การวางConcept และพัฒนาแนวความคิด, การวาง
หัวข้อเรื่อง, การกาหนดเนื้อหาเรื่องราว, เขียนสคริปต์, ออกแบบลักษณะของตัวละคร, การกาหนด
ทิศทางของศิลปะ (Art Direction) และการสร้างสตอรีบ่ อร์ด (Creating a storyboard) เรียกว่าเป็น
ขั้นตอนการเตรียมการ จนได้ภาพของเรื่องที่จะทาออกมาชัดเจนในระดับหนึ่ง เมือ่ จบขั้นตอนนี้จะได้
ภาพคร่าว ๆ ของเรื่องราว หรือที่เรียกว่าStoryboard สาหรับนาไปเป็นต้นแบบเพื่อใช้ทางานใน
ขั้นตอนต่อไป
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ภาพที่ 4 แสดงภาพ Storyboard ที่ได้จากขั้นตอนก่อนการผลิต
ที่มา: Bear, Dell. Animation Pipe Line. เข้าถึงเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2557, เข้าถึงได้จาก:
http://illustrations.greghigh.com/storyboard_design.html
2.1.2 ขั้นตอนการผลิต (Production) ในขั้นตอนนี้เป็นการเริ่มการทางานแอนิเมชัน
จากStoryboardที่เตรียมไว้คือหลังจากเตรียมการทัง้ หมดเสร็จสิ้น ก็เข้าสูก่ ารจัดวาง Layout โดยการ
ทาแอนิเมติก, การเตรียมและทดสอบเสียง, กาหนดลักษณะการเคลื่อนไหวของตัวละครและภาพไป
จนถึงการทาอนิเมชั่นส่วนต่าง ๆ จนเสร็จเรือ่ งหลังจากเสร็จงานในขั้นตอนนี้ จะได้แอนิเมชัน
แอนิเมชันหนึง่ เรื่องทีพ่ ร้อมจะนาไปตัดต่อ ตกแต่ง แก้ไขเสียงเพื่อได้งานที่เสร็จสมบูรณ์
2.1.3 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post – Production) เป็นขั้นตอนเก็บรายละเอียดเป็น
ขั้นตอนการปรับแต่ง, การใส่ Preloaders, ใส่ Titles และ Credit, การใส่ปุ่มหยุดหรือการเล่นซ้า,
การนาเสนอชิ้นงานในรูปแบบอินเตอร์เน็ต หรือการนาออกมาในรูปแบบไฟล์วิดีโอ ซึ่งขึ้นอยู่กบั
วัตถุประสงค์ของการนาไปใช้ เรียกได้ว่าหลังจากเสร็จขั้นตอนนี้ จะได้แอนิเมชันแอนิเมชันทีเ่ สร็จ
สมบูรณ์ทั้งภาพและเสียงพร้อมนาไปใช้งาน
2.2 ประเภทของภาพยนตร์แอนิเมชัน
ถึงแม้ว่าส่วนมากแล้วภาพยนตร์แอนิเมชันจะถูกสร้างเพื่อสื่อสารกับเด็ก แต่ในปัจจุบัน
ภาพยนตร์แอนิเมชันได้ถูกสร้างให้เข้าถึงกลุ่มผู้ชมทั่วไป และยังเป็นที่ยอมรับแพร่หลายไปทั่วโลก
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ภาพยนตร์แอนิเมชันถูกจัดประเภทในระบบเดียวกันกับภาพยนตร์ทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่งประเภทโดย
อาศัยเกณฑ์ทางด้านการนาเสนอเนื้อหาและอารมณ์เป็นตัวกาหนดออกเป็นประเภทหลักๆ ดังนี้
แนวตลก (Comedy) หมายถึง ภาพยนตร์ตลก เบาสมอง ไม่เน้นเนื้อหาสาระหนักๆ แต่
ต้องการเสียงหัวเราะจากผู้ชม โดยใช้ลกั ษณะท่าทาง ภาษา สถานการณ์ตลอดจนความสัมพันธ์และ
บุคลิกของตัวละคร เหมาะสาหรับคนที่ต้องการดูเพื่อการพักผ่อน อย่างสบายใจและไม่ต้องคิดมาก
แนวครอบครัว) (Family) เป็นภาพยนตร์ที่คนทุกคนในครอบครัวดูได้ ส่วนใหญ่เป็น
ภาพยนตร์ที่มีเนือ้ หาเกี่ยวกับความผูกพันของคนในครอบครัว ส่วนใหญ่ก็จะแฝงแง่คิดและเดินเรือ่ ง
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แบบเรียบง่าย เน้นความรักกันของคนในครอบครัว

แนวผจญภัย (Adventure) หมายถึง ภาพยนตร์แนวผจญภัย เข้าป่าฝ่าดง เจอปัญหา
อุปสรรคมากมาย และต้องมีการแก้ไข ปัญหาสถานการณ์ หนังแบบนีเ้ หมาะสมหรับผู้ชมที่ชื่นชอบการ
ผจญภัย เช่น เข้าไปในป่าที่ยังไม่รู้จักว่ามีอะไรบ้างทีร่ อการเข้าไปค้นหาจากเรา
แนวแอคชั่น (Action) หมายถึง ภาพยนตร์แบบบู๊ แอ็กชั่น ยิง ต่อสู้ ระทึกใจ เหมาะ
สาหรับคนชอบความแข็งแรงและศิลปะการต่อสู้ ในภาพยนตร์แนวนี้จะมีฉากยิง ระเบิด เผาสิ่งต่างๆ
ที่อาจหาดูได้ยาก ฉะนั้นคนที่ชอบหนังประเภทนี้อาจะไม่ใช่เพราะชอบความรุนแรง แต่จะหมายถึงคน
ที่ชอบทีจ่ ะสัมผัสกับสิง่ ทีห่ าดูไม่ได้ในชีวิตประจาวันและชอบความตื่นเต้นอยู่ด้วย ปัจจุบันภาพยนตร์
ประเภทนี้ ได้มีการผลิต เพือ่ ออกมาฉายกันอย่างแพร่หลาย และได้รับการตอบกลับอย่างดี อย่างไรก็
ตามก็ต้องมีเนื้อหาสาระและมุมมองของการออกแบบฉากได้อย่างลงตัวและสมจริงด้วย
แนวแฟนตาซี (Fantasy) หมายถึง ภาพยนตร์ที่มีการผสมจินตนาการแบบที่เราๆ ไม่ค่อย
เห็นในชีวิต จะเรียกว่าเหนือจริงก็ได้ เด็กๆ หลายคนชอบจนถึงขั้นติด
แนวดราม่าชีวิต (Drama) หมายถึง ภาพยนตร์เน้นความรูส้ กึ ซึ้งเศร้า เคล้าน้าตา นาเรื่อง
ใกล้ๆตัวมาเล่า ให้ผู้ชมรูส้ ึกสะเทือนใจ
แนวโรแมนติก (Romance) ภาพยนตร์แนวรักโรแมนติก เหมาะกับคูห่ นุ่มสาว และผู้ที่
กาลังมีความรักทัง้ หลายหรือคนทีก่ าลังอยากจะรักใคร่ ชมไว้เป็นแนวทางในการทาตนเมื่อมีคนรัก จะ
ได้ความรู้สึกมากขึ้นหากเคยมีประสบการณ์และความรูส้ ึกเหมือนในภาพยนตร์ จึงไม่แปลกใจทีห่ ลาย
คนร้องไห้กับหนัง แต่อีกหลายคนอาจจะไม่ได้รสู้ ึกซึ้ง หรือรูส้ ึกว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเศร้า
แนวสงคราม (War) หนังสงคราม ที่มกี ารอ้างอิงเหตุการณ์สงครามทีเ่ คยเกิดขึ้นในอดีต
เน้นจุดๆ หนึ่งในสงครามนั้นๆ
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แนวประวัติศาสตร์ (History) หมายถึงภาพยนตร์ที่ครอบคลุมเรือ่ งราวในอดีต ตัวอย่าง
เช่น ภาพยนตร์เรื่องก้านกล้วย
แนวสารคดี (Documentaries) หมายถึง ภาพยนตร์เชิงให้ความรู้ บางครัง้ เป็นการลง
สถานที่จริง หรือเป็นประวัติศาสตร์
แนวกีฬา (Sport) หมายถึง ภาพยนตร์หรือภาพยนตร์แอนิเมชันแนวกีฬา จุดเริ่มต้นมา
จากมังงะของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอล วอลเลย์บอล ชกมวย เบสบอลว่ายน้า เทนนิส ปั่นจักรยาน
รวมไปถึงแนวมวยปล้า จะพบเห็นในภาพยนตร์แอนิเมชันทีฉ่ ายทางโทรทัศน์มากกว่าเป็นภาพยนตร์ที่
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เข้าฉายตามโรงภาพยนตร์

มากนัก อย่างไรก็ตามยังเป็นเรื่องยากทีจ่ ะกระตุ้นให้เกิดรายได้จากภาพยนตร์ประเภทนี้ภายในบาง
ประเทศ เนื่องจากปริมาณของความนิยมของคนนั้นแตกต่างกัน

แนวระทึกขวัญ (Horror) หมายถึงภาพยนตร์ทปี่ รากฏการณ์เหนือธรรมชาติ ไม่สามารถ
พิสูจน์ได้จริงในโลกใบนี้ เช่น ภูต ผี ปิศาจ ซอมบี้ อะไรแบบนี้ ที่ทาให้เรารูส้ ึกกลัวได้เพียงแค่เห็น
เท่านั้น โดยที่สงิ่ ๆนั้นอาจจะยังไม่ได้ทาอะไรกับเรา
แนวอาชญากรรม (Crime) หมายถึง ภาพยนตร์แนวสืบสวน แนวการแก้ไข ต่อสู้กับคดี
ต่างๆ ของตารวจ
แนวลึกลับ (Mistry) หมายถึงภาพยนตร์แนวที่มปี มลึกลับ อาจเกี่ยวพันกับอาชญากรรม
หรือเหตการณ์เหนือธรรมชาติที่ต้องการการพิสูจน์หรือหาคาอธิบาย
แนววิทยาศาสตร์ (Sci-Fi) ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาอ้างอิงวิทยาศาสตร์ แต่ทาออกมาให้
น่าสนใจอาจผสมจินตนาการเข้าไปด้วย แต่หลายคนอาจไม่ชอบเพราะดูไม่รเู้ รื่อง เพราะบางเรื่องก็ต้อง
อาศัยความรู้พื้นฐานเป็นเดิมพันบ้าง แต่ถ้าหากชมบ่อยๆ ก็จะเริม่ เข้าใจมากขึ้นและกลายเป็นความชื่น
ชอบหนังประเภทนี้ได้ เพราะหนังแนวนี้สามารถต่อจินตนาการให้กบั เรา ทาให้สามารถจะคิดสิง่ ดีๆ ที่
สร้างประโยชน์ และแนวคิดของหนังแนวนี้ก็เป็นแรงกระตุ้นให้นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นคว้าเพื่อทา
ให้ได้แบบในหนัง
ขั้นตอนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องสิ่งดึงดูดใจในการโฆษณา
มาร์ติน (Martin, 1989, อ้างถึงใน Russel และ Lane, 1999) แนวคิดและทฤษฎีที่
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เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิง่ ดึงดูดใจในการโฆษณานั้น เกิดจากมนุษย์ที่ต่างก็ต้องการปัจจัยพื้นฐานเช่น น้า
อาหาร ยารักษาโรค นอกเหนือไปกว่านั้น ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย อานาจและความสาเร็จ
ในขณะเดียวกัน ก็อาศัยสัญชาติญาณ เช่น ความหิว ความกลัว ความรัก เอาไว้ด้วย จากที่กล่าวมานั้น
เป็นจุดเริม่ ต้นของการทีผ่ ู้ประกอบการคิดถึงสารในงานโฆษณา และแรงจูงใจที่ทาให้เกิดความชอบ
และความต้องการในสินค้านั้นๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผูบ้ ริโภค โดยจูงใจให้เกิดความสนใจและมีความ
ต้องการในสินค้านั้นๆ สิง่ ดึงดูดใจและแนวคิดที่ใช้ในงานโฆษณาจะเป็นตัวกาหนดเนื้อหา และเรื่องราว
ของโฆษณาหรือสื่อประชาสัมพันธ์ว่าจะออกมาในรูปแบบใด ทิศทางใด ซึ่งสามารถนาไปต่อยอดในการ
กาหนดองค์ประกอบในงานอื่นๆ เพือ่ ให้เกิดความสอดคล้องและมีความชัดเจนสาหรับการสื่อสารกับ
ผู้บริโภค
3.1 ความหมายของสิ่งดึงดูดใจในงานโฆษณา
สิ่งดึงดูดใจในงานโฆษณา หมายถึง แนวทางในการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์เพื่อ
เรียกร้องความสนใจของผูบ้ ริโภค โดยมีอทิ ธิพลต่อความรูส้ ึกของผู้บริโภคทีจ่ ะเกิดขึ้นต่อสินค้าหรือ
บริการ เพื่อให้ตรงกับความต้องการและกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภค (Belch, 1995)
สิ่งดึงดูดใจในงานโฆษณา หมายถึง สิง่ ที่ทาให้ผบู้ ริโภคเกิดความสนใจต่อสินค้าใน
โฆษณานั้นๆ (Wells, Burnett และ Moriarty, 1995)
3.2 รูปแบบของสิ่งดึงดูดใจในงานโฆษณา
นักโฆษณานิยมแบ่งสิ่งดึงดูดใจในงานโฆษณาเป็น 2 ลักษณะหลัก คือ สิ่งดึงดูดใจ
ด้านเหตุผล (Rational Appeals) สิ่งดึงดูดใจด้านอารมณ์ (Emotional Appeals)
1. สิ่งดึงดูดใจด้านเหตุผล (Rational Appeals) เป็นสิง่ ดึงดูดใจที่มีเป้าหมายที
ความคิดของผู้ซื้อ โดยเน้นที่การโน้มน้าวใจผู้บริโภคด้วยหลักเหตุผล มักนาเสนอโดยใช้สงิ่ ที่กระตุ้น
ความต้องการขั้นพื้นฐานของผูบ้ ริโภค นอกจากนี้มีการนาเสนอถึงประโยชน์ด้านการใช้งาน ถือเป็น
การมุ่งเน้นทีจ่ ะทาการขายสินค้าโดยตรง
2. สิ่งดึงดูดใจด้านอารมณ์ (Emotional Appeals) เป็นสิง่ ดึงดูดใจที่มีเป้าหมายอยู่ที่
ความรู้สึกของผูซ้ ื้อ โดยเน้นที่ความต้องการด้านจิตใจ ด้านสังคม หรือด้านอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ สร้าง
ภาพลักษณ์อันดีในความคิดของผู้บริโภค มักมีการออกแบบสาหรับใช้ในการสร้างทัศนคติเชิงบวก ทา
ให้เกิดการใช้อารมณ์ โดยไม่ได้มุ่งเน้นทีจ่ ะทาการขายสินค้าโดยตรง แต่ต้องการให้ผู้บริโภคเกิดความ
คล้อยตาม
3.3 รูปแบบของสิ่งดึงดูดใจที่ใช้ในงานโฆษณา
เนื่องจากประเภทของสิ่งดึงดูดใจที่ใช้ในงานโฆษณานั้นสามารถแบ่งออกได้มากมาย
หลายรูปแบบ งานวิจัยในครัง้ นี้ ผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมข้อมูลสิง่ ดึงดูดใจที่น่าสนใจ สาหรับใช้ในการ
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อ้างอิงทางวิชาการด้านโฆษณา 2 รูปแบบ ได้แก่
1. Adverting เขียนโดย Ray Wright
2. Contemporary Advertising เขียนโดย William F. Arens และ Courtland L.
Bovee
รูปแบบที่ 1: รูปแบบของสิง่ ดึงดูดใจที่ใช้ในงานโฆษณา โดย Ray Wright ได้แบ่งรูปแบบ
ของสิ่งดึงดูดใจในงานโฆษณาในหนังสือ Advertising ไว้ 13 ประเภท ดังนี้
1. สิ่งดึงดูดใจด้านราคาและความคุ้มค่า (Price and Value Appeal)
สิ่งดึงดูดใจด้านราคาและความคุ้มค่า (Price and Value Appeal) เป็นสิ่งดึงดูดใจที่
สามารถทาให้ผบู้ ริโภคตระหนักถึงคุณค่าสินค้า หรือบริการผ่านวิธีการต่างๆ ได้หลายรูปแบบ เช่น
1.1 การลดราคาสินค้าลงจากราคาปกติ
1.2 การคงราคาเดิมไว้ แต่เสนอคุณประโยชน์ที่มากกว่าเดิม อาจจะเพิ่มปริมาณ หรือ
เพิ่มประสิทธิภาพของสินค้า เป็นต้น
1.3 การทาให้กลุ่มเป้าหมายรูส้ ึกคุ้มค่าในการซื้อผลิตภัณฑ์ แม้ว่าราคาและคุณภาพ
ของสินค้านั้นยังคงเดิม อย่างไรก็ตาม หากจะใช้สิ่งดึงดูดใจประเภทนี้ให้ได้ผลดีที่สุด สินค้าเองก็ควรมี
คุณภาพสูงด้วย
2. สิ่งดึงดูดใจด้านคุณภาพ (Quality Appeal) เป็นการดึงดูดใจผู้บริโภคด้วยคุณภาพ
ด้านต่างๆ ของสินค้า เช่น ความคงทน ความสวยงาม เป็นต้น สิ่งดึงดูดใจนีจ้ ะสามารถจูงใจได้ดี ถ้า
สินค้ามีคุณภาพตามที่อ้างอิงไว้
3.สิ่งดึงดูดใจด้านลักษณะพิเศษ (Feature Appeal) เป็นการดึงดูดใจที่นาเสนอ
คุณลักษณะเด่นของสินค้า หรือบริการ ว่ามีลกั ษณะทางกายภาพหรือหน้าที่การใช้งานที่มปี ระโยชน์ต่อ
ผู้บริโภคอย่างไร หรือได้เปรียบทางการค้าอย่างไร โดยอวดอ้างถึงสรรพคุณหรือคุณสมบัตทิ ี่เหนือกว่า
คู่แข่ง และนาเสนอผู้บริโภคด้วยข้อมูลคุณสมบัตทิ ี่จะนาไปสูท่ ัศคติที่ดีต่อสินค้า เช่น ดื่มนมทาให้ดีต่อ
สุขภาพ การใช้สินค้าชนิดนี้จะช่วยรักษาสิง่ แวดล้อม เป็นต้น
4. สิ่งดึงดูดใจด้านประสิทธิภาพ (Efficiency Appeal) เป็นการดึงดูดใจที่นาเสนอให้
ผู้อื่นรูส้ ึกประหลาดใจ โดยมีการเน้นคุณสมบัติของสินค้าทีส่ ร้างคุณค่าจนน่าตื่นตะลึง หรือเกินความ
เป็นจริงแต่ยอมรับได้กับตัวสินค้า
5. สิ่งดึงดูดใจด้านอารมณ์ขัน (Humor Appeal) เกี่ยวข้องกับการมองโลกในแง่ดี เป็น
สาร (Messages)ที่สื่อไปยังผูบ้ ริโภคในลักษณะของสิ่งบันเทิงที่สามารถทาให้ผู้ชมยิม้ ได้ มีการนาเอา
อารมณ์ขัน มาใช้มากมายกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่น ซึ่งผู้บริโภคในปัจจุบันยอมรับได้
เพราะทาให้พวกเขาได้หัวเราะ ทาให้เกิดความชอบ และส่งภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั สินค้าและบริการนั้นๆ
6. สิ่งดึงดูดใจเรือ่ งเพศ (Sex Appeal) เป็นการดึงดูดใจที่พดู ถึง หรือเสียดสีเกี่ยวกับเรื่อง
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เพศ ได้มีการนามาใช้อย่างมากมายในลงการโฆษณา เพื่อดึงดูดความสนใจ เพื่อสร้างความต้องการ
และเพือ่ ขายสินค้าหรือบริการ และได้กลายเป็นเครื่องมือสาหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ที่ได้ผลอย่าง
มากในอดีตจนถึงปัจจุบัน ตัวอย่างสินค้าที่พบว่ามีการใช้สงิ่ ดึงดูดใจประเภทนี้ เช่น น้าหอม รถยนต์
ช็อกโกแลต เป็นต้น
7. สิ่งดึงดูดใจเน้นเรื่องที่ทาให้ตกใจ/ สะเทือนใจ (Shock Appeal) เป็นสิง่ ดึงดูดใจที่ใช้
วิธีการที่กระตุ้นให้ผบู้ ริโภครู้สึกตกใจ หรือสะเทือนใจ เพื่อดึงดูดให้คนสนใจ และกล่าวถึงอย่างรวดเร็ว
องค์กรการกุศลหลายแห่งใช้สิ่งดึงดูดใจประเภทนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ เนื่องจากมีโอกาสอย่าง
มากที่สอื่ จะสนใจนาไปประชาสัมพันธ์ต่อ
8. สิ่งดึงดูดใจด้านความคิดถึงหรือระลึกถึงวันเก่าๆ ที่มีความสุข (Nostalgia Appeal)
สิ่งดึงดูดใจด้านความคิดถึงหรือระลึกถึงวันเก่าๆ ที่มีความสุข (Nostalgia Appeal) เป็นสิ่งดึงดูดใจที่
มักนิยมใช้กับตราสินค้าทีม่ ีอยู่มานานจากอดีตจนถึงปัจจุบัน จากรุ่นสู่รุ่น เป็นการดึงดูดใจด้าน
ความรู้สึกระลึกถึงวันเก่าๆที่มีในอดีต อย่างเช่น โฆษณารถยนต์ยี่ห้อหนึง่ ที่นาเสนอ ภาพประกอบเป็น
รถยนต์รุ่นตั้งแต่พ่อใช้มาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน
9. สิ่งดึงดูดใจด้านความกลัว (Fear Appeal) เป็นการดึงดูดใจที่กระตุ้นให้เกิดความรูส้ ึก
วิตก กังวล กลัวตาย กลัวบาดเจ็บ กลัวผิดพลาด กลัวเสียทรัพย์สิน เช่น การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของ
โรคมะเร็งปอด แต่ต้องมีการใช้อย่างระมักระวังเพราะหากใช้ไม่ดีอาจจะทาให้ผบู้ ริโภคเกิดความ
เพิกเฉยหรือขาดความสนใจต่อภาพไม่พงึ ประสงค์ที่มผี ลโดยตรงต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะสินค้าหรือ
บริการทีเ่ กี่ยวข้องกับชีวิต ต้องสื่อสารอย่างละมุนละม่อมที่สดุ สาหรับการบอกถึงคุณประโยชน์ และ
ผลดีของสินค้าหรือบริการ
10. สิ่งดึงดูดใจด้านความสัมพันธ์ของพ่อ แม่ และครอบครัว (Parenthood and
Family Appeal) เป็นหนึ่งในสิ่งดึงดูดใจทีส่ าคัญในการตัดสินใจเลือกสินค้า หรือบริการ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์สาหรับการทาความสะอาด อาหาร ซึง่ ต้องคานึงถึงครอบครัว เป็นประเด็นหลักในการ
โฆษณา เช่น การใช้รูปแม่และเด็ก เพื่อการส่งเสริมสุขภาพทีด่ ีของครอบครัว เป็นต้น
11. สิ่งดึงดูดใจด้านสถานะภาพทางสังคม และความต้องการเคารพ นับถือ (Status and
Ego Needs Appeal) เป็นสิง่ ดึงดูดใจที่ใช้ความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในสังคม แสดงให้เห็นว่า
หากทาการใดๆ ตามประเด็นในสังคมที่ถูกกล่าวถึงโฆษณานั้นๆ จะทาให้กลายเป็นที่ยอมรับจากคน
รอบข้าง หรือรู้สกึ ว่าเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่ตัวเอง
12. สิ่งดึงดูดใจด้านการให้ความเชื่อถือกับผู้ทรงคุณวุฒิ (Respect for Authority
Appeal) เป็นสิ่งดึงดูดใจที่นาเสนอด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ
นั้นๆ เป็นอย่างดี เอามาพูดเพื่อชักจูงให้สินค้าหรือบริการนั้นมีความน่าเชื่อถือ ทาให้เกิดความสนใจที่
จะทดลองสินค้า
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13. สิ่งดึงดูดใจที่ผู้นาเสนอเป็นบุคคลทีม่ ีชื่อเสียง (Celebrities Appeal) เป็นสิง่ ดึงดูดใจที่
มีการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง หรือเป็นที่สนใจในขณะนั้น เพื่อชักจูงให้คนที่ชื่นชอบคล้อยตามและหันมา
ใช้สินค้าที่ใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงโฆษณา
รูปแบบที่ 2: รูปแบบของสิง่ ดึงดูดใจที่ใช้ในงานโฆษณา โดย William F. Arens และ
Courtland L. Bovee ได้แบ่งรูปแบบของสิ่งดึงดูดใจในงานโฆษณาในหนังสือ Contemporary
Advertising ไว้ 15 ประเภท ดังนี้
1. สิ่งดึงดูดใจด้านลักษณะพิเศษ (Feature Appeal) เป็นการนาเสนอโดยเน้นไปที่
ลักษณะเด่นหรือความพิเศษของสินค้า ซึง่ โฆษณาประเภทนีม้ ักจะมีข้อมูลต่างๆ และการนาเสนอ
ผู้บริโภคด้วยคุณสมบัติทสี่ าคัญ เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อตัวสินค้าและบริการ และใช่เป็นเหตุผลหลัก
ในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้
2. สิ่งดึงดูดใจด้านราคาและความคุ้มค่า (Price and Value Appeal) เป็นการกระตุ้นให้
ผู้บริโภคเห็นถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่าย โดยมีการเสนอราคาพิเศษที่อาจเป็นการลดราคา ซึ่งวิธีการนี้
นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน
3. สิ่งดึงดูดใจด้านความนิยม/เชื่อถือ ที่มีต่อบุคคลที่มีชื่อเสียงและผู้ทดลองใช้สินค้า
(Star Appeal and Testimonial) เป็นการใช้บุคคลทีม่ ีชื่อเสียงหรือบุคคลผู้รบั รองสินค้าในงาน
โฆษณา เช่น ดารา นักกีฬา หรือบุคคลที่เป็นตัวแทนของกลุม้ เป้าหมาย ซึ่งสามารถดึงความสนใจจาก
กลุ่มเป้าหมายได้ และหากใช้บุคคลรับรองทีเ่ ป็นที่นิยมของกลุ่มเป้าหมาย ก็จะยิง่ เพิม่ ทัศนคติที่ดีต่อ
โฆษณาและตราสินค้านั้นและเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบและใช้สินค้าตาม ส่วนการใช้ผู้รบั รองสินค้า
ที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น อาจจะใช้บุคคลผู้ซงึ่ ใช้สินค้านั้นจริงๆ และเป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมาย
4. สิ่งดึงดูดใจด้านความแปลกใหม่ (Novelty Appeal) เป็นการเน้นการนาเสนอในเรื่อง
ที่แปลกใหม่ทาให้เกิดการดึงดูดความสนใจได้ดี แต่อย่างไรก็ตามการใช้สงิ่ ดึงดูดใจประเภทนี้มักช่วยให้
เกิดการจดจา แต่อาจไม่กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อเสมอไป
5. สิ่งดึงดูดใจด้านความกลัว (Fear Appeal) เป็นการทาให้เกิดความวิตกกังวล
หวาดกลัว เช่นเป็นการสูญเสียเงินทอง การกลัวความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือกลัวการตาย Janis
และ Leventhal (1968) (อ้างถึงใน อารีย์ จงเกษมสุข, 2541) ได้ทาการศึกษา ระดับความรุนแรงใน
การจับจุดด้านความกลัว พบว่าระดับความรุนแรงด้านความกลัวที่แตกต่างกัน อาจส่งผลที่ได้ต่อ
ผู้บริโภคในทิศทางที่แตกต่างกัน ดังนี้ การโฆษณาที่ใช้สิ่งดึงดูดใจด้านความกลัวระดับปานกลาง จะมี
ประสิทธิภาพในการโน้มน้าวใจได้ดีที่สุด แต่หากมีการใช้ระดับที่รุนแรงมากจนเกินไป จะส่งผลให้
ผู้บริโภคจะเกิดการป้องกันตนเอง ต่อไปเมื่อเห็นโฆษณาชิ้นนั้น ผู้บริโภคจะแสดงพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
การอ่านโฆษณานั้น เช่น การเปิดข้ามโฆษณานั้นไป
6. สิ่งดึงดูดใจด้านความรูส้ ึกผิด (Guilty Appeal) เป็นการใช้สิ่งดึงดูดในที่ทาให้เกิด
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ความรู้สึกว่าตนเองได้กระทาสิง่ ไม่ดี สิ่งที่น่าละอายใจต่อศีลธรรมจรรยา ค่านิยม ความเชื่อ หรือ
มาตรฐานสังคม (Mosher, 1994) ซึ่งทาให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สกึ ผิดและละอายใจต่อสิ่งที่ได้ทาไว้ ทา
ให้ผู้บริโภคเกิดปกป้องตัวเองให้พ้นจากความรู้สึกผิดนี้ หรือเพื่อลดความรูส้ ึกผิดลง โดยทาตามที่
โฆษณาบอกไว้ เช่น หยุดการกระทาทีเ่ ป็นอันตรายต่อสังคม และหันมาร่วมทาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ซึง่ การจับใจด้านความรู้สกึ ผิดนี้ เป็นแรงจูงใจขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่เจริญแล้ว (Coulter และ
Pinto, 1995)
การกระทาเช่นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง ความรูส้ ึกผิด ของ Izard (1997) ซึ่ง
กล่าวไว้ว่า ความรู้สึกผิดเป็นปฏิกริ ิยาพื้นฐานของมนุษย์เมือ่ ได้รู้ว่าตัวเองทาผิด และทาให้รสู้ ึกด้อยค่า
หรือหากทาสิ่งใดที่ขัดต่อศีลธรรมหรือความเชื่อ ก็ต้องการหาทางแก้ไขในสิ่งที่กระทา
ผลวิจัยของชุรีพันธ์ สะวานนท์ (2542) พบว่า โฆษณาที่สามารถทาให้ผู้บริโภคเกิด
ความรู้สึกผิดได้นั้น ต้องเป็นการสื่อสารทีเ่ ข้าใจง่าย และมีความใกล้เคียงกับชีวิตจริงของผูบ้ ริโภค หรือ
สะท้อนภาพของสังคม นอกจากนี้หากต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้นั้น จาเป็นต้องใช้ระดับ
ความรุนแรงที่ค่อนข้างสูง ตัวอย่างสิง่ ดึงดูดใจด้านความรู้สึกผิด เช่น ความรู้สึกผิดที่ทาแท้ง ความรู้สกึ
ผิดต่อการใช้กาลังในการข่มเหงผู้ทอี่ ่อนแอกว่า เป็นต้น
7. สิ่งดึงดูดใจด้านความรัก (Love Appeal) เป็นการทาให้เกิดความรู้สึกถึงความรัก
ความชอบ ความห่วงใย เช่น ความรักแบบครอบครัว แบบเพื่อน คนรัก พี่น้อง หรือผู้ที่อยูร่ ่วมในสังคม
เดียวกัน เป็นต้น
8. สิ่งดึงดูดใจด้านความเห็นอกเห็นใจ (Sympathy Appeal) เป็นการทาให้เกิด
ความเห็นอกเห็นใจกัน รูส้ ึกสงสาร อยากเอาใจ เข้าข้าง หรืออยากให้ความช่วยเหลือ
9. สิ่งดึงดูดใจด้านสุขภาพอนามัย (Health Appeal) เป็นการทาให้เกิดความรูส้ ึกถึงการ
คานึงเรื่องสุขภาพ ความสุขสบาย ความแข็งแรง ความสมบูรณ์ และสิง่ ที่มปี ระโยชน์ต่อร่างกาย เช่น
การออกกาลังกายทาให้ร่างกายแข็งแรง
10. สิ่งดึงดูดใจด้านอารมณ์ขัน (Humor Appeal) เป็นการทาให้เกิดความรู้สกึ ตลก ซึง่
สามารถทาให้ผบู้ ริโภครู้สกึ สนใจได้อย่างมาก เนือ่ งจากเป็นการส่งสารแสดงอารมณ์ทางด้านบวก ซึง่
เป็นสิ่งทีม่ นุษย์พึงปรารถนา เห็นได้ว่าปัจจุบัน โฆษณานิยมใช้สิ่งดึงดูดใจด้านอารมณ์ขัน เนื่องจากเชื่อ
ว่าการใช้อารมณ์ขันนั้นจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการโฆษณาได้
อย่างไรก็ตาม อารมณ์ขันอาจไม่เหมาะสาหรับการใช้ในผลิตภัณฑ์บางชนิด ดังผลวิจัย
ของ Weinberger (1995) พบว่าสินค้าทีร่ ะดับความเสี่ยงสูง และสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับรสนิยม
ของผู้บริโภคนั้น ควรใช้อารมณ์ขันในโฆษณาให้น้อยที่สุด และสือ่ โฆษณาที่นิยมใช้อารมณ์ขันมากทีส่ ุด
คือ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และนิตยาสาร ตามลาดับ
นอกจากนี้ Balwin (1989) ได้ทาการวิจัยและพบว่า ความตลกในโฆษณานั้นสามารถ
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สร้างผลกระทบในแง่ลบได้ถึง 3 ประการ คือ ทาให้สินค้าดูตลก ทาให้ผู้บริโภคกลายเป็นตัวตลก และ
ทาให้การโฆษณานั้นดูเป็นเรื่องตลก ดังนั้นการใช้สงิ่ ดึงดูดใจทางด้านอารมณ์ขันจึงมีความจาเป็นอย่าง
มากในการพิจารณาให้เหมาะสมกับประเภทของสินค้า กลุ่มเป้าหมาย และความถูกต้องตามกาลเทศะ
ด้วย ทั้งนี้ควรใช้ความรอบคอบ และความระมัดระวังทีส่ ูงหากจะเลือกใช้
11. สิ่งดึงดูดใจด้านความสุนทรีย/์ รื่นรมณ์ (Aesthetic Appeal) เป็นการทาให้ประสาท
สัมผัสทัง้ 5 ของผู้บริโภค รู้สกึ ได้ถึงความงดงาม อารมณ์ และความรู้สึกที่บริสทุ ธิ์ เช่น ความสุขใจ
ความเพลิดเพลิน หรือความเพ้อฝัน เป็นต้น
12. สิ่งดึงดูดใจด้านเพศ (Sex Appeal) เป็นการทาให้เกิดความรู้สึกเรือ่ งเพศ หรือ
กามารมณ์
13. สิ่งดึงดูดใจด้านความภูมิใจ/คุณค่าของตัวเอง (Self-esteem Appeal) เป็นการทา
ให้ตนเองรูส้ ึกถึงความนิยม การนับถือ มีศักดิ์ศรี ในตนเอง รูส้ ึกว่าตัวเองนั้นดี และมีคุณค่า เช่น ภูมิใจ
ที่ตนเองได้ทาความดีเพื่อสังคม หรือภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนชาตินั้นๆ
14. สิ่งดึงดูดใจเน้นถึงความสาเร็จในชีวิต (Achievement Appeal) เป็นการทาให้เกิด
ความรู้สึกได้ถึงความสาเร็จ การไปถึงเป้าหมาย เช่น การใช้นักกีฬาที่มีชื่อเสียง หรือผู้ทปี่ ระสบ
ความสาเร็จในอาชีพการงานมาเป็นผู้แสดง
15. สิ่งดึงดูดใจด้านการเป็นที่ยอมรับจากสังคม (Social Appeal) สิ่งดึงดูดใจนี้ได้รบั
แนวคิดจากการที่มนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคม ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวได้ และมีความต้องการทีจ่ ะ
เป็นส่วนหนึ่งในสังคม การใช้สิ่งดึงดูดใจแบบนี้จึงเป็นการแสดงให้เห็นว่า หากทาการใดๆ ตามประเด็น
ในสังคมที่ถูกกล่าวถึงโฆษณานั้นๆ จะทาให้กลายเป็นที่ยอมรับจากคนรอบข้าง หรือรูส้ ึกว่าเป็นส่วน
หนึ่งในสังคมที่ตัวเองอยู่ เช่น โฆษณาบัตรเครดิต โฆษณาระงับกลิ่นกาย หรือโฆษณาแฟชั่นซึ่งแสดงให้
เห็นว่าหากไม่ใช้ตามก็จะแตกต่างจากคนอื่น หรือไม่ทันสมัย
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ขั้นตอนที่ 4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ในงานโฆษณา
การนาเสนอความคิดสร้างสรรค์ คือ โฆษณาที่เข้าใจและคานึงถึงความต้องการของ
ผู้บริโภคเป็นหลัก โดยใช้การนาเสนอคุณประโยชน์ของสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการ โดย
โฆษณาที่ดีนั้นต้องเข้าใจถึงสิ่งที่ผบู้ ริโภคต้องการ ว่าสิ่งที่ผบู้ ริโภคต้องการนั้นอาจไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ แต่
เป็นคุณประโยชน์หรือผลดีที่ได้รับจากการซื้อผลิตภัณฑ์ (Don E. Schultz and Stanley I.
Tannenbaum)
เสรี วงษ์มณฑา (2540) ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า ภาพ (Illustration) ในบางครั้งสามารถ
อธิบายได้ดีกว่าคาพูด อย่างไรก็ตามการจัดภาพลงในงานนั้นต้องมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบ
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อื่นๆอย่างกลมกลืน ถึงจะสามารถทาให้ภาพนั้นๆทาหน้าที่ในการสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิผล
แนวคิดทางการโฆษณา (Advertising Concept)
แนวคิดทางการโฆษณา (Advertising Concept) ถูกพัฒนาขึ้นเป็นข้อความสั้นๆ ที่บ่ง
บอกว่าเราต้องการให้สินค้าหรือบริการเป็นอย่างไรในความคิดผู้บริโภค โดยปกติแล้วแนวความคิดที่
จะนามาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์นั้นจะต้องเป็นความคิดหลัก (Main Idea) หรือเป็นตัวกาหนด ใน
การนาความคิดไปต่อยอดหรือขยายแนวทางการสร้างสรรค์ออกไป
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การนาเสนอความคิดสร้าส
งสรรค์ในโฆษณา (Creative Execution)

การนาเสนอความคิดสร้างสรรค์ในโฆษณา (Creative Execution) นั้นมีคาว่า
Execution ซึ่งหมายถึง การใส่เนื้อหาลงในงานโฆษณา เป็นการใช้ภาพ คาพูด และองค์ประกอบอื่นๆ
ของการสร้างสรรค์ (Creative Mix) มาผสมผสานกันอย่างมีศิลปะและสุนทรีย์ เพื่อให้เกิดการสื่อสาร
ของข้อความที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (เสรี วงษ์มณฑา, 2546)
ตามหลักของโฆษณาที่ดีนั้น ถ้ามีจุดขายที่ดี แนวคิดที่ดี กลยุทธ์ที่ดี จะต้องสามารถ
สร้างสรรค์ และเปลี่ยนชิ้นงานโฆษณาแต่ยังสามารถคงข้อความที่ต้องการสื่อสารไว้เหมือนเดิมได้
เรื่อยๆ โดยที่แผนการโฆษณานั้นมีความเป็นเอกภาพชัดเจน แต่มีความหลากหลายไม่น่าเบื่อ
ประเภทของวิธีการนาเสนอความคิดสร้างสรรค์ในโฆษณา

ในการนาเสนอความคิดในงานโฆษณานั้นจะเกิดหลังจากการที่เราวางแผนกลยุทธ์
ทางการสร้างสรรค์ (Creative Strategy) และกาหนดสิ่งดึงดูดใจที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการคิดก่อน
จากนั้นจึงแปลงให้เป็นสาร (Message) เพื่อนาเสนอในรูปแบบของโฆษณา ซึ่งจะช่วยสื่อสารกลยุทธ์
ทางการสร้างสรรค์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการโฆษณา (Advertising
Objective) การนาเสนอความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นวิธีการทีจ่ ะพูด (How to Say) เพื่อสือ่ สารกลยุทธ์
ในการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม โดยลักษณะของวิธีการนาเสนอความคิด
สร้างสรรค์ในโฆษณาที่ดี คือจะต้องช่วยสื่อสารความคิดพื้นฐานที่ใช้ในการขายสินค้า อาจช่วยส่งเสริม
หรือทาให้ความคิดนั้นน่าเชื่อถือและสื่อสารได้เร็วขึ้น เข้าใจมากขึ้น นอกจากนี้การโฆษณาที่มี
ประสิทธิภาพต้องอยูบ่ นพื้นฐานความต้องการของผูบ้ ริโภค และต้องแสดงให้เห็นว่า สินค้าในโฆษณา
นั้นสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้ โดยอาศัยวิธีการนาเสนอความคิดสร้างสรรค์ใน
โฆษณาที่มีประสิทธิภาพ
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เนื่องจากประเภทของการนาเสนอความคิดในงานโฆษณานั้นสามารถแบ่งออกได้
มากมายหลายรูปแบบ งานวิจัยในครัง้ นี้ ผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมข้อมูลการนาเสนอความคิดในงาน
โฆษณาที่น่าสนใจ สาหรับใช้ในการอ้างอิงทางวิชาการด้านโฆษณา 3 รูปแบบ ได้แก่
1. หนังสือ Creative Strategy in Advertising (Fifth Edition) เขียนโดย
A.Jerome Je2.
2. หนังสือ Advertising เขียนโดย S. Watson Dunn และ Arnold M. Barban
3. หนังสือ Contemporary Advertising (Fifth Edition) เขียนโดย William F.Arens
และ Courtland L. Bovee
แบบที่ 1: วิธีการนาเสนอภาพความคิดสร้างสรรค์ในโฆษณา โดย A. Jerome Jewler
(1995) ได้แบ่งประเภทของวิธีการนาเสนอภาพความคิดสร้างสรรค์ในโฆษณาไว้ 8 วิธี ดังนี้
1. นาเสนอภาพสินค้า (The Product) คือ โฆษณาที่แนะนาสินค้าโดยตรง บ่อยครั้งที่
มักจะทาให้สินค้ามีจุดเด่นเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความคุ้นเคยกับหน้าตาของบรรจุภัณฑ์ (Package) เมื่อ
ผู้บริโภคได้เห็นในซุปเปอร์มาร์เกตจะเกิดการจดจาได้ แต่หากสินค้าที่โฆษณามีการเปลี่ยนแปลงบรรจุ
ภัณฑ์หรือฉลากใหม่ ควรแสดงให้ผู้บริโภคเห็นตัวสินค้าที่อยูข่ ้างในด้วย เพื่อป้องกันการสับสนและ
เข้าใจผิด นอกจากนี้บอ่ ยครั้งที่สงิ่ ประกอบต่างๆในโฆษณาสามารถบอกถึงสารอื่นๆของสินค้าด้วย
2. นาเสนอส่วนประกอบเดนของสินคา (Part of The Product) คือ การนาเสนอถึง
รายละเอียดของสินค้าที่มีความพิเศษควรแสดงให้ผบู้ ริโภคเห็นอย่างชัดเจน เช่น การเน้นให้เห็นว่า
แปรงสีฟันหลายยีห่ ้อมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกัน ด้ามจับโค้งมน ขนแปรงเรียวแหลมเข้าขจัดทุกที่ได้
ทั่วถึง การนาเสนอแบบนี้ทาให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี
3. นาเสนอสินค้าพร้อมใช้ (The Product Ready for use) คือ การนาเสนอสินค้าที่เอา
ออกจากบรรจุภัณฑ์และอยู่ในลักษณะพร้อมใช้งาน เช่น อาหารแช่แข็งที่ถูกนาเอาออกมาจัดใส่จาน
และเสิร์ฟในสภาพแวดล้อมที่น่ารื่นรมย์ เป็นต้น แม้ว่าการนาเสนอประเภทนี้ต้องนาสินค้าออกมาจาก
บรรจุภัณฑ์ แต่ควรมีส่วนหนึง่ ของโฆษณาที่แสดงบรรจุภัณฑ์ด้วยเพื่อประโยชน์ของสินค้า
4. นาเสนอการเปรียบเทียบสินค้ากับคู่แข่ง (The Product Compared with The
Competition) คือการเปรียบเทียบที่แสดงคุณประโยชน์ของสินค้า 2 ชิ้น โดยเปรียบเทียบกันในแต่
ละจุดอย่างชัดเจน ในฉากหรือสิ่งแวดล้อมทีเ่ หมาะสม ส่วนอีกวิธีคือการเปรียบเทียบผลดีที่ได้จากการ
ใช้สินค้าและผลเสียทีเ่ กิดการจากไม่ใช้สินค้า เช่น โฆษณาครีมทาผิวที่คนหนึ่งใช้สินค้าและอีกคนที่ไม่
ใช้สินค้ามีผิวแตกต่างกัน เป็นต้น
5. นาเสนอสินค้ากาลังถูกทดสอบสินค้า (The Product Being Tested) คือ การ
นาเสนอให้เห็นว่าสินค้าขณะกาลังถูกทดสอบโดยวิธีหนึง่ ซึ่งทดสอบเหล่านั้นเป็นเหมือนการยืนยันให้
เห็นถึงประสิทธิภาพหรือคุณสมบัตบิ างประการของสินค้านัน้ เช่น โฆษณาพรม ที่แสดงให้เห็นว่าแม้
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เด็กจะทาอาหารหกบนพรมก็ไม่เป็นปัญหา เพราะเป็นพรมชัน้ ดีที่ซักล้างคราบสกปรกออกง่าย เป็นต้น
6. นาเสนอสินค้าถูกใช้งาน (The Product in Use) คือ การนาเสนอสินค้าให้เห็นขณะ
ใช้งานและคนที่กาลังใช้มีความสุข เช่น โฆษณาครีมอาบน้าที่แสดงให้เห็นถึงความสดชื่นของผู้ใช้ขณะ
กาลังอาบน้าอยู่ เป็นต้น
7. นาเสนอผลดีที่ได้รับจากการใช้สินค้า (The Happy Results of Using the
Product) คือ การนาเสนอให้เห็นผลดีที่ผบู้ ริโภคได้รบั เนื่องมาจากคุณประโยชน์ที่ทงั้ จับต้องได้และ
จับต้องไม่ได้ของสินค้าในโฆษณา เช่น โฆษณากาแฟเนเจอร์กิฟ ที่นาเสนอภาพหญิงสาวทีม่ ั่นใจขึ้นเมื่อ
ลดน้าหนักได้สาเร็จ เป็นต้น
8. นาเสนอผลเสียจากการไม่ได้ใช้สินค้า (The Unhappy Results of Not Using the
Product) คือ การนาเสนอให้เห็นถึงผลเสียทีผ่ ู้บริโภคได้รับจากการที่ไม่ได้ใช้สินค้าในโฆษณา จึง
พลาดทีจ่ ะได้คุณประโยชน์ทที่ ั้งจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ของสินค้า
แบบที่ 2: วิธีการนาเสนอภาพความคิดสร้างสรรค์ในโฆษณา โดย S. Watson Dunn
และ Arnold M. Barban (1994) ได้แบ่งประเภทของวิธีการนาเสนอภาพความคิดสร้างสรรค์ไว้ 9 วิธี
ดังนี้
1. นาเสนอภาพสินค้า (The Product Itself) ซึ่งทาให้กลุ่มเป้าหมายที่ไม่คุ้นเคยกับการ
ตีความในงานโฆษณา เข้าใจสารทีส่ ื่อได้ดีขึ้น และรวมไปถึงการนาเสนอภาพสินค้าอย่างเต็มจะสาคัญ
มากสาหรับสินค้าทีส่ ่งทางไปรษณีย์ หรือมีจุดขายด้านรูปทรงออกแบบทีส่ วยงาม เช่น เสื้อผ้า รถยนต์
และสาหรับสินค้าทีม่ ีบรรจุภัณฑ์นั้น หากนาเสนอสินค้าแบบแสดงบรรจุภัณฑ์แบบเต็ม เป็นการเพิม่
และช่วยตอกย้าถึงภาพลักษณ์ของตราสินค้
2. นาเสนอส่วนประกอบเดนของสินคา (Part of The Product) ในบางกรณีนั้นจุดจูง
ใจสินค้าไม่ได้อยู่ที่ตัวสินค้าทัง้ หมด แต่อยู่ที่บางส่วนของสินค้าเท่านั้นที่เป็นส่วนประกอบที่เด่น ซึ่งจะ
เห็นได้ไม่ชัดเจน หากใช้การนาเสนอภาพแบบเต็มๆ ดังนั้นเมื่อทาการโฆษณาจึงต้องนาเสนอเพียงบาง
ขั้นตอนที่สาคัญ และให้ความสาคัญกับส่วนนั้นให้เป็นภาพหลักของงาน เพื่อแสดงคุณสมบัติได้อย่าง
เต็มที่
Felton (1996) ให้ความเห็นเพิม่ เติมเกี่ยวกับการนาเสนอเพียงบางส่วนว่า ภาพใน
ลักษณะนี้ใช้ได้กับงานโฆษณาที่ต้องการเสนอจุดเด่น หรือส่วนประกอบเด่นที่แท้จริงเพียงจุดเดียว
เท่านั้น เช่น นาเสนอรูระบายอากาศของรองเท้าไนกี้ เป็นต้น
Jewler (1995) ยกตัวอย่างการนาเสนอเฉพาะภาพครึ่งบนของด้ามจับแปรงสีฟัน ที่
มีความโค้งกระชับถนัดมือ เป็นการเสนอโดยดึงผู้บริโภคให้เข้าใกล้คุณสมบัติที่ต้องการ
3. นาเสนอสินค้าพร้อมใช้ (The Product Ready for use) เป็นการนาเสนอโดยจัด
สินค้าพร้อมองค์ประกอบที่พร้อมใช้งาน เช่น การนาเสนอภาพเปียโน ให้ห้องที่ประกอบไปด้วย
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เฟอร์นเิ จอร์หรูหรา พร้อมแสงไฟสลัว ทาให้เปียโนดังกล่าวดูมีชีวิตชีวาขึ้น โดยการนาเสนอลักษณะนี้
เป็นการดึงให้ผบู้ ริโภคเข้ามาในงาน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ถึงว่า ผู้บริโภคจะรูส้ ึกอย่างไรหาก
ได้ใช้สินค้า การนาเสนอประเภทนี้มักพบได้ในการนาเสนองานโฆษณาประเภทสินค้าอาหาร ที่มัก
สร้างภาพให้ดูน่ารับประทาน เพือ่ กระตุ้นความอยาก
4. นาเสนอสินค้ากาลังถูกใช้งาน (The Product in Use) นาเสนอภาพสินค้าที่กาลังถูก
ใช้งานจะทาให้ได้ภาพที่ดูมีชีวิตชีวา เช่น การนาเสนอสินค้า เช่น เสื้อผ้าที่ถูกสวมใส่โดยนายแบบและ
นางแบบ ซึง่ ให้ความดูดีกว่าเสื้อผ้าที่อยู่บนไม้แขวน เป็นการย้าให้ผู้บริโภคเห็นถึงคุณประโยชน์ที่จะ
ได้รับ
Arens (1999) ได้ให้ความเห็นว่า ภาพลักษณะนี้มักใช้กับงานโฆษณารถยนต์ โดย
แสดงให้เห็นการขับเคลื่อน ความหรูหราภายใน หรือเป็นโฆษณาเครื่องสาอางทีม่ ักนาเสนอหน้าของ
ผู้หญิง ที่ถูกแต่งเติมด้วยเครือ่ งสาอาง
5. นาเสนอสินค้ากาลังถูกทดลอง (The Product Being Tested) เป็นการนาเสนอโดย
การเปรียบเทียบข้อดีของสินค้าที่ถูกโฆษณาให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งการนาเสนอประเภทนี้มักได้รบั
ความสนใจจากผูบ้ ริโภค
6. นาเสนอคุณสมบัติที่แตกต่างของสินค้า (Differentisting Features of the
Product) นาเสนอโดยอาศัยความแตกต่าง หรือจุดขายที่มคี วามแตกต่างจากคู่แข่ง ออกมานาเสนอ
เป็นหลักสาคัญ และบางจุดขายดังกล่าวเหมาะสาหรับนามาแสดงให้เห็นเป็นภาพมากกว่าที่จะทาให้
ผู้บริโภคสนใจหรือเข้าใจโดยการเขียนอธิบาย เช่น โฆษณาเครื่องดื่มบาร์คาร์ดี ทีเ่ สนอเป็นภาพขวดที่
เต็มไปด้วยส่วนผสมต่างๆ เช่น สไปรท์ ชเวปส์ โทนิค เปปซี่ เซเว่นอัพ โคคา-โคล่า ชิ้นส้ม พร้อมพาด
หัวว่า “บาร์คาร์ดี รัม เข้ากับทุกสิง่ ทุกอย่าง ยกเว้น การขับรถ”
7. นาเสนอผลดีที่ได้รับจากการใช้สินค้า (Consumer Reward from Using the
Product) เป็นการนาเสนอให้ผบู้ ริโภคเห็นถึงผลดีทผี่ ู้บริโภคจะได้รับ หากผูบ้ ริโภคใช้สินค้าในโฆษณา
เช่น โฆษณาลดน้าหนัก นาเสนอเป็นภาพผู้หญิงซึ่งลดนาหนักได้ ทาให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น
8. นาเสนอผลเสียเนื่องมาจากการไม่ได้ใช้สินค้า (The Effect of Not Using a
Product) นาเสนอภาพในลักษณะการเตือนผู้บริโภคถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ได้ใช้สินค้าใน
โฆษณา หรือแสดงให้เห็นถึงปัญหาเพื่อทาให้ลกู ค้ารับรู้ หรือเตือนให้เห็นถึงความจาเป็นต่อการใช้
สินค้านี้ เนื่องจากผูบ้ ริโภค หรือคนส่วนมากหากไม่เห็นถึงปัญหา อาจนึกไม่ออกถึงเหตุผลว่าทาไมจึง
ต้องซื้อหรือใช้สินค้าตัวนี้
9. นาเสนอพยานรับรอง (Testimonial) เป็นการนาเสนอโดยให้ผู้ทเี่ คยใช้สินค้ามา
รับรองสินค้า หรือกล่าวได้ว่าเป็นพยานในการยืนยันถึงประสิทธิภาพของสินค้า โดยอาจบรรยายถึง
ประสบการณ์ส่วนตัวที่มีตอ่ ตราสินค้านี้ หรือต่อประโยชน์ที่ได้จากสินค้าภายใต้ตราสินค้านี้
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Arens (1999) ได้ตั้งข้อสังเกตว่า การนาเสนอในรูปแบบนี้ มักพบมากในการโฆษณา
สินค้าบารุงผิว และสถานออกกาลังกาย โดยต้องมีการพิจารณาบุคคลที่จะสามารถรับรองสินค้าได้
หลายแบบ ดังนี้
1. บุคคลธรรมดา: คนทั่วไปที่ใช้สินค้านั้นจริง
2. ลูกค้าจานวนมาก: เป็นการอ้างโดยใช้กลุ่มคนจานวนมาก
3. ลูกค้าที่มีความพิเศษ: เป็นการบอกว่า คนส่วนน้อยเท่านัน้ ที่มีโอกาสได้ใช้สินค้า
ดังกล่าว เช่น บัตรเครดิต โดยวิธีนี้เป็นการขายสินค้าให้แก่ลกู ค้าที่มีความพิเศษโดยเฉพาะ
4. บุคคลที่มีชื่อเสียง: ผู้ที่มีชื่อเสียงทางบวกในด้านต่างๆ เช่น ดารา นักร้อง นักแสดง
หรือนางแบบที่โด่งดัง เป็นต้น
แบบที่ 3 : วิธีการนาเสนอภาพความคิดสร้างสรรค์ในโฆษณา โดย William F. .Arens
และ Courtland L. Bovee (1994) ได้แบ่งประเภทของวิธีการนาเสนอภาพความคิดสร้างสรรค์ใน
การโฆษณาไว้ 10 วิธี ดังนี้
1. นาเสนอภาพบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสินค้า (The Package Containing the Product)
การนาเสนอในรูปแบบนี้ สาคัญเป็นพิเศษกับสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ เพราะจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถ
บ่งชี้สินค้าได้ เมื่อมันอยู่บนชั้นวางในซุปเปอร์มาเก็ต
2. นาเสนอภาพสินค้าเดี่ยวๆ (The Product Alone)เป็นวิธีการนี้ไม่ค่อยได้ผลดีนกั
สาหรับสินค้าที่ไม่มบี รรจุภัณฑ์
3. นาเสนอสินค้ากาลังถูกใช้งาน (The Product in Use)ซึ่งโฆษณารถยนต์มักนาเสนอ
ให้เห็นรถที่กาลังถูกขับ ในขณะที่บรรยายถึงการขับขี่อย่างเพลิดเพลิน ความหรูหราสง่างาม หรือการ
ควบคุมบังคับรถ หรือโฆษณาเครื่องสาอางที่มักแสดงให้เห็นสินค้าที่กาลังถูกใช้โดยผูห้ ญิงสวยคนหนึง่
ด้วยการนาเสนอเป็นภาพถ่ายฝนระยะใกล้
4. นาเสนอวิธีการใช้สินค้า (How to Use the Product) ซึ่งโฆษณาตารับอาหารทีม่ ี
การเน้นเป็นพิเศษถึงวิธีการใหม่ในการใช้สินค้าประเภทอาหาร สามารถดึงความสนใจได้จากผูอ้ ่าน
จานวนมาก
5. นาเสนอจุดเด่นของสินค้าบางส่วนมาแสดง (Product Features) เป็นการนาเสนอ
ให้เห็นถึงคุณสมบัติที่โดดเด่นบางประการของสินค้านั้น
6. นาเสนอสินค้าในเชิงเปรียบเทียบ (Comparison of Product) ผู้โฆษณาทาการ
เปรียบเทียบคุณสมบัติของสินค้าของตน กับคุณสมบัติของสินค้าคู่แข่ง
7. นาเสนอประโยชน์ทผี่ ู้บริโภคจะได้รับ (User Benefits) เป็นวิธีการที่ดีทสี่ ุด ที่จะ
ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค ก็คือการแสดงให้เห็นว่าสินค้าให้โฆษณาจะให้คุณประโยชน์ กับพวกเขา
ได้อย่างไร ซึ่งในบางกรณีกเ็ ป็นการยาก ในการนาเสนอคุณประโยชน์ของสินค้าที่จบั ต้องไม่ได้นั้น
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ออกมาให้เห็นเป็นภาพ
8. นาเสนอการใช้แสดงอารมณ์ขัน (Humor)การนาเสนอในรูปแบบนี้ เป็นเหมือนดาบ
สองคม เพราะหากใช้มันอย่างเหมาะสมแล้ว อารมณ์ขันทาให้คนสนุกสนานเพลิดเพลินและสามารถ
สร้างความประทับใจไปได้อีกนาน แต่หากใช้มันอย่างผิดๆ (เช่น ผิดกาลเทศะ) อาจสามารถทาลาย
ความน่าเชื่อถือได้
9. นาเสนอการมีพยานรับรอง (Testimonial) การรับรองแบบ “ก่อนใช้
และหลังใช้” โดยผู้มีชื่อเสียง หรือโดยผู้ที่ใช้สินค้านั้นจริง (Actual Users) ซึ่งการนาเสนอรูปแบบนี้
จะมีประสิทธิภาพมากกับโฆษณาของสินค้าประเภทครีมบารุงผิว สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการลดน้าหนัก
และหลักสูตรที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างร่างกาย
10. นาเสนอเสนอภาพแรงจูงใจด้านลบ (Negative Appeals) บางครัง้ การนาเสนอจะชี้
ประเด็น ให้เห็นถึงสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ้น หากผูบ้ ริโภคไม่ใช้สินค้าในโฆษณา
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ขั้นตอนที่ 5 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องลักษณะต้นแบบ (Archetype)
อุปกรณ์ตรวจค้นตัวตนของแบรนด์ (Y&Rchetypes) โดย เอกลักษณ์ จรัญวาศน์ เมื่อ
เข้าใจตัวตน หรือเข้าใจความต้องการลึกๆ ที่ซอ่ นอยู่ในใจของผู้บริโภค (Consumer Insight) จึงต้อง
ทราบถึงความรู้สกึ ลึกๆ ของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์เช่นกัน (Brand Insight) ซึ่งอุปกรณ์ตรวจค้นตัวตน
ของแบรนด์ (Y&Rchetypes) จึงถูกสร้างขึ้น เพื่อศึกษาความหมายของแบรนด์ หรือตัวตนของแบรนด์
(Brand Meaning) มีผลกระทบต่อผูบ้ ริโภค หรือที่เรียกกันว่า Brand DNA ก่อนจะเกิดอุปกรณ์ตรวจ
ค้นตัวตนของแบรนด์ได้นั้น ในอดีต Carl Gustav Jung นักจิตวิทยาชาวสวิส ได้ทาการศึกษาและ
ค้นคว้าเกี่ยวกับอิทธิพลของผลรวมแห่งจิตใต้สานึกที่มผี ลต่อพฤติกรรม โดยศึกษามาจากตานาน เรื่อง
เล่า และเทพนิยาย จากหลายๆ วัฒนธรรมและเชื้อชาติ พบว่ามีโครงสร้าง หรือรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน
คือ การเดินทางของพระเอก หรือชีวิตของตัวละครเอก ซึ่งมีลักษณะและบทบาทแตกต่างกันออกไป
ตามวัฒนธรรม และเชื้อชาติ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1. พระเอกนักสู้ (Warrior)
2. พระเอกนักผจญภัย (Explorer)
3. พระเอกนักปกครอง (Patriarch)
4. พระเอกนักรัก (Lover)
จากนั้นจะมีการเสริมเติมตัวละครรอง หรือตัวประกอบเพื่อทาให้เรื่องราวดาเนินได้อย่างราบรื่น เช่น
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นางเอกผู้ใสซื่อ (Maiden) ตัวตลก (Jester) หรือสหายร่วมผจญภัย (Companion) เป็นต้น
ซึ่งจากการศึกษาดังกล่าว Carl Gustav Jung พบว่าบทบาทที่มาจากจินตนาการเหล่านี้
คือสิ่งสะท้อนจิตใจ คล้ายกับสิ่งที่คนอยากเป็นหรืออยากให้คนอื่นมองเห็น โดยที่ตนเองไม่ทราบ โดย
Carl Gustav Jung เรียกสิ่งนี้ว่า Human Archetypes และแนวคิดจากเรื่องนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการ
พัฒนา Y&Rchetypes เพื่อใช้ในการศึกษาความหมายของแบรนด์ (Brand Meaning) ที่ซ่อนอยู่ในใจ
ผู้บริโภค ผ่านทางลักษณะของตัวละครต่างๆ
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ทาให้สามารถจัดแบ่งตัวตนของแบรนด์เป็น 13

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง น้ วีรบุรุษคือผูท้ ี่มีความ
ก
ั
น
ำ
1. แบรนด์ปส
ระเภทวีรบุรุษ (Hero) ตามความหมายสากลนั

ประเภท หรือที่เรียกกันว่า Y&Rchetypes โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เชื่อมั่นอันแรงกล้า ยึดมั่นในอุดมการณ์ มีวิสัยทัศน์ และผ่าอุปสรรค หรือความท้าทายต่างๆ จนกลาย
มาเป็นความสาเร็จ และวีรกรรมแห่งชัยชนะ แบรนด์จะมีภาพลักษณ์แบบนี้ได้นั้น ต้องเป็นแบรนด์ที่
ได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริโภค หรือกลุ่มคนว่าเป็นผู้นาของท้องตลาด มีประวัติที่ดีงาม และโดดเด่น
ราวกับเรื่องราวของวีรบุรุษ
จากงานวิจัยดังกล่าว พบว่าช่วงนั้นแบรนด์ที่ได้รบั การยกย่องว่าเป็นแบรนด์ประเภท
วีรบุรุษ คือ NOKIA ซึ่งได้เริ่มต้นมาจากการเป็นผู้ผลิตมือถือรายเล็กๆ ในฟินแลนด์จนกลายมาเป็นแบ
รนด์ยักษ์ใหญ่ของยุโรปภายใต้นโยบาย สร้างนวัตกรรมที่ไม่หยุดนิ่งเพื่อเชื่อมโยงมนุษย์เข้าด้วยกัน ซึ่ง
สามารถสะท้อนถึงความเป็นแบรนด์วีรบุ ุษได้อย่างดี
2. แบรนด์ประเภทเพื่อนสนิท (Companion) หมายถึงแบรนด์ที่ให้ภาพลักษณ์
เหมือนกับสิ่งมีค่าในชีวิต เปรียบเสมือนเพือ่ นแท้ที่ต้องผ่านบททดสอบและใช้ชีวิตร่วมกันมา ไม่ว่ายาม
สุขหรือทุกข์ สามารถรับรู้ได้ถึงความสบายใจ อบอุ่นใจ และเป็นกันเอง แบรนด์ที่จะถูกมองว่ามี
ภาพลักษณ์แบบเพื่อนสนิทได้นั้น จะต้องให้ความรูส้ ึกว่าเป็นมิตร ต้องการจะผูกสัมพันธ์ และคอยให้
ความเชื่อถือสนับสนุน จากงานวิจัยต่างๆ พบว่า แบรนด์ที่ให้ภาพลักษณ์ดังกล่าวได้แก่ แบรนด์
ประเภทธุรกิจการให้บริการส่วนมาก เช่น โรงแรม เครื่องบิน หรือร้านอาหาร เป็นต้น โดยมีจุดขายคือ
ความไว้ใจของผู้บริโภค
3. แบรนด์ประเภทมารดา (Earth Mother) หมายถึงแบรนด์ที่ให้ภาพลักษณ์
เหมือนกับแม่หรือมารดา ผู้ให้ชีวิตและอุม้ ชูจนเราเติบโต เป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันคุ้นเคย และ
ความอุดมสมบูรณ์ แบรนด์ทจี่ ะถูกมองว่าเป็นแบรนด์ประเภทมารดาได้นั้น จะต้องมีลักษณะของการ
เอาใจใส่ จริงใจไม่เสแสร้ง มีความมั่นคงอยู่เสมอ จากงานวิจยั พบว่า แบรนด์ประเภทนีม้ ักเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจประเภทอาหาร หรือของใช้ในชีวิตประจาวัน ซึ่งมักจะนาเสนอถึงการมอบสิ่งที่ดีๆ ให้แก่ผู้บริโภค
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4. แบรนด์ประเภทผูส้ ร้างความประหลาดใจ (Jester) ตามรากศัพท์แล้ว Jester
หมายถึงตัวตลกหลวง หรือผู้ให้ความบันเทิง โดยสามารถหลอกล่อให้คนเพลิดเพลินและสนุกสนาน
ด้วยมุกตลก และกลเม็ดทีทาให้ประหลาดใจแบบที่ไม่สามารถคาดเดาได้ โดยแบรนด์ประเภทนี้จะต้อง
สามารถสื่อให้ผู้บริโภคเห็นถึงความสนุกสนาน การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ การทาอะไรแหลกแนว หรือผิด
แปลกจากชาวบ้าน ไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ จึงเป็นความท้าทายของแบรนด์ประเภทนี้ในการนาเสนอสิ่ง
เดิมๆ ให้มีความน่าสนใจ หรือนาเสนอแบบสร้างสรรค์และสนุกสนานเพื่อให้แบรนด์ติดอยู่ในใจของ
ผู้บริโภค แบรนด์ดังกล่าวได้แก่ เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ ไฮเนเก้น ซึ่งเป็นแบรนด์ที่เข้ามาให้ตลาดของ
ไทยตามหลังคู่แข่ง แต่มีการนาเสนอเรือ่ งราวในชีวิตประจาวัน มาทาให้เกิดความหักมุมด้วยมุกตลก
ขาๆ ทาให้เกิดความน่าสนใจ และสามารถเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคได้
5. แบรนด์ประเภทนักปราชญ์ (Sage) หมายถึงแบรนด์ที่ให้ภาพลักษณ์เหมือนกับผู้
รอบรู้ ที่เต็มไปด้วยสติปญ
ั ญา ได้รับการนับถือยกย่องจากคนส่วนใหญ่ เนื่องจากความฉลาด
ปราดเปรือ่ ง เช่น อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ แบรนด์ที่มีภาพลักษณ์ของนักปราชญ์ ต้องมีความสุขุม รอบคอบ
มีความรู้ทลี่ ึกซึง้ ซึ่งจะมีภาพลักษณ์ที่ตรงกันข้ามกับแบรนด์ประเภทผูส้ ร้างความประหลาดใจ
(Jester) จากงานวิจัยพบว่า แบรนด์ทเี่ ป็นตัวอย่างแบรนด์ประเภทนี้ คือ Microsoft ด้วยความฉลาด
ล้าของการคิดค้นและพัฒนาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทกี่ ลายมาเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก ทัง้
ประสิทธิภาพ และวิธีการใช้งานทีง่ ่ายซึ่งคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
6. แบรนด์ประเภทนักมายากล (Magician) นักมายากล หรือผู้มีศลิ ปะแห่งอานาจ
พิเศษที่ราวกับว่ามีเวทมนตร์ ซึ่งเป็นตัวแทนของพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลง
รูปร่าง การเปลี่ยนแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างรวดเร็ว แบรนด์ประเภทนักมายากล ควร
มีภาพลักษณ์ของความฉลาดเฉลียว มีพรสวรรค์ แต่ในขณะเดียวกันก็ควรมีความลึกลับน่าค้นหา
งานวิจัยพบว่าแบรนด์ Smirnoff เครื่องดื่มประเภทวอดก้านัน้ ถูกมองว่ามีภาพลักษณ์ของแบรนด์
ประเภทนักมายากล เนื่องจากการโฆษณามักพยายามสือ่ ถึงอานาจของ Smirnoff ที่ทาให้เกิดภาพ
ลวงตา หรือการเปลี่ยนแปลงความรูส้ ึกนั่นเอง
7. แบรนด์ประเภทผู้พิทักษ์ (Guardian) ผู้พทิ ักษ์ในเรื่องราวสากลนั้น มักหมายถึงการ
ปกป้อง คุ้มครอง เป็นทีป่ รึกษา และมีวินัย ดังอัศวินโต๊ะกลมที่คอยคุ้มครองพิทกั ษ์กษัตริย์อาเธอร์
หรือตารวจที่คอยพิทักษ์ความสงบสุข ของบ้านเมือง แบรนด์ประเภทนี้ควรมีภาพลักษณ์ของผูท้ ี่มี
ความรอบคอบ มีระเบียบแบบแผน และมีการควบคุมจัดการที่ดี โดยมักทาตัวเป็นเงา หรือพลังเงียบที่
คอยปกป้องคุ้มครองจากด้านหลัง ไม่โฉ่งฉ่าง แต่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างดี ตัวอย่างของ
แบรนด์ประเภทผู้พทิ ักษ์จากการสารวจและวิจัยพบว่า Shell ซึ่งไม่เพียงแต่น้ามันที่ช่วยให้รถยนต์
ขับเคลื่อน ดูแลรักษาเครื่องยนต์ แต่ยังมีการรณรงค์ให้ผบู้ ริโภคหันมาใส่ใจรักษาชีวิตของสัตว์และ
สภาพแวดล้อมอีกด้วย
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8. แบรนด์ประเภทผูบ้ ริสุทธิ์ (Maiden) ผู้บริสุทธิ์นั้นในความหมายของเรื่องราวสากล
หมายถึง ความบริสุทธิ์ที่ใสซื่อไร้มารยา ยอมเสียสละตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ดังเช่น นางเอกผู้ใสซื่อ
และอ่อนโยน ซึง่ มักปรากฏอยู่ทั่วไปตามเรื่องราวต่างๆ เช่น สโนไวท์ผู้ออ่ นโยนและใสซือ่ แบรนด์
ประเภทผูบ้ ริสุทธิ์นั้นควรแสดงออกถึงภาพลักษณ์ของความบริสุทธิ์อย่างเป็นธรรมชาติ มีความใสซือ่
และมองโลกในแง่ดี จากงานวิจัยพบว่า แบรนด์ที่มีภาพลักษณ์ของแบรนด์ประเภทผูบ้ ริสุทธิ์ ได้แก่
Johnson&Johnson ผลิตภัณฑ์ดูแลทารกที่คุณแม่ทั่วโลกต่างไว้วางใจ มีจุดขายเรือ่ งความอ่อนโยน
ของผลิตภัณฑ์
9. แบรนด์ประเภทผู้นา่ หลงใหล (Enchantress) ผู้น่าหลงใหล หรือที่ทั่วไปรูจ้ ักกันใน
นามของนางฟ้า ผูม้ ีเสน่หเ์ ย้ายวนใจ เปี่ยมไปด้วยพลังลึกลับที่ทาให้ใครต่อใครหลงใหล และอยาก
ครอบครอง เช่น มาริลีน มอนโร ตัวอย่างของผู้น่าหลงใหลในยุค 90 แบรนด์ประเภทผู้น่าหลงใหลควร
มีภาพลักษณ์ของความมีเสน่ห์น่าค้นหา งดงาม และเต็มไปด้วยความเย้ายวนใจจากงานวิจัยพบว่า แบ
รนด์ที่มีภาพลักษณ์ดังกล่าว ได้แก่ แบรนด์ประเภทเครื่องสาอาง หรือน้าหอม เช่น AXE, Calvin
Klien เป็นต้น โดยแบรนด์ประเภทนี้จะเน้นไปที่การดึงความสนใจของประสาทสัมผัสทั้ง 5 สาหรับ
เป็นกลยุทธ์ทที่ าให้แบรนด์เกิดความน่าหลงใหล
10. แบรนด์ประเภทนักรบ (Warrior) นักรบในเรื่องราวสากล มักถูกสื่อถึง พละกาลัง
พลัง การปราบปรามศัตรู หรือคู่แข่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ ดังเช่น อคิลิสผู้ต่อสู้กับทรราชในสงคราม
กรุงทรอยทั้งทีม่ ีกองกาลังเพียง 300คน แบรนด์ประเภทนี้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับประเภทวีรบุรุษ
แต่ภาพลักษณ์จะถูกเน้นไปที่พละกาลัง ความกล้าหาญ และความเชื่อมั่น จากการวิจัยพบว่า ตัวอย่าง
แบรนด์ประเภทนี้ ได้แก่ ยางรถยนต์ Pirelli ที่มักแสดงจุดขายเรื่องความทนทานและพร้อมส่งคุณถึง
ทุกจุดหมายที่ตงั้ ไว้
11. แบรนด์ประเภทนักค้นหา (Explorer) นักค้นหา หรือนักสารวจ นักเดินทาง นัก
ผจญภัย แม้กระทัง่ ผูร้ ักอิสรภาพต่างก็เป็นนิยามของแบรนด์ประเภทนี้ ที่บง่ บอกถึงเรื่องราวการ
เดินทางที่ไม่หยุดนิ่ง ชอบหาประสบการณ์ใหม่ๆแบรนด์ประเภทนี้ควรมีภาพลักษณ์ของบุคลิกทีร่ ักใน
อิสรภาพและความเสรี เป็นตัวของตัวเอง รักการผจญภัย ชอบแสวงหาประสบการณ์ หรือเรือ่ งที่
นอกเหนือขอบเขตขีดจากัด กล้าเผชิญหน้ากับความท้าทายหรือเรื่องเสิ่ยงอันตรายต่างๆ จากงานวิจัย
พบว่า Nike คือแบรนด์ประเภทนักค้นหา เนื่องจากมีการพัฒนาสินค้าที่ไม่หยุดนิ่ง การโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์ไม่ได้ยึดติดกับการพยายามขายสินค้า แต่เป็นการสนับสนุนให้คนกล้าเดินไป
ข้างหน้าภายใต้สโลแกนว่า “Just Do It”
12. แบรนด์ประเภทนักปกครอง (Patriarch) นักปกครอง กษัตริย์ หรือนักบริหาร คือ
คานิยามของแบรนด์ประเภทนี้ บ่งบอกถึงการมีอานาจ ระเบียบวินัย และรากฐานที่มั่นคงแบรนด์
ประเภทนักปกครองมักมีภาพลักษณ์ของความสง่างาม ตรงไปตรงมา และสามารถเชื่อถือได้งานวิจัย
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พบว่าในสายตาของคนส่วนใหญ่ บัตรเครดิตของ American Express ให้ภาพลักษณ์เช่นนั้น คือ
รากฐานการเงินที่มั่นคงและคงอยูม่ านาน
13. แบรนด์ประเภทนักรัก (Lover) นักรักในความหมายสากล อาจกล่าวได้ถึง ความรัก
ความผูกพันอันซาบซึง้ การช่วยเหลือ และความสง่างาม เช่นเรื่องราวความรักของจูเลีย โรเบิร์ต
และฮิวจ์ แกรนท์ในภาพยนตร์เรื่อง Nothing Hill แบรนด์ประเภทนักรัก ให้ภาพลักษณ์ของผู้มีความ
ลึกซึง้ สุนทรีย์ ละเมียดละไม อ่อนโยน มีความโก้หรู และเอาใจเก่ง จากงานวิจัยพบว่า คนส่วนใหญ่ยก
ให้ Tiffany & Co. เป็นแบรนด์ประเภทนี้ เนื่องจากเครือ่ งประดับโก้หรูทเี่ หมาะสาหรับการมอบให้
คู่รัก หรือเป็นรางวัลให้แก่ตนเอง
จากการศึกษาตัวตนของแบรนด์ทงั้ 13 ประเภทผ่านทางเรื่องราวและบทบาทของตัว
ละครต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น จะช่วยให้เราเข้าใจความหมายของแบรนด์ที่ซ่อนอยู่ในใจผูบ้ ริโภคได้
ง่ายขึ้น สามารถนาลักษณะดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับคู่แข่ง เพื่อให้เข้าใจถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของ
แบรนด์ และนามาใช้สร้างตาแหน่งใหม่ของแบรนด์ ให้แตกต่างและเข้าถึงในใจผูบ้ ริโภคได้มากยิง่ ขึ้น
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ขั้นตอนที่ 6 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องบุคลิกภาพ
การวิจัยเกี่ยวกับบุคลิกภาพมีข้อถกเถียงมากมาย แต่ในที่สุด ก็สรุปว่า บุคลิกภาพ มีผลมา
จาก 3 องค์ประกอบหลักๆ นั่นก็คือ
1.พันธุกรรม (Heredity) จากการวิจัยพบว่า ลักษณะต่าง ๆ ทั้งทางชีวะภาพ กายภาพ
และ จิตวิทยาภายใน จะถูกถ่ายทอดจาก บิดามารดา สูบ่ ุตรผ่านทางยีนที่อยู่ในโครโมโซม ทั้งนีจ้ าก
1.1 การสังเกตพฤติกรรมและอารมณ์ในวัยเยาว์ ซึ่งพบว่าลักษณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ความวิตก ความกังวล ความกลัว ฯลฯ จะถูกถ่ายทอดผ่านยีนพอ ๆ กับลักษณะทางกายภาพ เช่น
ความสูง สีผม ฯลฯ
1.2 การศึกษาคู่แฝดที่ถูกแยกเลี้ยงดูให้ห่างกันตั้งแต่เยาว์วัย โดยนักวิจัยได้ศึกษาคู่แฝด
กว่า 100 ราย พบว่า แม้จะถูกแยกเลี้ยงดู ก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันหลายประการ เช่น แฝดคู่หนึง่ ที่
ถูกเลี้ยงห่างกัน 45 ไมล์ เป็นเวลา 39 ปี ยังใช้รถยนต์สี และรุ่นเดียวกัน สูบบุหรี่ยหี่ ้อเดียวกัน เลี้ยง
สุนัขชื่อเดียวกัน และใช้วันพักร้อนที่ชายหาดเดียวกัน โดยพักห่างกัน 3 ช่วงตึก ทั้ง ๆ ที่ชายหาด
ดังกล่าวอยูห่ ่างที่อยูอ่ าศัยถึง 1,500 ไมล์
1.3 การตรวจสอบความพึงพอใจต่องาน ภายใต้เวลา และสถานการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความ
สม่าเสมออย่างไรก็ตาม แม้คายืนยันถึงการถ่ายทอดทางพันธุกรรมก็ไม่สามารถทานายบุคลิกภาพได้
อย่างชัดแจ้ง ด้วยหลักการทางพันธุกรรมเพียงหลักการเดียว จาเป็นทีจ่ ะต้องพิจารณาปัจจัยทางด้าน
อื่น ๆ ด้วย
2. สิ่งแวดล้อม (Environment Factors) ในขณะที่ผลจากพันธุกรรมจะมีขีดจากัดใน
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การสร้างบุคลิกภาพ ความต้องการของสังคมหรือสิง่ แวดล้อมที่บุคคลนั้นดารงอยู่ จะคอยปรับเปลี่ยน
บุคลิกภาพให้แปรเปลี่ยนไป
3. สถานการณ์ (Situation Conditions) บุคลิกภาพที่มกั จะสม่าเสมอ อาจจะ
แปรเปลี่ยนไปภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึ้น
บุคลิกภาพสามารถถ่ายถอดทางพันธุกรรมได้หรือไม่ การทางานของการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรมเป็นส่วนประกอบทีส่ าคัญของบุคลิกภาพ ผู้วิจัยได้สนับสนุนว่า บุคลิกภาพเกิดจากการ
ทางานร่วมกันเป็นพิเศษเพียงบางส่วนของยีน เป็นไปในทางเดียวกันกับพันธุกรรมทีส่ ืบมาจากบรรพ
บุรุษ รากฐานของบุคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่ จะปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในตอนต้นของช่วงชีวิต เมื่อทารก
เกิดจะมีอารมณ์พิเศษ พื้นฐานอารมณ์โดยสันดาน ได้มีการรวมกันของการแสดงอารมณ์ไว้หลายอย่าง
และผู้วิจัยบางคนเชื่อว่ามียีนเฉพาะทีม่ ีความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพที่สาคัญกว่านั้น ยีนและสิ่งแวดล้อม
ไม่เคยทางานแยกกัน เป็นไปไม่ได้เลยว่าจะลบล้างปัจจัยทางพันธุกรรมได้โดยสมบูรณ์จากปัจจัยทาง
สิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่ามีการศึกษาคู่แฝดเหมือนก่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องความแตกต่างของ
สิ่งแวดล้อม แต่ก็ไม่ชัดเจนเพราะว่าไม่สามารถที่จะกาหนดและควบคุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมได้
สุดท้ายนี้ ถ้ายีนถูกพบว่าเชื่อมกับลักษณะบุคลิกภาพพิเศษ ยีนก็ยังคงเป็นต้นเหตุของการ
เกิดบุคลิกภาพ พฤติกรรมถูกสร้างโดยยีนในทางเดียวกันน่าจะสร้างสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะได้ ถึงแม้ว่า
จานวนที่เพิม่ ขึ้นของทฤษฎีบุคลิกภาพ เป็นสิง่ ที่ได้จากปัจจัยทางชีววิทยา (biological) และ
พัฒนาการ (evolutionary) แม้จะไม่มกี ารสรุปรวมกันของทฤษฎี แต่พิจารณาว่าปัจจัยทางชีววิทยา
(biological) และพัฒนาการ (evolutionary) เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง แม้กระนั้นก็ชัดเจนว่า
ลักษณะที่แน่นอนของบุคลิกภาพมีส่วนประกอบทางพันธุกรรมและการสืบลักษณะนิสัยมาจากพ่อแม่
และสิง่ แวดล้อม มีผลกระทบต่อการตัดสินบุคลิกภาพ
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ทฤษฏีบุคลิกภาพแบบคุณลักษณะ (Trait Personality Theory)
บุคลิกภาพเป็นสิ่งทีส่ ามารถทาความเข้าใจ และระบุคุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่ทาให้เกิด
พฤติกรรมมนุษย์ และนับรวมไปถึงองค์ประกอบของพฤติกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงความอดทน พื้นฐาน
จิตใจ และรวมถึงพฤติกรรมในสภาวะเหตุการณ์ต่างๆ
กอร์ดอน ออลพอร์ท (Gordon Allport) อธิบายว่า คุณลักษณะเป็นรากฐานของระบบ
ประสาทของบุคคล เป็นโครงสร้างของระบบจิตประสาท ซึ่งทาหน้าที่ควบคุมบังคับหรือเป็นแกนนาให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมช่วยสร้างความเชื่อมั่น และทาให้บุคคลอื่นเกิดความรู้สกึ ยินดีและทาให้
ครอบครัวอบอุ่น ถ้าบุคคลใดที่ขาดคุณลักษณะเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าสังคมจะมีพฤติกรรมที่
ผิดแปลก คุณลักษณะ คือบทบาทที่ชักจูงใจให้เกิดพฤติกรรมโดยตรง มีลักษณะเด่นเป็นพิเศษจะทา
หน้าที่ควบคุมการแสดงพฤติกรรมของบุคคลทุกรูปแบบ
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ออลพอร์ท แบ่งคุณลักษณะเฉพาะบุคคลเป็น 3 ส่วน คือ
1. พวกมีลักษณะเด่น พวกนี้มกั มีร่ายกายสูงใหญ่ หรือหน้าตาดี มีลักษณะเด่นเฉพาะตัว
อาจจะเป็นน้าเสียง การพูด ท่าทาง หรือท่าทีที่ปฏิบัติต่อผู้อนื่
2. พวกมีลักษณะด้อย พวกนี้มักมีรปู ร่างเตี้ยหรือตัวเล็ก หน้าตาไม่ดี หรือมีลักษณะบาง
ประการทีเ่ ป็นปมด้อยของตน
3. พวกที่มีลักษณะกลาง พวกนีม้ ักมีร่างกายธรรมดาแบบคนทั่วไป ลักษณะเป็นกลาง ๆ
ไม่เด่น ไม่ด้อย แต่ก็ไม่มีลักษณะพิเศษที่น่าสนใจ มักผสมผสานกลมกลืนไปกับคนคนส่วนใหญ่
ลักษณะต่าง ๆ ทั้ง 3 ประการมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น
ผู้บริหาร ถ้ามีลักษณะเด่นจะเป็นตัวส่งเสริมให้งานดีขึ้น แต่ถ้าไม่มีก็ต้องพยายามเพื่อที่จะสร้างความ
น่าเชื่อถือให้เกิดมากขึ้นซึง่ นักจิตวิทยา Raymond B. Cattell ได้ศึกษาลักษณะนิสัย ได้อธิบายว่า
ลักษณะนิสัยของคนมี ทั้งส่วนผิว (Surface traits) และขั้นตอนที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน (Source traits)
และแคทเทลล์พยายามอธิบาย บุคลิกภาพของคน โดยสังเกตูจากลักษณะที่บุคคลประพฤติและตอบ
โต้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ลักษณะเหล่านี้คือแง่มุมต่าง ๆ ของบุคลิกภาพของบุคคลนั่นเอง บางอย่างก็
สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น ลักษณะความเป็นมิตร ความเข้ากับคนง่าย เป็นต้น แคทเทลล์เรียก
ลักษณะเหล่านี้ว่า ลักษณะนิสัยพื้นผิว (Surface traits) บางอย่างเห็นได้ยากกว่า เพราะว่าซ่อนเร้นอยู่
ภายในเรียกว่าลักษณะนิสัยซ่อนเร้น (Source traits) ซึ่งเป็นรากเหง้าหรือตัวกาหนด ลักษณะพื้นผิว
เป็นผลมาจากแรงจูงใจ ความต้องการ ความกลัว ความกระวนกระวายที่ฝงั ลึกอยู่ภายใน ความนึกคิด
เกี่ยวกับตนเอง ความหลัง เป็นต้น ลักษณะซ่อนเร้นจะมีสองขั้วตรงข้ามกัน เช่น ลักษณะ สงบผ่อน
คลาย VS เครียดคับข้องใจ, ลักษณะยึดความจริง VS ช่างฝัน, ลักษณะอนุรกั ษ์นิยม VS เสรีนิยม,
ลักษณะถ่อมตัว โอนอ่อน VS ก้าวร้าว ดื้อรั้น เป็นต้น แคทเทลล์ใช้วิธีการวิเคราะห์ตัวประกอบ
(Factor analysis) และแบ่งลักษณะซ่อนเร้นออกเป็น 16 อย่าง เรียกว่าตัวประกอบสิบหกประการ
ของ บุคลิกภาพ (The 16 Personality Factor Test) เแคทเทลลเชื่อว่าทุกคนมีลักษณะนิสัยต่าง ๆ
เหล่านี้เหมือนกัน เพียงแต่ต่างกันที่ดีกรี ซึ่งทาให้คนเราต่างกันและลักษณะเหล่านีจ้ ะมั่นคงถาวร
พอสมควรและเป็น แนวทางสาหรับพฤติกรรมของบุคคล การศึกษาของเขาชี้ออกมาว่าลักษณะนิสัย
หนึ่ง ๆ ย่อมมีระดับ ต่าสุดไปถึงสูงสุดสมมุติจาก 1 ถึง 100 เราก็จะมองเห็นระดับสุดโต่งของขั้วหัว
และขั้วท้ายตรงข้ามกัน เช่น ในเส้นระดับต่อเนื่องที่แสดง
ความร่าเริง ถ้าความร่าเริงมีค่าเพียงหนึง่ เดียว ก็กาหนดให้เป็นความเศร้าสร้อยอยู่ทางขั้วท้าย ถ้า
ความร่าเริงมีค่าถึงร้อย ก็กาหนดให้เป็นความหรรษาอยู่ทางขั้วหัว ฉะนั้น แคทเทลล์จึงอธิบายลักษณะ
นิสัยเป็นรูปสองขั้วตรงกันข้าม
แคทเทลล์ศึกษาได้ว่าลักษณะซ่อนเร้นมีอยู่ 16 อย่าง เขาจึงเรียกลักษณะเหล่านั้นว่า
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หน้าที่ 16 อย่างแห่งบุคลิกภาพ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้โดยมีแบ่งกลุ่มออกเป็น 16 ลักษณะ ซึ่งเป็น
ลักษณะบุคลิกภาพ พื้นฐาน 16 ลักษณะ และเป็นลักษณะทีบ่ ุคลิกภาพทีอ่ ยู่ภายในตัวบุคคล และเป็น
ตัวเร้าให้แสดงออก ทางพฤติกรรมโดยใช้ตัวอักษร 16 ตัวกากับเรียกว่า factor โดยแต่ละ factor จะมี
จะมีคู่ลกั ษณะตรงข้าม ดังตาราง (สถิต วงค์สวรรค์, 2540: 56)
ตารางที่ 1 ตารางลักษณะบุคลิกภาพพื้นฐาน 16 ลักษณะของแคทเทลล์ (Raymond Cattell's 16
Personality Factors)
ลักษณะบุคลิกภาพพื้นฐาน
ลักษณะบุคลิกภาพพื้นฐาน
ที่มีความตรงข้าม
องค์ประกอบ
(Factor)
ลักษณะ
ลักษณะ
คุณลักษณะ
คุณลักษณะ
บุคลิกภาพ
บุคลิกภาพ
อะไรก็ได้
ไม่ผูกพัน สงวนตัว
A
เป็นกันเอง
ไว้ตัว
ง่าย ๆ
ถือตัว
B
เฉียบแหลม
เฉลียวฉลาด
ปัญญาทึบ
ไม่ชอบคิดอะไร
หวั่นไหว
มั่นคงไม่
สงบ
C
อ่อนไหว
ขึ้นลงเร็ว
หวั่นไหว
ยอมรับข้อเท็จจริง
สมถะ,
ชอบแข่งขัน,อยาก
D
ถ่อมตัว
หัวดื้อ
ว่านอนสอนง่าย
เอาชนะ
เคร่งขรึม
E
จริงจัง
ตามสบาย
มีชีวิตชีวา ร่าเริง
นิ่งเงียบ
F
เห็นแก่ได้
ชอบเอาเปรียบ
มีคุณธรรม
ละอายต่อบาป
G
ขี้อาย
ใจเสาะ ขี้ตื่น
กล้าเสี่ยง
ชอบลองอะไรใหม่ๆ
H
ใจแข็ง
เป็นตัวของตัวเอง หวั่นไหวง่าย
ชอบพึ่งพาคนอื่น
I
ไว้วางใจ
เชื่อใจผูอ้ ื่น
หวาดระแวง
คิดเล็กคิดน้อย
ทาจริง
เจ้าความคิด
J
ปฏิบัติได้จริง
ช่างฝัน
ชอบทามากกว่าพูด
ฝันเฟื่อง
จริงใจ
พลิกแพลง
K
ตรงไปตรงมา
มีชั้นเชิง ทันคน
ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
มีไหวพริบ
ไม่มั่นใจใน
L
มั่นใจในตนเอง ไม่หวาดหวั่น
ชอบโทษตัวเอง
ตนเอง
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ตารางที่ 1 ตารางลักษณะบุคลิกภาพพื้นฐาน 16 ลักษณะของแคทเทลล์ (Raymond Cattell's 16
Personality Factors) (ต่อ)
ลักษณะบุคลิกภาพพื้นฐาน
ลักษณะบุคลิกภาพพื้นฐาน
ที่มีความตรงข้าม
องค์ประกอบ
(Factor)
ลักษณะ
ลักษณะ
คุณลักษณะ
คุณลักษณะ
บุคลิกภาพ
บุคลิกภาพ
ยึดติด ไม่ชอบ
M
ประเพณีนิยม
ชอบทดลอง
ไม่ยึดติด อยากลอง
เปลี่ยนแปลง
ชอบทาตาม
N
อิงพวกพ้อง
พึ่งพาตัวเอง
ตัดสินใจเองได้
ไม่ชอบตัดสินใจ
ชอบทาตามใจ
O
ไม่มีวินัย
มีวินัย
ความคุมตัวเองได้ดี
ไม่ควบคุมตัวเอง
P
ผ่อนคลาย
สงบเงียบ
ตึงเครียด
วุ่นวาย ลุกลี้ลุกลน
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ทฤษฎีของแคทเทลล์นั้นเป็นที่ยอมรับและถูกนาไปใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกต่างๆ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เลือกทฤษฎีของแคทเทลล์มาใช้เพื่อจาแนกและจัดประเภทของลักษณะบุคลิกตามคู่
ตรงข้าม เนื่องจากมีความชัดเจน และแต่ละกลุ่มได้มีการระบุบุคลิกภาพย่อยๆ เพือ่ ความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น และมีความเหมาะสมทีจ่ ะนาไปใช้ในการสร้างแบบสอบถามสาหรับการวิจัยในครั้งนี้
ขั้นตอนที่ 7 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องสี
สี (Color) เป็นองค์ประกอบหลักที่สาคัญในการออกแบบ สีมีอิทธิพลอารมณ์ และ
กระตุ้นการรับรูเ้ ป็นอย่างดี ร้อยละ85ของผู้ซื้อ(shopers) กล่าวว่าสีเป็นเหตุผลหลักสาคัญในการ
ตัดสินใจซือ้ สินค้า สีในงานโฆษณามีผลต่อการรับรู้ของผู้ชมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ26 เมื่อเทียบกับงาน
โฆษณาที่ไม่มีสี (Neil Patel, How Colors Affect Conversion Rate,Quicksprout, January
24,2014) ดังนั้นการรูจ้ ักธรรมชาติจิตวิทยาของสี และการเลือกใช้สที ี่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งสาคัญ โดย
องค์ประกอบของสีเพื่อใช้ในการออกแบบนั้น มีคุณสมบัติอยู่ 3 ประการ ดังนี้
1. สี หรือเนื้อสี (Hue)
2. น้าหนักสี (Brightness)
3. ความสดของสี (Saturation)
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7.1 หลักการของการใช้สสี ื่อสารอารมณ์
สีนั้นสามารถถ่ายทอดความรูส้ ึกและอารมณ์ต่างๆมากมายสูผ่ ู้ชมได้อย่างน่า
อัศจรรย์ จนบางครั้งสีบางสีกลายเป็นสัญลักษณ์ หรือเป็นตัวแทนของอารมณ์และความรูส้ ึกเช่น สีขาว
สีดา ในบางความเชื่อถูกนามาใช้แทนความหมายของ ความทุกข์ ความเศร้า และความตาย นอกจาก
สีจะช่วยในการสื่ออารมณ์แล้ว ยังสามารถใช้สอื่ เกี่ยวกับขนาด ระยะทาง และการเคลื่อนไหวได้อีก
ด้วย นักจิตวิทยามากมายได้พยายามศึกษาเรื่องอิทธิพลของสีที่สื่อความรูส้ ึกนึกคิดของมนุษย์ จึงได้ให้
หลักการในการใช้สีเพื่อสือ่ อารมณ์ได้ ดังนี้ (Kandinsky, 1988, p.132)
7.1.1. ความรู้สึกเกี่ยวกับอารมณ์
สีนั้นมีพลังในการกระตุ้นการตอบสนองทางอารมณ์ของผู้ชมได้ดีมาก นัก
ออกแบบจึงมักใช้สเี พื่อชักจูงให้ผู้ดูเกิดอารมณ์ต่างๆ ตามต้องการได้ ซึ่งอย่างไรก็ดกี ็ไม่จาเป็นเสมอไป
ว่าทุกคนนั้นจะรูส้ ึกแบบเดียวกัน ทัง้ นี้ก็ขึ้นอยู่กบั การเรียนรูแ้ ละประสบการณ์ แต่โดยทั่วๆไปแล้วนั้นสี
ที่จัดอยู่ในวรรณะร้อน จะให้ความรูส้ ึกมีชีวิตชีวา ตื่นเต้นเร้าใจ และส่วนสีในวรรณะเย็น จะทาให้รสู้ ึก
ผ่อนคลาย สงบ และสีแต่ละสีเองก็มลี ักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น
7.1.1.1 สีแดง แสดงถึงความร้อนแรง รวดเร็ว อีกทัง้ ยังแสดงถึง การมี
พละกาลัง ก้าวร้าว รุงแรง รวดเร็ว และปราดเปรียว ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสีแดงนิยมใช้คู่กับรถยนต์
สปอร์ต หรือเสื้อนักกีฬา นอกจากนีส้ ีแดงก็ยังแสดงถึงความรู้สึก รักชาติ ความเป็นชาตินิยม และถูก
นาไปใช้เป็นสีในธงชาติของหลายประเทศ
7.1.1.2 สีน้าเงิน แสดงถึงความรู้สกึ เยือกเย็น เงียบสงบ ความรับผิดชอบ สี
น้าเงินมักถูกใช้เป็นตัวแทนสีของผูบ้ ริหาร ส่วนสีน้าเงินอ่อน หรือสีฟ้า ก็มกั จะถูกใช้ในผลิตภัณฑ์
อาบน้า หรือแชมพูต่างๆ ทาให้รสู้ ึกถึงความสะอาด ความเย็น ผ่อนคลาย
7.1.1.3 สีเหลือง แสดงถึงความสดใส ร่ารวย เป็นสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์
ให้ความรู้สกึ ที่อบอุ่น สนุกสนาน ร่าเริง สุขภาพดี
7.1.1.4 สีเขียว แสดงถึงความความเป็นธรรมชาติ รูส้ ึกสดชื่น มีชีวิตชีวา การ
เติบโต ซึ่งใกล้เคียงกับสีน้าเงินทีส่ งบ ผ่อนคลาย นิยมใช้เพื่อการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ปลอดสารเคมี
7.1.1.5 สีม่วง แสดงถึงอานาจ คุณธรรม ความรับผิดชอบ เป็นสีทเี่ กิดจาก
การผสมกันระหว่างสีแดงและสีน้าเงิน มักจะใช้สีม่วงทาให้รสู้ ึกถึงความยิ่งใหญ่ หรูหรา
7.1.1.6 สีขาว แสดงถึงความบริสุทธิ์ โปร่ง ละเอียดอ่อน คุณธรรม สงบ แต่
บางครัง้ ก็หมายถึง การยอมแพ้ สงบศึก พลัดพราก และโศกเศร้า
7.1.1.7 สีดา แสดงถึงความตาย เศร้าหมอง หดหู่ ลึกลับ น่ากลัว ชั่วร้าย
ด้านมืด
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7.1.2. ความรู้สึกเกี่ยวกับขนาด
สีอ่อนหรือสีทมี่ ีค่าความสว่างสีสูง เช่น วัตถุสีเหลืองจะให้ความรู้สกึ ว่า
มีขนาดใหญ่ และเบากว่า วัตถุน้าเงิน ทั้งทีจ่ ริงแล้วมีขนาดเท่ากัน
7.1.3. ความรู้สึกเกี่ยวกับระยะ
สีอาจจะช่วยทาให้เกิดความรูส้ ึกที่ใกล้ไกลต่างกันได้ เช่นว่า สีวรรณะ
ร้อนจะให้ความรูส้ ึกใกล้กว่า สีที่อยู่ในวรรณะเย็น ทั้งทีจ่ ริงๆแล้ววางอยู่ในระยะที่เท่ากัน
7.1.4. ความรู้สึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
สีร้อนจะให้ความรู้สกึ เคลื่อนไหว มีพลัง ในขณะที่สเี ย็นให้ความรู้สกึ
นิ่ง และสงบ
7.2 ทฤษฎีสีนาโอมี โดย นาโอมิ คุโนะ (Naomi Kuno and Forms Inc.
/Color Intelligence Institute) ทฤษฎีสีนาโอมี โดย นาโอมิ คุโนะ นั้นได้มีการเชื่อมโยงเรื่องของสี
กับอารมณ์และบุคลิกภาพไว้ โดยใช้หลักความกลมกลืนระหว่างความสัมพันธ์ด้านอารมณ์ความรู้สึก
กับชุดสีทสี่ ่งผลกระทบต่อประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการรับรู้ของมนุษย์ อันได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน
การได้กลิ่น การรับรสชาติ และการสัมผัส ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกันได้ด้วยสี ดังภาพ
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ภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ของสีกับการรับรู้ของมนุษย์
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ทฤษฎีสีนาโอมี โดย นาโอมิ คุโนะ ได้มีการแบ่งบุคลิกภาพและอารมณ์ตามโทนสีออกเป็น 14 ลักษณะ
ดังนี้
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ภาพที่ 6 กลุ่มโครงสีที่ให้ความรูส้ ึกผ่อนคลาย รื่นเริง Relaxed & Happy

ภาพที่ 7 กลุ่มโครงสีที่ให้ความรูส้ ึกคล่องแคล่ว กระปรีก้ ระเปร่า Active and Energetic

ภาพที่ 8 กลุ่มโครงสีที่ให้ความรูส้ ึกเศร้า Nostalgic and Melancholy
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ภาพที่ 9 กลุ่มโครงสีที่ให้ความรูส้ ึกสง่างาม Elegant

ภาพที่ 10 กลุ่มโครงสีที่ให้ความรูส้ ึกลึกลับ Mysterious

ภาพที่ 11 กลุ่มโครงสีที่ให้ความรูส้ ึกไม่เป็นระเบียบ ประหลาด Wild and Exotic

37
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ภาพที่ 12 กลุ่มโครงสีที่ให้ความรูส้ ึกรอบรู้ เท่ Intellectual and Cool

ภาพที่ 13 กลุ่มโครงสีที่ให้ความรูส้ ึกไว้วางใจ ชนชั้นสูง Reliable and Noble

ภาพที่ 14 กลุ่มโครงสีที่ให้ความรูส้ ึกสุภาพ อ่อนโยน อบอุ่น Gentle and Warm

38
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ภาพที่ 15 กลุ่มโครงสีที่ให้ความรูส้ ึกร่ารวย หรูหรา Rich and Deluxe

ภาพที่ 16 กลุ่มโครงสีที่ให้ความรูส้ ึกแบบดั้งเดิม มีแบบแผน Traditional & Stable

ภาพที่ 17 กลุ่มโครงสีที่ให้ความรูส้ ึกอ่อนเยาว์ Young

39
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ภาพที่ 18 กลุ่มโครงสีที่ให้ความรูส้ ึกถึงมนุษย์และธรรมชาติ Humanistic and Natural

ภาพที่ 19 กลุ่มโครงสีที่ให้ความรูส้ ึกสมัยใหม่ โลกอนาคต Modern & Futuristic
เนื่องจากงานวิจัยในครั้งนี้ต้องการที่จะหาองค์ประกอบของสีที่จะสามารถสือ่ สารอารมณ์
ของเรือ่ งราว และสื่อสารถึงบุคลิกภาพอย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ ทฤษฎีสีนาโอมี โดย นาโอมิ คุ
โนะ ซึ่งได้จัดระบบสีออกเป็นบุคลิกต่างๆอย่างชัดเจนและเหมาะสมสาหรับงานวิจัยในครัง้ นี้

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
งานวิจัยเรื่องการออกแแบบดิจิทลั คอนเทนท์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการให้ทุนสนับสนุน
โครงการภาพยนตร์แอนิเมชัน โดยใช้วิธีการดาเนินงานวิจัยอันได้แก่ การค้นคว้า รวบรวม และศึกษา
ข้อมูล นามาสร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับงานวิจัย เพื่อหาแนวทางการออกแบบ
รูปแบบโครงการภาพยนตร์แอนิเมชันบนสือ่ ออนไลน์ที่เหมาะสม ในการใช้สร้างแรงจูงใจเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนสนับสนุนโครงการภาพภาพยนตร์แอนิเมชันได้ โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และกรณีศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 สร้างเครื่องมือเพือ่ เก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำและรวบรวมข้อมูล
สามารถแบ่งประเภทของข้อมูลออกเป็น 2 ชนิด คือ 1)ข้อมูลประเภทเอกสาร และ 2)
ข้อมูลประเภทกรณีศึกษา
1. ข้อมูลประเภทเอกสาร เป็นการรวบรวมข้อมูล ทัง้ ข้อมูลประเภทเอกสาร หนังสือ และ
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
2.ข้อมูลประเภทกรณีศึกษาเป็นการรวบรวมตัวอย่างกรณีศกึ ษาโครงการภาพยนตร์
แอนิเมชันที่ได้ถูกคิด ผลิตและนาเสนอผ่านตามขั้นตอนจริงของการระดมทุนแบบ Crowd Funding
โดยผู้วิจัยเลือกเวบไซต์ Kickstarter เป็นตัวอย่างของ Platform ที่ใช้ในการศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 วิเครำะห์ข้อมูลจำกเอกสำร และกรณีศึกษำ
1. ข้อมูลประเภทเอกสาร จากข้อมูลเอกสารที่ได้รวบรวมไว้ในบทที่ 2 สามารถนามา
วิเคราะห์และสรุปตามหัวข้อหลักได้ดังนี้
1.1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนจากมวลชน (Crowd Funding)
1.2 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ และสิง่ พิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
กับการระดมทุนจากมวลชน (Crowd Funding)
1.3 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องสิง่ ดึงดูดใจในการโฆษณา ผู้วิจัยได้รวบรวมการจาแนก
40
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ประเภทสิง่ ดึงดูดใจในงานโฆษณาที่น่าสนใจ 2 รูปแบบ ดังนี้
1.3.1 Advertising เขียนโดย Ray Wright
1.3.2 Contemporary Advertising (Fifth Edition) เขียนโดย William F.Arens
และ Courtland L. Bovee
1.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ในงานโฆษณา ผู้วิจัยได้รวบรวมรูปแบบ
การนาเสนอความคิดสร้างสรรค์ในงานโฆษณา 3 รูปแบบ ดังนี้
1.4.1 หนังสือ Creative Strategy in Advertising (Fifth Edition) เขียนโดย
A.Jerome Jewler
1.4.2 หนังสือ Advertising เขียนโดย S. Watson Dunn และ Arnold M.
Barban
1.4.3 หนังสือ Contemporary Advertising (Fifth Edition) เขียนโดย William
F.Arens และ Courtland L. Bovee
1.5 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องลักษณะต้นแบบ (Archetype) ผู้วิจัยได้รวบรวมรูปแบบ
ประเภทตัวตนของแบรนด์ สาหรับหาบทบาทของเจ้าของงานที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากผูล้ งทุน
โดยใช้ประเภทของแบรนด์จากหนังสือ โฆษณา เขียนโดยทีมงานY&R
1.6 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องบุคลิกภาพ ผู้วิจัยได้รวบรวมการออกแบบแนวคิดและ
ทฤษฎีเรื่องบุคลิกภาพ โดยเลือกใช้ทฤษฎีบุคลิกภาพแบบลักษณะนิสัยของ Raymond B. Cattell
1.7 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องสี ผู้วิจัยได้รวบรวมการออกแบบ และองค์ประกอบโทนสี
สาหรับ ผลงานอะนิเมชั่นที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากผูล้ งทุน โดยเลือกใช้ทฤษฎีสีนาโอมี โดย นา
โอมิ คุโนะ
2. ข้อมูลประเภทกรณีศึกษา
เวบไซต์ Kickstarter มีผู้สนใจเข้ามาเสนอไอเดียเพื่อระดมเงินทุนกว่า 45,000
โครงการ และมีผู้เข้ามาร่วมลงทุนเกือบ 3 ล้านคน ผู้วิจัยจึงรวบรวมตัวอย่างกรณีศึกษาโครงการ
ภาพยนตร์แอนิเมชันที่ได้ถูกคิด ผลิตและนาเสนอผ่านตามขัน้ ตอนจริง โดยที่ผลงานทั้งหมดเป็นหนึง่ ใน
จานวนผลงานภาพยนตร์ที่ได้รับการสนับสนุนสูงสุด 100 อันดับแรกของเวปไซต์ Kickstarter (ที่มา :
Kickstarter. เข้าถึงเมื่อ 30 กรกฎาคม 2557, เข้าถึงได้จาก : www.kickstarter) ซึ่งมีภาพยนตร์
แอนิเมชันจานวน 18 เรื่องดังนี้
2.1 Bee and Puppy Cat โดย Frederator/Cartoon Hangover 872,133 เหรียญ
2.2 Little Witch Academia 2 โดย Studio Trigger ระดมทุนได้ 625,518 เหรียญ
2.3 The Goon โดย Blur Studio ระดมทุนได้ 441,900 เหรียญ
2.4 Wakfu โดย Ankama ระดมทุนได้ 483,524 เหรียญ
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2.5 Anomalisa โดย Starburns Industries, Inc. ระดมทุนได้ 406,237 เหรียญ
2.6 Dick Figure Movie โดย Dick Figures ระดมทุนได้ 313,412 เหรียญ
2.7 Animusic 3 โดย Animusic ระดมทุนได้ 223,137 เหรียญ
2.8 Alice: Otherlands โดย American McGee ระดมทุนได้ 222,377 เหรียญ
2.9 Tree Schoolers โดย Rachel Coleman/Two Little ระดมทุนได้ 219,118
เหรียญ
2.10 Time of Eve โดย Pied Piper/Directions ระดมทุนได้ 215,434 เหรียญ
2.11 Kick Heart โดย Production I.G ระดมทุนได้ 201,165 เหรียญ
2.12 Morph โดย Peter Lord ระดมทุนได้ 110,649 ปอนด์อังกฤษ
2.13 Last Days of ConeyIsland โดย Ralph Bakshi ระดมทุนได้ 174,195 เหรียญ
2.14 The Price โดย Christopher Salmon ระดมทุนได้ 161,774 เหรียญ
2.15 Bubblegum Crisis โดย Robert J Woodhead ระดมทุนได้ 154,015 เหรียญ
2.16 The Reward โดย SunCreature Studio ระดมทุนได้ 142,987 เหรียญ
2.17 Juanjo Guarnido โดย Steven Morger ระดมทุนได้142,674 เหรียญ
2.18 Cans Without Labels โดย John Kricfalusi ระดมทุนได้ 136,724 เหรียญ
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ขั้นตอนที่ 3 สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
1. การสร้างแบบสอบถาม
การสร้างแบบสอบถามเพื่อเป็นเครื่องมือในการหาคาตอบในการวิจัยครัง้ นี้ เพื่อหา
แนวทางการออกแบบและหลักในการจูงใจ ซึ่งแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมานั้น เกิดจาก
การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล ที่อยู่ในบทที่ 2 มาเป็นกรอบในการพิจารณาตั้งหัวข้อประเด็น
คาถาม โดยทั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งชุดคาถามออกเป็น 2 ชุด ดังนี้
1.1 แบบสอบถามชุดที่ 1 แบบสอบถามทางการตลาด
1.2 แบบสอบถามชุดที่ 2 แบบสอบถามทางการสร้างหรือการออกแบบ
2. ประชากรที่ศึกษา
ประชากรในที่นี้ หมายถึงผู้ทมี่ ีวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแอนิเมชัน ได้แก่
2.1 ฝ่ายบริหาร เป็นผูก้ าหนดนโยบาย วางแผนการผลิด จัดหาทุน และควบคุมการ
ผลิต เช่น ผู้อานวยการสร้าง ผูอ้ านวยการผลิต โปรดิวเซอร์ด้านการเงิน โปรดิวเซอร์ด้านการผลิต
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2.2 ฝ่ายการตลาด เป็นผู้ดูแลกระบวนการซื้อขาย การประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
การตลาดทุกรูปแบบ เช่น ผู้อานวยการฝ่ายการตลาด เจ้าหน้าที่สัมพันธ์ลูกค้า เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์
2.3 ฝ่ายออกแบบ เป็นผู้บริหารความคิดสร้างสรรค์ ดาเนินงานผลิต ตั้งแต่แบบร่าง
เริ่มต้นจนเป็นผลงานที่สมบูรณ์ เช่น ผู้กากับภาพยนตร์ นักเขียนบท นักออกแบบตัวละคร ออกแบบ
ฉาก แอนิเมเตอร์
3 กลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้คัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากประชากร
ข้างต้น แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามเกณฑ์ ดังนี้
3.1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดทีเ่ กี่ยวข้องวงการภาพยนตร์
3.1.1 สาเร็จการศึกษาขั้นต่าในระดับปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 จะต้องมีประสบการณ์การทางานในด้านการตลาด หรือทีเ่ กี่ยวข้องไม่น้อย
กว่า 10 ปี
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่ผ่านเกณฑ์และให้ความร่วมมือในงานวิจยั นี้ดังนี้
คุณลักษณ์ เตชะวันชัย
รองประธานกลุม่ บริษัทอิเมจิน (IMD, IMT, MINNOVATIVEASIA)
รองประธานสมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอนเทนท์บันเทิงไทย
ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์
กรรมการผู้จัดการ บริษทั เชลล์ฮัทเอนเตอร์เทนเม้นท์ จากัด
คุณอัจฉรา กิจกัญจนาสน์
กรรมการผูจ้ ัดการ Big Brain Pictures Co.,Ltd.
คุณสันติ เลาหบูรณะกิจ
รองกรรมการผูจ้ ัดการ บริษัทวิธิตา แอนิเมชันจากัด
คุณสุเทพ ตันนิรัตน์
กรรมการผู้จัดการ Anya Animation Co.,Ltd.
คุณพิศิตฐ์ กิตติธเนษฐพานิช
กรรมการผู้จัดการ บริษทั พาสเทลบลูจากัด
คุณอรรถพล ศิริมงคล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท มัฟฟิ่น แอนิเมชัน จากัด
คุณศักดิ์ศิริ คชพัชรินทร์
กรรมการผู้จัดการ บริษทั Imagimax
คุณทินกรต์ หล่อศรีศุภชัย
กรรมการผูจ้ ัดการ Lunchbox Studio
คุณนภัทร จึงพัฒนปรีชา
PMO Manager, Bangkok Payment Solution Co.,Ltd.
คุณสุดใจ พรหมเกิด
ผู้จัดการ สถาบันแอนิเมชันไทย มูลนิธิเด็ก
ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (สสส.)
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3.2 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านออกแบบและสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน
3.2.1 สาเร็จการศึกษาขั้นต่าในระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาตร์ และภาพยนตร์
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 มีประสบการณ์การทางานในด้านภาพยนตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่า 10 ปี
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่ผ่านเกณฑ์และให้ความร่วมมือในงานวิจยั นี้ดังนี้
คุณปวิชชา อารยะพงษ์
กรรมการผูจ้ ัดการ Moon House Animation
คุณสุรสิทธ์ บุญเลี้ยงอุปถัมภ์
Co-Founder Lunchbox Studio
คุณศศพิชญ์ รุจิรัตน์
Assistant Director, บริษัท Beboyed CG จากัด
คุณธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์
แอนิเมเตอร์อิสระ,ผู้กากับแอนิเมชัน ทีละเฟรมแอนิเมชันเฮาส์
คุณฤทธิไกร เกรียงไกรศรี
แอนิเมเตอร์ บริษัทอัญญาแอนิเมชัน
คุณเปลว ศิริสุวรรณ
Creative Director บริษัททรีสตูดิโอจากัด
บริษัท โมโนเอนเตอร์เทนเมนท์
คุณวีรภัทร ชินะนาวิน
CEO Co-Founder ASAP Corporation Co.,Ltd.
(Riff Animation Studio)
คุณทศพร พุนนารถ
กรรมการผูจ้ ัดการ บริษัทเซอร์เรียล สตูดิโอจากัด
คุณณัฐพงศ์ รัตนโชคสิริกลุ
Head of Animation Production beboydcg
คุณเกรียงไกร ศุภรสหัสรังสี
Production Director and General Manager, Imagimax
คุณธัชพล เลิศวิโรจน์กลุ
CG supervisor, Consultant บริษัท บ้านอิทธิฤทธิ์
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ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล เพื่อการนาเสนอข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นการนาผลที่ได้จากการสารวจความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
ทางด้านการตลาดทีเ่ กี่ยวข้องกับวงการภาพยนตร์จานวน 11ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านออกแบบและ
สร้างภาพยนตร์แอนิเมชันจานวน11ท่าน มาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ศึกษา(Comparative Contrast)
เพื่อนาผลคาตอบมาใช้เป็นกรณีศึกษาสาหรับใช้สรุปผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้
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ภาพที่ 20 แสดงขั้นตอนการวิจัย

บทที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเรื่องการออกแบบดิจิทัลคอนเทนท์เพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การให้ทุนสนับสนุนโครงการภาพยนตร์แอนิเมชัน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กาหนดไว้ 2 ข้อคือ
1)เพื่อศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการนาเสนอ และการจูงใจที่เหมาะสมในการกระตุ้นความสนใจของ
ผู้ลงทุนในการสนับสนุนโครงการภาพยนตร์ แอนิเมชัน 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการออกแบบ และ
องค์ป ระกอบที่ส ามารถดึง ดูดใจผู้ลงทุนในการสนับสนุนโครงการภาพยนตร์ แอนิเ มชัน ผู้วิจัยจึง
นาเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 4 ขั้นตอนคือ 1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ขั้นตอนที่ 2)
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 3) การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย และขั้นตอนที่ 4) วิเคราะห์ผลการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ศึกษา
(Comparative Contrast) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
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ตอนที่ 1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
สามารถแบ่งประเภทของข้อมูลออกเป็น 2 ชนิด คือ 1) ข้อมูลประเภทเอกสาร 2) ข้อมูล
ประเภทกรณีศึกษา
1. ข้อมูลประเภทเอกสาร
เป็นการรวบรวมข้อมูล ทั้งข้อมูลประเภทเอกสาร และสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ซึง่ รายละเอียดของข้อมูลได้รวบรวมและนาเสนอไว้ในบทที่ 2 เพื่อความเข้าใจใน
หัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยมีหัวข้อหลักดังนี้
1.1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนจากมวลชน (Crowd Funding)
1.2 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องสิง่ ดึงดูดใจในการโฆษณา
1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ในงานโฆษณา
1.4 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องลักษณะต้นแบบ (Archetype)
1.5 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องบุคลิกภาพ
1.6 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องสี
2. ข้อมูลประเภทกรณีศึกษา
คัดเลือกผลงานโครงการภาพยนตร์แอนิเมชันที่ประสบความสาเร็จสูงสุดในการระดม
ทุนประเภทภาพยนตร์100 อันดับแรกของเวบไซต์ Kickstarter ระหว่างปีพ.ศ.2550 –2557 เฉพาะ
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ขั้นตอนที่เป็นภาพยนตร์วีดีโอ (Video Presentation)
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และกรณีศึกษา
1. ข้อมูลประเภทเอกสาร ดังที่กล่าวไว้ในข้างต้นแล้วว่า ข้อมูลจากเอกสาร จะรวบรวมไว้
ในบทที่ 2 ดังนั้นขั้นตอนนี้จะเป็นส่วนของการวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาที่ได้ศึกษามา โดยจะแยกไว้
เป็นส่วนๆตามหัวข้อที่ชี้แจงไว้ในข้างต้น ดังนี้
1.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนจากมวลชน (Crowd Funding)
เมื่อศึกษาในส่วนของการระดมทุนมวลชน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนจาก
มวลชน (Crowd Funding) นั้นเป็นวิธีการทีผ่ ู้ออกแบบ หรือผู้จัดทามีการคิดริเริ่ม “สินค้าในฝัน” โดย
มีการวางแผนเอาไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่รปู ร่างหน้าตา การใช้งาน วิธีการผลิต รวมไปจนถึงทุนที่ต้องใช้
หากแต่ไม่มีเงินทุนเพียงพอต่อการจัดทา ดังนั้นการระดมทุนมวลชน ซึ่งในปัจจุบันนิยมทาผ่านเวปไซต์
โดยทาการระดมเงินจานวนน้อยๆ ตัวอย่างเช่น คนละ 10 ดอลล่าร์จากคนทั่วไปทีห่ ลากหลาย โดยที่
เจ้าของโครงการเองอาจไม่รจู้ ักมาก่อน แต่เป็นคนทีส่ นใจในตัว “สินค้าในฝัน” จึงร่วมลงทุนให้มีการ
ผลิตสินค้านั้นออกมา ซึ่งการระดมทุนจากมวลชน (Crowd Funding) มีความคล้ายคลึงกับการนา
กองทุน Venture Capital (VC) มาใช้ร่วมกับเว็บไซต์ขายของล่วงหน้า หรือสามารถเรียกว่าเป็นผูท้ ี่ให้
ทุนแก่ผปู้ ระกอบการ ที่มีไอเดีย ความตั้งใจ มีโครงการ มีแผนธุรกิจจริงจัง แต่อาจจะยังไม่มสี ินค้า โดย
การนาเสนอขายนั้นจะถูกเสนอไปยังมวลชนที่มจี านวนมากพอให้มีการยื่นขอซือ้ เมื่อคนบจานวนผู้ให้
ทุนจะได้รบั สินค้าไปพร้อมๆกัน ขั้นตอนที่สาคัญทีส่ ุดของโครงการ ได้แก่ การสร้างตัวอย่างวีดีโอ
เพื่อขายโครงการหรือสินค้า ซึ่งจะเป็นตัวตัดสินว่าจะสามารถจูงใจเพื่อให้คนมากร่วมลงทุนได้ขนาด
ไหน ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงต้องการศึกษาในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนี้ เพื่อหาองค์ประกอบ หรือแรงจูงใจที่
เหมาะสมสาหรับกลุม่ ผูล้ งทุน โดยการเลือกโครงการภาพยนตร์แอนิเมชันทีป่ ระสบความสาเร็จในการ
ระดมทุนมาเพือ่ เป็นกรณีศึกษา ให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิเคราะห์ต่อไปว่า มีรูปแบบและองค์ประกอบประเภท
ใดบ้างที่มผี ลในการการจูงใจผู้ลงทุน
1.2 การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเรื่องสิ่งดึงดูดใจในการโฆษณา
ในงานวิจัยครั้งนีผ้ ู้วิจัยได้ทาการรวบรวมการจาแนกประเภทสิ่งดึงดูดใจในงาน
โฆษณาที่น่าสนใจ 2 รูปแบบ ดังนี้
1.2.1 Advertising เขียนโดย Ray Wright
1.2.2 Contemporary Advertising (Fifth Edition) เขียนโดย William
F.Arens และ Courtland L. Bovee
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ตารางที่ 2 ประเภทของสิ่งดึงดูดใจที่ใช้ในงานโฆษณาจากหนังสือ 2 เล่ม
ประเภทของสิ่งดึงดูดใจที่ใช้ในงานโฆษณา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

สิ่งดึงดูดใจด้านราคาและความคุ้มค่า
(Price and Value Appeal)
สิ่งดึงดูดใจด้านคุณภาพ (Quality Appeal)
สิ่งดึงดูดใจด้านลักษณะพิเศษ
(Feature Appeal)
สิ่งดึงดูดใจด้านประสิทธิภาพ
(Efficiency Appeal)
สิ่งดึงดูดใจด้านอารมณ์ขัน (Humor
Appeal)
สิ่งดึงดูดใจเรื่องเพศ (Sex Appeal)
สิ่งดึงดูดใจด้านสถานะภาพทางสังคม
(Status Appeal)
สิ่งดึงดูดใจด้านความกลัว (Fear Appeal)
สิ่งดึงดูดใจด้านความต้องการเป็นที่เคารพ
และนับถือ (Ego Needs Appeal)
สิ่งดึงดูดใจเน้นเรื่องที่ทาให้ตกใจ/ สะเทือนใจ
(Shock Appeal)
สิ่งดึงดูดใจด้านความสัมพันธ์ของพ่อ แม่
และครอบครัว (Parenthood and Family
Appeal)
สิ่งดึงดูดใจด้านความนิยม โดยใช้บุคคลที่มี
ชื่อเสียง หรือผู้ทดลองใช้สินค้า (Star
Appeal and Testimonial)
สิ่งดึงดูดใจด้านความคิดถึงหรือระลึกถึงวัน
เก่าๆ ที่มีความสุข (Nostalgia Appeal)
สิ่งดึงดูดใจด้านความรัก (Love Appeal)

Ray Wright

William F.Arens
และ Courtland L.
Bovee

X

X

X
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ตารางที่ 2 ประเภทของสิ่งดึงดูดใจที่ใช้ในงานโฆษณาจากหนังสือ 2 เล่ม (ต่อ)
ประเภทของสิ่งดึงดูดใจที่ใช้ในงานโฆษณา
15
16
17
18
19
20
21

สิ่งดึงดูดใจด้านความรู้สกึ ผิด (Guilty
Appeal)
สิ่งดึงดูดใจด้านความแปลกใหม่
(Novelty Appeal)
สิ่งดึงดูดใจด้านสังคม (Social Appeal)
สิ่งดึงดูดใจด้านความเห็นอกเห็นใจ
(Sympathy Appeal)
สิ่งดึงดูดใจด้านสุขภาพอนามัย
(Health Appeal)
สิ่งดึงดูดใจด้านความสุนทรีย/์ รื่นรม
(Aesthetic Appeal)
สิ่งดึงดูดใจเน้นถึงความสาเร็จในชีวิต
(Achievement Appeal)

Ray Wright

William F.Arens
และ Courtland L.
Bovee
X
X
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X

จากการรวบรวมและจาแนกข้อมูลพบว่าทั้ง 2 รูปแบบ มีแนวทางในการแบ่ง และจัด
ประเภทสิง่ ดึงดูดใจที่ใกล้เคียงและแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงนาประเภททั้งหมดทีจ่ าแนกไว้มาใช้ร่วมกัน
สาหรับงานวิจัยฉบับนี้ โดยในงานวิจัยฉบับนีจ้ ะจาแนกประเภทของการสร้างสรรค์งานโฆษณาเป็น 21
ประเภท ดังนี้
1. สิ่งดึงดูดใจด้านราคาและความคุ้มค่า (Price and Value Appeal)
2. สิ่งดึงดูดใจด้านคุณภาพ (Quality Appeal)
3. สิ่งดึงดูดใจด้านลักษณะพิเศษ (Feature Appeal)
4. สิ่งดึงดูดใจด้านประสิทธิภาพ (Efficiency Appeal)
5. สิ่งดึงดูดใจด้านอารมณ์ขัน (Humor Appeal)
6. สิ่งดึงดูดใจเรือ่ งเพศ (Sex Appeal)
7. สิ่งดึงดูดใจด้านสถานะภาพ ทางสังคม (Status Appeal)
8. สิ่งดึงดูดใจด้านความกลัว (Fear Appeal)
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9. สิ่งดึงดูดใจด้านความต้องการเป็นที่เคารพและนับถือ (Ego Needs Appeal)
10. สิ่งดึงดูดใจเน้นเรื่องที่ทาให้ตกใจ หรือสะเทือนใจ (Shock Appeal)
11. สิ่งดึงดูดใจด้านความนิยม โดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง หรือผู้ทดลองใช้สินค้า
(Star Appeal and Testimonial)
12. สิ่งดึงดูดใจด้านความสัมพันธ์ของพ่อ แม่ และครอบครัว (Parenthood
and Family Appeal)
13. สิ่งดึงดูดใจด้านความคิดถึงหรือระลึกถึงวันเก่าๆ ที่มีความสุข (Nostalgia
Appeal)
14. สิ่งดึงดูดใจด้านความรัก (Love Appeal)
15. สิ่งดึงดูดใจด้านความรูส้ ึกผิด (Guilty Appeal)
16. สิ่งดึงดูดใจด้านความแปลกใหม่ (Novelty Appeal)
17. สิ่งดึงดูดใจด้านสังคม (Social Appeal)
18. สิ่งดึงดูดใจด้านความเห็นอกเห็นใจ (Sympathy Appeal)
19. สิ่งดึงดูดใจด้านสุขภาพอนามัย (Health Appeal)
20. สิ่งดึงดูดใจด้านความสุนทรีย/์ รื่นรม (Aesthetic Appeal)
21. สิ่งดึงดูดใจเน้นถึงความสาเร็จในชีวิต (Achievement Appeal)
1.3 การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ในงานโฆษณา
ในงานวิจัยครั้งนีผ้ ู้วิจัยได้ทาการรวบรวมรูปแบบการนาเสนอความคิดสร้างสรรค์
ในงานโฆษณาที่น่าสนใจ 3 รูปแบบ ดังนี้
1.3.1 หนังสือ Creative Strategy in Advertising (Fifth Edition) เขียนโดย
A.Jerome Jewler
1.3.2 หนังสือ Advertising เขียนโดย S. Watson Dunn และ Arnold M.
Barban 1.3.3 หนังสือ Contemporary Advertising (Fifth Edition) เขียนโดย William F.Arens
และ Courtland L. Bovee
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ตารางที่ 3 แสดงถึงประเภทของการสร้างสรรค์ในงานโฆษณา จากหนังสือ 3 เล่ม
A. Jerome
Jewler

Dunn และ
Barban

William
F.Arens และ
Courtland L.
Bovee

X

X

X
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วิธีการสร้างสรรค์งานโฆษณา

1
2
3
4
5
6

7

8

การนาเสนอภาพสินค้า
(The Product Itself)
การนาเสนอส่วนประกอบเด่นของ
สินค้า
(Part of The Product)
การนาเสนอสินค้าพร้อมใช้
(The Product Ready to Use)
การนาเสนอสินค้าที่กาลังถูกใช้งาน
(The Product in Use)
การนาเสนอสินค้าที่กาลังถูกทดลอง
(The Product Being Tested)
การนาเสนอสินค้าเชิงเปรียบเทียบ
(Comparison of Product)
การนาเสนอผลดีที่ได้รับจากการใช้
สินค้า
(The Happy Results of Using
The Product)
การนาเสนอผลเสียที่ได้รับจากการ
ไม่ได้ใช้สินค้า
(The Unhappy Results of Not
Using The Product)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

จากการรวบรวมและจาแนกข้อมูลพบว่าทั้ง 3 เล่ม มีแนวทางในการแบ่ง และจัด
ประเภทการสร้างสรรค์ในงานโฆษณาที่ใกล้เคียงกัน ผู้วจิ ัยจึงนาประเภททัง้ หมดที่จาแนกไว้มาใช้

52
ร่วมกันสาหรับงานวิจัยฉบับนี้ โดยในงานวิจัยฉบับนีจ้ ะจาแนกประเภทของการสร้างสรรค์งานโฆษณา
เป็น 8 ประเภท ดังนี้
1. การนาเสนอภาพสินค้า (The Product Itself)
2. การนาเสนอส่วนประกอบเด่นของสินค้า (Part of The Product)
3. การนาเสนอสินค้าพร้อมใช้ (The Product Ready to Use)
4. การนาเสนอสินค้าทีก่ าลังถูกใช้งาน (The Product in Use)
5. การนาเสนอสินค้าทีก่ าลังถูกทดลอง (The Product Being Tested)
6. การนาเสนอสินค้าเชิงเปรียบเทียบ (Comparison of Product)
7. การนาเสนอผลดีที่ได้รบั จากการใช้สินค้า(The Happy Results of UsingThe
Product)
8. การนาเสนอผลเสียที่ได้รบั จากการไม่ได้ใช้สินค้า (The Unhappy Results of
Not Using The Product)
1.4 การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเรื่องลักษณะต้นแบบ (Archetype)
ในงานวิจัยฉบับนีม้ ีการหาประเภทตัวตนของแบรนด์ สาหรับหาบทบาทของ
เจ้าของงานที่ได้รบั การสนับสนุนเงินทุนจากผู้ลงทุน โดยใช้ประเภทของแบรนด์จากหนังสือ โฆษณา
เขียนโดยทีมงานY&R ซึ่งมีตัวตนของแบรนด์ทงั้ หมด 13 ประเภท ดังนี้
1. แบรนด์ประเภทวีรบุรุษ (Hero)
2. แบรนด์ประเภทเพื่อนสนิท (Companion)
3. แบรนด์ประเภทมารดา (Earth Mother)
4. แบรนด์ประเภทผู้สร้างความประหลาดใจ (Jester)
5. แบรนด์ประเภทนักปราชญ์ (Sage)
6. แบรนด์ประเภทนักมายากล (Magician)
7. แบรนด์ประเภทผู้พิทกั ษ์ (Guardian)
8. แบรนด์ประเภทผู้บริสทุ ธิ์ (Maiden)
9. แบรนด์ประเภทผู้น่าหลงใหล (Enchantress)
10. แบรนด์ประเภทนักรบ (Warrior)
11. แบรนด์ประเภทนักค้นหา (Explorer)
12. แบรนด์ประเภทนักปกครอง (Patriarch)
13. แบรนด์ประเภทนักรัก (Lover)
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1.5 การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเรื่องบุคลิกภาพ
ในงานวิจัยฉบับนีม้ ีการค้นหาลักษณะบุคลิกภาพของตัวละครในผลงานอะนิเมชั่น
ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากผูล้ งทุน โดยผู้วิจัยเลือกใช้ทฤษฎีบุคลิกภาพแบบลักษณะนิสัยของ
Raymond B. Cattell ซึ่งจาแนกลักษณะซ่อนเร้นที่ได้ทาการศึกษาไว้ 16 รูปแบบเมือ่ ได้รับ
องค์ประกอบหรือสิง่ กระตุ้นที่แตกต่างกันดังนี้ ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงถึงลักษณะบุคลิกภาพของ Raymond B. Cattell
ลักษณะบุคลิกภาพพื้นฐานทีม่ ีความตรง
ลักษณะบุคลิกภาพพื้นฐาน
ข้าม
องค์ประกอบ
(Factor)
ลักษณะ
ลักษณะ
คุณลักษณะ
คุณลักษณะ
บุคลิกภาพ
บุคลิกภาพ
ไม่ผูกพัน,สงวนตัว,ถือ
A
เป็นกันเอง
อะไรก็ได้,ง่าย ๆ ไว้ตัว
ตัว
B
เฉียบแหลม
เฉลียวฉลาด
ปัญญาทึบ
ไม่ชอบคิดอะไร
มั่นคงไม่
สงบ,ยอมรับ
C
อ่อนไหว
หวั่นไหว,ขึ้นลงเร็ว
หวั่นไหว
ข้อเท็จจริง
สมถะ, ว่านอน
ชอบแข่งขัน,อยาก
D
ถ่อมตัว
หัวดื้อ
สอนง่าย
เอาชนะ
E
จริงจัง
เคร่งขรึม นิ่งเงียบ ตามสบาย
มีชีวิตชีวา ร่าเริง
F
เห็นแก่ได้
ชอบเอาเปรียบ มีคุณธรรม
ละอายต่อบาป
G
ขี้อาย
ใจเสาะ ขี้ตื่น
กล้าเสี่ยง
ชอบลองอะไรใหม่ๆ
H
ใจแข็ง
เป็นตัวของตัวเอง หวั่นไหวง่าย
ชอบพึ่งพาคนอื่น
I
ไว้วางใจ
เชื่อใจผูอ้ ื่น
หวาดระแวง
คิดเล็กคิดน้อย
ทาจริง ชอบทา
J
ปฏิบัติได้จริง
ช่างฝัน
เจ้าความคิด ฝันเฟือ่ ง
มากกว่าพูด
จริงใจ ไม่มีเล่ห์ พลิกแพลง มี
K
ตรงไปตรงมา
มีชั้นเชิง ทันคน
เหลี่ยม
ไหวพริบ
ไม่มั่นใจใน
L
มั่นใจในตนเอง ไม่หวาดหวั่น
ชอบโทษตัวเอง
ตนเอง
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ตารางที่ 4 แสดงถึงลักษณะบุคลิกภาพของ Raymond B. Cattell (ต่อ)
ลักษณะบุคลิกภาพพื้นฐานทีม่ ีความตรง
ลักษณะบุคลิกภาพพื้นฐาน
ข้าม
องค์ประกอบ
(Factor)
ลักษณะ
ลักษณะ
คุณลักษณะ
คุณลักษณะ
บุคลิกภาพ
บุคลิกภาพ
ยึดติด ไม่ชอบ
M
ประเพณีนิยม
ชอบทดลอง
ไม่ยึดติด อยากลอง
เปลี่ยนแปลง
ชอบทาตาม ไม่
N
อิงพวกพ้อง
พึ่งพาตัวเอง
ตัดสินใจเองได้
ชอบตัดสินใจ
ชอบทาตามใจ ไม่
O
ไม่มีวินัย
มีวินัย
ความคุมตัวเองได้ดี
ควบคุมตัวเอง
P
ผ่อนคลาย
สงบเงียบ
ตึงเครียด
วุ่นวาย ลุกลี้ลุกลน
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1.6 การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเรื่องสี
ในงานวิจัยฉบับนีม้ ีการค้นหาโทนสีทเี่ หมาะสมผลงานอะนิเมชั่นที่ได้รับการ
สนับสนุนเงินทุนจากผูล้ งทุน โดยผู้วิจัยเลือกใช้ทฤษฎีสีนาโอมี โดย นาโอมิ คุโนะ ซึ่งจาแนกโทนสีที่
ได้ทาการศึกษาไว้ 14 รูปแบบเมือ่ ได้รับองค์ประกอบหรือสิ่งกระตุ้นที่แตกต่างกันดังนี้ ดังนี้
ตารางที่ 5 ทฤษฎีสีนาโอมี โดย นาโอมิ คุโนะ
บุคลิกภาพและอารมณ์
คุณลักษณะ
1. Relaxed & Happy
Relaxation and Happy (ผ่อนคลาย รื่นเริง)
Cool breathe (ใจเย็น)
Warmth (อบอุ่น)
Smooth (นุ่มนวล)
Security and Peace (ความปลอดภัย ความสงบสุข)
Happiness and Luck (ความสุข และ ความโชคดี)
2. Active & Energetic
Active and Energetic (คล่องแคล่ว กระปรีก้ ระเปร่า)
Energetic and Dramatic (กระตือรือร้น)
Throbbing and Speed (จังหวะและความรวดเร็ว)
Rising and Insistence (ยืนยัน มั่นคง)
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ตารางที่ 5 ทฤษฎีสีนาโอมี โดย นาโอมิ คุโนะ (ต่อ)
บุคลิกภาพและอารมณ์
คุณลักษณะ
3. Wild & Exotic
Wild and Exotic (ไม่เป็นระเบียบ ประหลาด)
Primitive (แบบดั้งเดิม ต้นตาหรับ)
Oriental and Ethnic (เกี่ยวกับชาติพันธ์)
Tropical (เขตร้อน)
4. Mysterious
Mysterious (ลึกลับ)
Seclusion and fantasy (สันโดษ จินตนาการ)
Magical and Awesome (เวทมนตร์ เคร่งขรึม)
5. Nostalgic & Melancholy
Nostalgic and Melancholy (ความหลัง ความเศร้า)
Memory (ความทรงจาชวนคิดถึง)
Melancholic (ความโศกเศร้า)
Sentiment (ความเชื่อมั่น)
6. Elegant & Sophisticated
Elegant (ความสง่างาม)
Sophisticated (ชาวกรุง คนเมือง)
Grace and Elegance (งดงาม)
Purity and Sensitivity (ไร้เดียงสา บริสุทธ์)
Chic and Matured (ทันสมัย)
7. Reliable & Noble
Reliable and Noble (ไว้วางใจ ชนชั้นสูง)
Trust and Pride (เชื่อมั่น ไว้วางใจ ความภาคภูมิใจ)
Brew and Craftsmanship (งานฝีมือ)
Academic (การศึกษา เชิงวิชาการ)
Formal (เป็นทางการ)
8. Gentle&Warm
Gentle and Warm (สุภาพ อ่อนโยน อบอุ่น)
Cute and Friendly (น่ารัก เป็นมิตร)
Cheerful and Tolerant (สดชื่น ใจกว้าง)
Sweet and Romantic (อ่อนหวาน โรแมนติก)
Crystal clear and Pure (ใส บริสุทธ์)
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ตารางที่ 5 ทฤษฎีสีนาโอมี โดย นาโอมิ คุโนะ (ต่อ)
บุคลิกภาพและอารมณ์
คุณลักษณะ
9. Intelligent
Intellectual and Cool (รอบรู้ เท่)
Smart and Stylish (ฉลาด นาสมัย)
Technical and Mechanical (เชี่ยวชาญ เครื่องจักร)
Tranquility and Soothing (ความสงบ)
10. Young & Healthy
Young (อ่อนเยาว์)
Healthy and Fresh (สุขภาพดี สดชื่น)
Nimble and Amusing (คล่องแคล่ว สนุกสนาน)
sporty and Freedom (โก้เก๋ เป็นอิสระ)
11. Rich & Deluxe
Rich and Deluxe (ร่ารวย หรูหรา)
Richness and Fulfillment (มีเงินมีทอง ครบครัน)
Gorgeous and Decorative (หรูหรา ประดับประดา)
Prime and Charm (สิ่งที่ดีทสี่ ุด ทาให้หลงใหล)
Fertility and Nutrition (ความอุดมสมบูรณ์)
12. Traditional & Stable
Traditional & Stable (ดั้งเดิม มีแบบแผน)
Classic (เป็นอมตะนิรันดร์กาล)
Stability and Stately (ความมั่นคง ภูมิฐาน)
13. Modern & Futuristic
Modern & Futuristic (สมัยใหม่ โลกอนาคต)
Science and Chemistry (วิทยาศาสตร์ เคมี ทดลอง)
Modern and Radical (คนสมัยใหม่ หัวรุนแรง)
14. Humanistic & Natural
Humanistic and Natural (มนุษย์ ดูเป็นธรรมชาติ)
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เนื่องจากงานวิจัยในครั้งนี้ต้องการที่จะหาองค์ประกอบของสีที่จะสามารถสือ่ สารอารมณ์
ของเรือ่ งราวและสือ่ สารถึงบุคคลภาพอย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ทฤษฎีสีนาโอมี โดย นาโอมิ คุโนะ
ซึ่งได้จัดระบบสีออกเป็นบุคลิกต่างๆอย่างชัดเจนและเหมาะสมสาหรับงานวิจัยในครั้งนี้
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2 ข้อมูลประเภทกรณีศึกษา
ผลงานที่ถูกเลือกนามาใช้ในการสร้างแบบสอบถามเป็นผลงานภาพยนตร์ที่ได้รับการ
สนับสนุนสูงสุด 100 อันดับแรกของเวปไซต์ Kickstarter (ที่มา : Kickstarter. เข้าถึงเมื่อ 30
กรกฎาคม 2557, เข้าถึงได้จาก : www.kickstarter) ซึ่งมีภาพยนตร์แอนิเมชันจานวน 18 เรื่องดังนี้
1. Bee and Puppy Cat โดย Frederator/Cartoon Hangover ระดมทุนได้ 872,133
เหรียญ
2. Little Witch Academia 2 โดย Studio Trigger ระดมทุนได้ 625,518 เหรียญ
3. The Goon โดย Blur Studio ระดมทุนได้ 441,900 เหรียญ
4. Wakfu โดย Ankama ระดมทุนได้ 483,524 เหรียญ
5. Anomalisa โดย Starburns Industries, Inc. ระดมทุนได้ 406,237 เหรียญ
6. Dick Figure Movie โดย Dick Figures ระดมทุนได้ 313,412 เหรียญ
7. Animusic 3 โดย Animusic ระดมทุนได้ 223,137 เหรียญ
8. Alice: Otherlands โดย American McGee ระดมทุนได้ 222,377 เหรียญ
9. Tree Schoolers โดย Rachel Coleman/Two Little ระดมทุนได้ 219,118
เหรียญ
10. Time of Eve โดย Pied Piper/Directions ระดมทุนได้ 215,434 เหรียญ
11. Kick Heart โดย Production I.G ระดมทุนได้ 201,165 เหรียญ
12. Morph โดย Peter Lord ระดมทุนได้ 110,649 ปอนด์อังกฤษ
13. Last Days of ConeyIsland โดย Ralph Bakshi ระดมทุนได้ 174,195 เหรียญ
14. The Price โดย Christopher Salmon ระดมทุนได้ 161,774 เหรียญ
15. Bubblegum Crisis โดย Robert J Woodhead ระดมทุนได้ 154,015 เหรียญ
16. The Reward โดย SunCreature Studio ระดมทุนได้ 142,987 เหรียญ
17. Juanjo Guarnido โดย Steven Morger ระดมทุนได้142,674 เหรียญ
18. Cans Without Labels โดย John Kricfalusi ระดมทุนได้ 136,724 เหรียญ
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ตอนที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้ คือ
1. คัดเลือกภาพยนตร์แอนิเมชันจากโครงการภาพยนตร์ที่ประสบความสาเร็จสูงทีส่ ุดใน
การระดมทุนหนึ่งร้อยอันดับแรกของเวบไซต์ Kickstarter ระหว่างปีพ.ศ.2550 - 2557
2. นาผลงานมาวิเคราะห์สร้างเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งชุดคาถามออกเป็น 2 ชุด ดังนี้
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2.1 แบบสอบถามทางการตลาด สาหรับใช้สอบถามผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกลุม่ ตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจงด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับวงการภาพยนตร์แอนิเมชัน เพือ่ หาว่ารูปแบบในการ
จูงใจในการโปรโมตโครงการว่าใช้หลักการจูงใจแบบใดและลักษณะของเจ้าของโครงการทีเ่ ป็นคน
นาเสนอโครงการนั้นว่าควรมีลกั ษณะบุคลิกแบบใดที่จะทาให้ผลู้ งทุนเชื่อถือแล้วร่วมลงทุน โดยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิทเี่ ป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงด้านการตลาดวิเคราะห์จากโครงการภาพยนตร์
แอนิเมชันที่ประสบความสาเร็จในการระดมทุนทัง้ 18 โครงการ
2.2 แบบสอบถามแนวทางการและองค์ประกอบของการออกแบบ สาหรับใช้สอบถาม
ผู้ทรงคุณวุฒิทเี่ ป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงด้านออกแบบและสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน
เพื่อหาแนวทางการออกแบบ ประเภทของเรื่องราว ลักษณะบุคลิกของตัวละครและ องค์ประกอบ
mood&tone ของโครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างโครงการภาพยนตร์แอนิเมชันที่เข้าถึงกลุม่ ผู้
ลงทุน โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒเิ ป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงด้านการออกแบบวิเคราะห์จาก
โครงการภาพยนตร์แอนิเมชันที่ประสบความสาเร็จในการระดมทุนทั้ง 18 โครงการ
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ตอนที่ 4 วิเคราะห์ผลการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้วิจัยทาการวิจัยโดยสอบถามความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับ
วงการภาพยนตร์จานวน 11ท่านและผูท้ รงคุณวุฒิด้านออกแบบและสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันจานวน
11ท่าน มาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ศึกษา (Comparative Contrast) เพื่อนาผลคาตอบมาใช้เป็น
กรณีศึกษาเพื่อสรุปผลที่ได้จากการวิจัยครัง้ นี้
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ตารางที่ 6 ค่าความถี่และค่าร้อยละจากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดทีเ่ กี่ยวข้องกับ
วงการภาพยนตร์ทมี่ ีต่อแนวคิดและทฤษฎีเรื่องสิ่งดึงดูดใจในการโฆษณา(Appeal)
แนวคิดและทฤษฎีเรื่องสิ่งดึงดูดใจในการโฆษณา(Appeal)
จานวน(เรือ่ ง) ร้อยละ
1.สิ่งดึงดูดใจด้านราคาและความคุ้มค่า Price and Value Appeal 3
16.66
2.สิ่งดึงดูดใจด้านคุณภาพ Quality Appeal
9
50
3.สิ่งดึงดูดใจด้านลักษณะพิเศษ Feature Appeal
15
83.33
4.สิ่งดึงดูดใจด้านประสิทธิภาพ Efficiency Appeal
4
22.22
5.สิ่งดึงดูดใจด้านอารมณ์ขัน Humor Appeal
9
50
6.สิ่งดึงดูดใจเรื่องเพศ Sex Appeal
1
5.55
7.สิ่งดึงดูดใจด้านสถานะภาพ ทางสังคม Status Appeal
6
33.33
8.สิ่งดึงดูดใจด้านความกลัว Fear Appeal
2
11.11
9.สิ่งดึงดูดใจด้านความต้องการเป็นที่เคารพและนับถือ Ego
0
0
Needs Appeal
10.สิ่งดึงดูดใจเน้นเรื่องที่ทาให้ตกใจ หรือสะเทือนใจ Shock
2
11.11
Appeal
11.สิ่งดึงดูดใจด้านความนิยม โดยใช้บุคคลทีม่ ีชื่อเสียง หรือผู้
5
27.77
ทดลองใช้สินค้า Star Appeal and Testimonial
12.สิ่งดึงดูดใจด้านความสัมพันธ์ของพ่อแม่ และครอบครัว
4
22.22
Parenthood and Family Appeal
13.สิ่งดึงดูดใจด้านความคิดถึงหรือระลึกถึงวันเก่าๆ ที่มีความสุข
4
22.22
Nostalgia Appeal
14.สิ่งดึงดูดใจด้านความรัก Love Appeal
2
11.11
15.สิ่งดึงดูดใจด้านความรู้สกึ ผิด Guilty Appeal
0
0
16.สิ่งดึงดูดใจด้านความแปลกใหม่ Novelty Appeal
10
55.55
17.สิ่งดึงดูดใจด้านสังคม Social Appeal
4
22.22
18.สิ่งดึงดูดใจด้านความเห็นอกเห็นใจ Sympathy Appeal
3
16.66
19.สิ่งดึงดูดใจด้านสุขภาพอนามัย Health Appeal
0
0
20.สิ่งดึงดูดใจด้านความสุนทรีย/์ รื่นรมณ์ Aesthetic Appeal
8
44.44
21.สิ่งดึงดูดใจเน้นถึงความสาเร็จในชีวิต Achievement Appeal 1
5.55
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จากตารางที่ 6 ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 11คนวิเคราะห์โครงการภาพยนตร์แอนิเมชัน18
เรื่อง พบว่าการใช้แรงดึงดูดใจในการโฆษณา (Appeal) ตามลาดับความสาคัญมีดังนี้ ลาดับที่1) สูงสุด
ร้อยละ83.33 ใช้สิ่งดึงดูดใจด้านลักษณะพิเศษ (Feature Appeal) ลาดับที่2) ร้อยละ55.55 ใช้สิ่ง
ดึงดูดใจด้านความแปลกใหม่ (Novelty Appeal) ลาดับที่3) ร้อยละ50 มี2ประเภทคือ สิ่งดึงดูดใจ
ด้านคุณภาพ (Quality Appeal) และสิง่ ดึงดูดใจด้านอารมณ์ขัน (Humor Appeal)
ลาดับสุดท้ายร้อยละ0 มี3ประเภท คือ 1)สิ่งดึงดูดใจด้านความต้องการเป็นที่เคารพและ
นับถือ (Ego Needs Appeal) 2) สิ่งดึงดูดใจด้านความรูส้ ึกผิด (Guilty Appeal) และ 3) สิ่งดึงดูดใจ
ด้านสุขภาพอนามัย (Health Appeal)
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ตารางที่ 7 ค่าความถี่และค่าร้อยละจากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดทีเ่ กี่ยวข้องกับ
วงการภาพยนตร์ทมี่ ีต่อแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ในงานโฆษณา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ในงานโฆษณา
จานวน(เรือ่ ง) ร้อยละ
1.การนาเสนอภาพสินค้า The Product Itself
17
94.44
2.การนาเสนอส่วนประกอบเด่นของสินค้า Part of The Product 18
100
3.การนาเสนอสินค้าพร้อมใช้ The Product Ready to Use
12
66.66
4.การนาเสนอสินค้าที่กาลังถูกใช้งาน The Product in Use
10
55.55
5.การนาเสนอสินค้าที่กาลังถูกทดลอง The Product Being
14
77.77
Tested
6.การนาเสนอสินค้าเชิงเปรียบเทียบ Comparison of Product
2
11.11
7.การนาเสนอผลดีที่ได้รับจากการใช้สินค้าThe Happy Results of 9
50
Using The Product
8.การนาเสนอผลเสียที่ได้รับจากการไม่ได้ใช้สินค้า The Unhappy 2
11.11
Results of Not Using The Product
จากตารางที่ 7 ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 11คนวิเคราะห์โครงการภาพยนตร์แอนิเมชัน18
เรื่อง พบว่าการใช้ทฤษฎีสร้างสรรค์ในงานโฆษณาตามลาดับความสาคัญมีดังนี้ ลาดับที่1) สูงสุดร้อย
ละ100 ใช้การนาเสนอส่วนประกอบเด่นของสินค้า (Part of The Product) ลาดับที่2) ร้อยละ94.44
ใช้การนาเสนอภาพสินค้า (The Product Itself) ลาดับที่3) ร้อยละ77.77 ใช้การนาเสนอสินค้าที่
กาลังถูกทดลอง (The Product Being Tested)
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ลาดับสุดท้ายร้อยละ11.11มี2ประเภทคือ 1) การนาเสนอสินค้าเชิงเปรียบเทียบ
(Comparison of Product) และ 2) การนาเสนอผลเสียที่ได้รับจากการไม่ได้ใช้สินค้า (The
Unhappy Results of Not Using The Product)
ตารางที่ 8 ค่าความถี่และค่าร้อยละจากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดทีเ่ กี่ยวข้องกับ
วงการภาพยนตร์ทมี่ ีต่อแนวคิดและทฤษฎีเรื่องลักษณะต้นแบบ (Archetype)
แนวคิดและทฤษฎีเรื่องลักษณะต้นแบบ (Archetype)
จานวน(เรือ่ ง) ร้อยละ
1.แบรนด์ประเภทวีรบุรุษ Hero
7
38.88
2.แบรนด์ประเภทเพื่อนสนิท Companion
14
77.77
3.แบรนด์ประเภทมารดา Earth Mother
5
2777
4.แบรนด์ประเภทผูส้ ร้างความประหลาดใจ Jester
16
88.88
5.แบรนด์ประเภทนักปราชญ์ Sage
6
33.33
6.แบรนด์ประเภทนักมายากล Magician
8
44.44
7.แบรนด์ประเภทผูพ้ ิทักษ์ Guardian
8
44.44
8.แบรนด์ประเภทผูบ้ ริสุทธิ์ Maiden
7
38.88
9.แบรนด์ประเภทผู้น่าหลงใหล Enchantress
8
44.44
10.แบรนด์ประเภทนักรบ Warrior
5
27.77
11.แบรนด์ประเภทนักค้นหา Explorer
10
5.55
12.แบรนด์ประเภทนักปกครอง Patriarch
6
33.33
13.แบรนด์ประเภทนักรัก Lover
1
5.55
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จากตารางที่ 8 ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 11คนวิเคราะห์โครงการภาพยนตร์แอนิเมชัน18เรื่อง
พบว่าการใช้ทฤษฎีเรื่องลักษณะต้นแบบ (Archetype) ตามลาดับความสาคัญมีดังนี้ ลาดับที่1) สูงสุด
16 ร้อยละ88.88 ใช้แบรนด์ประเภทผู้สร้างความประหลาดใจ (Jester) ลาดับที่2) ร้อยละ77.77 ใช้
แบรนด์ประเภทเพื่อนสนิท (Companion) ลาดับที่3) ร้อยละ55.55 ใช้แบรนด์ประเภทนักค้นหา
(Explorer)
ลาดับสุดท้ายร้อยละ 5.55 ใช้แบรนด์ประเภทนักรัก (Lover)
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ตารางที่ 9 ค่าความถี่และค่าร้อยละจากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านออกแบบและสร้างภาพยนตร์
แอนิเมชัน ที่มีต่อประเภทของภาพยนตร์แอนิเมชัน(Genre)
ประเภทของภาพยนตร์แอนิเมชัน(Genre)
จานวน(เรือ่ ง) ร้อยละ
1แนวตลก.Comedies
8
44.44
2.แนวครอบครัวFamily
5
27.77
3.แนวผจญภัย Adventure
11
61.11
4.แนวแอคชั่น Action
4
22.22
5.แนวแฟนตาซี Fantasy
8
44.44
6.แนวดราม่าชีวิต Drama
4
22.22
7.แนวโรแมนติก Romanse
1
5.55
8.แนวสงคราม War
1
5.55
9.แนวประวัติศาสตร์ History
1
5.55
10.แนวสารคดี Documentary
0
0
11.แนวกีฬา Sport
1
5.55
12.แนวดนตรี Music
3
16.66
13.แนวระทึกขวัญ Horror
3
16.66
14.แนวอาชญากรรม Crime
1
5.55
15.แนวลึกลับ Mistry
6
33.33
16.แนววิทยาศาสตร์ Sci-Fi
4
22.22
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จากตารางที่ 9 ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 11คนวิเคราะห์โครงการภาพยนตร์แอนิเมชัน18เรื่อง
พบว่าการใช้ประเภทของภาพยนตร์แอนิเมชัน(Genre) ตามลาดับความสาคัญมีดังนี้ ลาดับที่1) สูงสุด
ร้อยละ61.11 ใช้ภาพยนตร์แนวผจญภัย (Adventure) ลาดับที่2) ร้อยละ44.44 มีด้วยกัน2ประเภท
คือ ใช้ภาพยนตร์แนวตลก (Comedies) และภาพยนตร์แนวแฟนตาซี (Fantasy)
ลาดับสุดท้ายร้อยละ0 เป็นภาพยนตร์แนวสารคดี (Documentary)
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ตารางที่ 10 ค่าความถี่และค่าร้อยละจากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านออกแบบและสร้างภาพยนตร์
การ์ตูน ที่มีต่อรูปแบบของตัวละคร
รูปแบบของตัวละคร
จานวน
ร้อยละ
ตัวละครนา
18
100
ตัวละครคู่หู
9
50
เมื่อวิเคราะห์กบั ผู้ทรงคุณวุฒ1ิ 1คน พบว่าในจานวนทั้งหมด18โครงการ มีอยู9่ โครงการ
เท่านั้นที่มีตัวละครนาเป็นแบบคู่หู จึงนาข้อมูลที่ได้นี้มาหาบุคลิกต่างๆตามตารางดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 11 ค่าความถี่และค่
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แอนิเมชัน ที่มีต่อประเภทของตัวละครนา
ประเภทของตัวละครนา
จานวน
เป็นคน
17
เป็นสัตว์/กึ่งมนุษย์
4
เป็นสิ่งของ
2

ร้อยละ
94.44
22.2
11.11

จากตารางที่ 11 ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 11คน พบว่าการใช้ประเภทของตัวละครนามีลาดับ
ความสาคัญดังนี้ 1) สูงสุดร้อยละ 94.44 ให้ตัวละครนาเป็นคน 2) ร้อยละ 22.22 ให้ตัวละครนาเป็น
สัตว์/กึ่งมนุษย์ และ3) ร้อยละ11.11 ให้ตัวละครนาเป็นสิ่งของ

ตารางที่ 12 ค่าความถี่และค่าร้อยละจากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านออกแบบและสร้างภาพยนตร์
แอนิเมชัน ที่มีต่อประเภทของตัวละครคู่หู
ประเภทของตัวละครคู่หู
จานวน
ร้อยละ
เป็นคน
5
55.55
เป็นสัตว์/กึ่งมนุษย์
6
66.66
เป็นสิ่งของ
2
22.22
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จากตารางที่ 12 ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 11คน พบว่าการใช้ประเภทของตัวละครคู่หมู ีลาดับ
ความสาคัญดังนี้ 1) สูงสุดร้อยละ 66.66 ให้ตัวละครคู่หเู ป็นสัตว์/กึ่งมนุษย์ 2) ร้อยละ 55.55 ให้ตัว
ละครคู่หเู ป็นคน และ3) ร้อยละ22.22 ให้ตัวละครคูห่ ูเป็นสิง่ ของ
ตารางที่ 13 ค่าความถี่และค่าร้อยละจากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านออกแบบและสร้างภาพยนตร์
แอนิเมชัน ที่มีต่อบุคลิกภาพของตัวละครนา
บุคลิกภาพของตัวละครนา
จานวน
ร้อยละ
1.บุคลิกเป็นกันเอง
16
88.88
2.บุคลิกไว้ตัว
10
55.55
3.บุคลิกเฉียบแหลม
17
94.44
4.บุคลิกฉลาดน้อย
13
72.22
5.บุคลิกอ่อนไหว
17
94.44
6.บุคลิกมั่นคง
15
83.33
7.บุคลิกถ่อมตน
13
72.22
8.บุคลิกหัวดื้อ
15
83.33
9.บุคลิกจริงจัง
13
72.22
10.บุคลิกตามสบาย
17
94.44
11.บุคลิกเห็นแก่ได้
8
44.44
12.บุคลิกมีคุณธรรม
18
100
13.บุคลิกขี้อาย
12
66.66
14.บุคลิกกล้าเสี่ยง
18
100
15.บุคลิกใจแข็ง
18
100
16.บุคลิกหวั่นไหวง่าย
15
83.33
17.บุคลิกไว้วางใจ
18
100
18.บุคลิกหวาดระแวง
14
77.77
19.บุคลิกปฏิบัติได้จริง
14
77.77
20.บุคลิกช่างฝัน
17
94.44
21.บุคลิกตรงไปตรงมา
18
100
22.บุคลิกพลิกแพลง
18
100
23.บุคลิกความมั่นใจ
18
100
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ตารางที่ 13 ค่าความถี่และค่าร้อยละจากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านออกแบบและสร้างภาพยนตร์
แอนิเมชัน ที่มีต่อบุคลิกภาพของตัวละครนา (ต่อ)
บุคลิกภาพของตัวละครนา
จานวน
ร้อยละ
24.บุคลิกไม่มั่นใจ
10
55.55
25.บุคลิกประเพณีนิยม
15
83.33
26.บุคลิกชอบทดลอง
18
100
27.บุคลิกอิงพวกพ้อง
15
83.33
28.บุคลิกพึ่งพาตัวเอง
18
100
29.บุคลิกไม่มีวินัย
14
77.77
30.บุคลิกมีวินัย
17
94.44
31.บุคลิกผ่อนคลาย
17
94.44
32.บุคลิกตึงเครียด
17
94.44
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จากตารางที่ 13 ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 11คน พบว่าการใช้ประเภทของตัวละครนามีลาดับ
ความสาคัญดังนี้ สูงสุดร้อยละ100 มี9บุคลิกคือ 1)บุคลิกมีคุณธรรม 2)บุคลิกกล้าเสี่ยง 3)บุคลิกใจ
แข็ง 4)บุคลิกไว้วางใจ 5)บุคลิกตรงไปตรงมา 6)บุคลิกพลิกแพลง 7)บุคลิกความมั่นใจ 8)บุคลิกชอบ
ทดลอง และ 9)บุคลิกพึ่งพาตัวเอง
ต่าสุดร้อยละ44.44 คือบุคลิกเห็นแก่ได้
ตารางที่ 14 ค่าความถี่และค่าร้อยละจากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านออกแบบและสร้างภาพยนตร์
แอนิเมชัน ที่มีต่อบุคลิกภาพของตัวละครคู่หู
บุคลิกภาพของตัวละครคู่หู
จานวน
ร้อยละ
1.บุคลิกเป็นกันเอง
4
44.44
2.บุคลิกไว้ตัว
8
88.88
3.บุคลิกเฉียบแหลม
9
100
4.บุคลิกฉลาดน้อย
5
55.55
5.บุคลิกอ่อนไหว
5
55.55
6.บุคลิกมั่นคง
8
88.88
7.บุคลิกถ่อมตน
6
66.66
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ตารางที่ 14 ค่าความถี่และค่าร้อยละจากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านออกแบบและสร้างภาพยนตร์
แอนิเมชัน ที่มีต่อบุคลิกภาพของตัวละครคู่หู (ต่อ)
บุคลิกภาพของตัวละครคู่หู
จานวน
ร้อยละ
9.บุคลิกจริงจัง
9
100
10.บุคลิกตามสบาย
5
55.55
11.บุคลิกเห็นแก่ได้
5
55.55
12.บุคลิกมีคุณธรรม
9
100
13.บุคลิกขี้อาย
6
66.66
14.บุคลิกกล้าเสี่ยง
8
88.88
15.บุคลิกใจแข็ง
9
100
16.บุคลิกหวั่นไหวง่าย
5
55.55
17.บุคลิกไว้วางใจ
6
66.66
18.บุคลิกหวาดระแวง
8
88.88
19.บุคลิกปฏิบัติได้จริง
7
77.77
20.บุคลิกช่างฝัน
7
77.77
21.บุคลิกตรงไปตรงมา
8
88.88
22.บุคลิกพลิกแพลง
7
77.77
23.บุคลิกความมั่นใจ
9
100
24.บุคลิกไม่มั่นใจ
4
44.44
25.บุคลิกประเพณีนิยม
7
77.77
26.บุคลิกชอบทดลอง
7
77.77
27.บุคลิกอิงพวกพ้อง
6
66.66
28.บุคลิกพึ่งพาตัวเอง
9
100
29.บุคลิกไม่มีวินัย
4
44.44
30.บุคลิกมีวินัย
8
88.88
31.บุคลิกผ่อนคลาย
9
100
32.บุคลิกตึงเครียด
8
88.88
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จากตารางที่ 14 ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 11คน พบว่าการใช้ประเภทของตัวละครคู่หมู ี
ลาดับความสาคัญดังนี้ สูงสุดร้อยละ100 มี 7บุคลิกคือ 1)บุคลิกเฉียบแหลม 2)บุคลิกจริงจัง 3)บุคลิก
มีคุณธรรม 4)บุคลิกใจแข็ง 5)บุคลิกความมั่นใจ 6)บุคลิกพึง่ พาตัวเอง และ7)บุคลิกผ่อนคลาย
ต่าสุดร้อยละ44.44 มี 3บุคลิกคือ 1)บุคลิกเป็นกันเอง 2)บุคลิกไม่มั่นใจ และ3)บุคลิก
ไม่มีวินัย
ตารางที่ 15 ค่าความถี่และค่าร้อยละจากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านออกแบบและสร้างภาพยนตร์
แอนิเมชัน ที่มีต่อแนวคิดและทฤษฎีเรื่องสี
แนวคิดและทฤษฎีเรื่องสี
จานวน(เรือ่ ง) ร้อยละ
1.ผ่อนคลาย รื่นเริง Relaxed & Happy
6
33.33
2.คล่องแคล่ว กระปรี้กระเปร่า Active and Energetic
11
61.11
3.ไว้วางใจ ชนชั้นสูง Reliable and Noble
7
38.88
4.สุภาพ อ่อนโยน อบอุ่น Gentle and Warm
5
27.77
5.สมัยใหม่ โลกอนาคต Modern & Futuristic
7
38.88
6.ไม่เป็นระเบียบ ประหลาด Wild and Exotic
9
50
7.ลึกลับ Mysterious
7
38.88
8.รอบรู้ เท่ Intellectual and Cool
7
38.88
9.อ่อนเยาว์ Young
7
38.88
10.มนุษย์และธรรมชาติ Humanistic and Natural
2
11.11
11.ความหลัง ความเศร้า Nostalgic and Melancholy
6
33.33
12.ความสง่างาม Elegant
4
22.22
13.ร่ารวย หรูหรา Rich and Deluxe
3
16.66
14.ดั้งเดิม มีแบบแผน Traditional & Stable
5
16.66
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จากตารางที่ 15 ผู้ทรงคุณวุฒจิ านวน 11คนวิเคราะห์โครงการภาพยนตร์แอนิเมชัน18
เรื่อง พบว่าการใช้แนวคิดและทฤษฎีเรือ่ งสีตามลาดับความสาคัญมีดังนี้ ลาดับที่1) สูงสุดร้อยละ61.11
ใช้กลุ่มโทนสีทมี่ ีบุคลิกคล่องแคล่ว กระปรีก้ ระเปร่า (Active and Energetic) ลาดับที่2) ร้อยละ50
ใช้กลุ่มโทนสีทมี่ ีบุคลิกไม่เป็นระเบียบ ประหลาด (Wild and Exotic) และลาดับที่3) ร้อยละ38 มี5
กลุ่มโทนสี คือ กลุม่ โทนสีทมี่ ีบุคลิกไว้วางใจ ชนชั้นสูง (Reliable and Noble), สมัยใหม่ โลกอนาคต
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(Modern & Futuristic), ลึกลับ (Mysterious), รอบรู้ เท่ (Intellectual and Cool) และอ่อนเยาว์
(Young)
ลาดับสุดท้ายร้อยละ11.11 ใช้กลุ่มโทนสีมนุษย์และธรรมชาติ (Humanistic and
Natural)
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครัง้ นี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา(descriptive research) มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อ
ศึกษาและวิเคราะห์รปู แบบการนาเสนอ และการจูงใจทีเ่ หมาะสมในการกระตุ้นความสนใจของผู้
ลงทุนในการสนับสนุนโครงการภาพยนตร์แอนิเมชัน 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการออกแบบ และ
องค์ประกอบทีส่ ามารถดึงดูดใจผูล้ งทุนในการสนับสนุนโครงการภาพยนตร์แอนิเมชัน ผู้วิจัยแบ่ง
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ 1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ขั้นตอน
ที่ 2) วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 3) การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย และขั้นตอนที่ 4) วิเคราะห์ผลการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่
ศึกษา(Comparative Contrast)
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สรุปผลการวิจัย

จากขั้นตอนการดาเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั สรุปผลการวิจัยเป็นข้อ
ค้นพบ ได้ดังนี้ คือ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการนาเสนอ และการจูงใจที่เหมาะสมในการ
กระตุ้นความสนใจของผู้ลงทุนในการสนับสนุนโครงการภาพยนตร์แอนิเมชัน
ผลการศึกษาพบว่า โครงการที่ประสบความสาเร็จในการระดมทุนใช้การเลือกลักษณะ
พิเศษเฉพาะของโครงการ มาใช้ออกแบบสร้างภาพยนตร์โฆษณาตัวอย่าง(Video presentation) เป็น
การกระตุ้นให้ผู้ชมรูส้ ึกถึงโอกาสในการเป็นส่วนร่วมกับสิง่ พิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อน ในการนาเสนอนี้
นอกจากจะให้ผู้ชมเห็นถึงความพิเศษของตัวงานแล้ว บางโครงการที่ยังอยู่ในช่วงเริม่ ต้น หรือยังเป็น
เพียงแนวความคิด ก็จะใช้ลักษณะพิเศษของเจ้าของโครงการนั้นๆเป็นจุดสร้างแรงดึงดูด เช่น ถ้า
เจ้าของโครงการมีชื่อเสียงเป็นทีร่ ู้จักดีในหมู่แฟนๆ ก็จะใช้ชื่อเสียงเป็นสิง่ สร้างแรงจูงใจ หรือหาก
เจ้าของโครงการยังไม่มีชื่อเสียงแต่มีความพิเศษโดดเด่นในบุคลิกภาพ ก็จะใช้ความโดดเด่นนั้นๆสร้าง
แรงจูงใจว่า โครงการที่นาเสนอจะมีความพิเศษโดดเด่นเช่นเดียวกับบุคลิกของผู้นาเสนอโครงการ
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การนาเสนอเนือ้ หาของงานแอนิเมชันใช้รูปแบบการนาเสนอด้วยวิธีการคัดเลือกเอาแต่
เฉพาะขั้นตอนที่เป็นจุดเด่นๆสาคัญๆบางจุดของโครงการเท่านั้นมานาเสนอ โดยไม่จาเป็นแสดงผลงาน
ทั้งหมดให้เห็น ตามแนวคิดและทฤษฏีเรือ่ งเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ในงานโฆษณา เฉพาะขั้นตอนที่เป็น
จุดเด่นเท่านั้นทีจ่ ะทาให้เกิดความจดจา สร้างความแตกต่าง และเน้นความพิเศษของโครงการให้ผู้
ลงทุนเห็นได้อย่างชัดเจน
การกระตุ้นความสนใจของผูล้ งทุนในโครงการแอนิเมชัน ใช้วิธีการสร้างความประหลาดใจ
ทาให้คนดูเกิดความเพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับมุกตลก หรือกลเม็ดใหม่ๆที่แปลกแหวกแนว คาด
ไม่ถึง เพราะโครงการภาพยนตร์ที่เข้ามาระดมทุนมักเป็นภาพยนตร์นอกกระแสหลัก ผู้ให้ทุนสนับสนุน
จึงคาดหวังกับความคิดสร้างสรรค์แปลกๆใหม่ๆ ดังนั้นการนาเสนอด้วยรูปแบบตามแนวคิดและทฤษฎี
เรื่องลักษณะต้นแบบ (Archetype)ในแบรนด์ประเภทผูส้ ร้างความประหลาดใจหรือผู้ให้ความบันเทิง
จึงถูกนามาใช้เพือ่ สร้างแรงจูงใจในจานวนสูงที่สุด
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการออกแบบ และองค์ประกอบที่สามารถดึงดูดใจผู้
ลงทุนในการสนับสนุนโครงการภาพยนตร์แอนิเมชัน
ผลการศึกษาพบว่าการเลือกประเภทของภาพยนตร์แอนิเมชัน มีลาดับความสาคัญ
ดังต่อไปนี้ 1) ภาพยนตร์แนวผจญภัย (Adventure) ได้รับความนิยมสูงสุด รองลงมาคือภาพยนตร์
แนวตลก (Comedies) และภาพยนตร์แนวแฟนตาซี (Fantasy)
การออกแบบบุคลิกของตัวละครพบว่า ระหว่างการกาหนดให้มีตัวละครหลักเพียงตัวเดียว
หรือการมีตัวละครคู่หูนั้นมีความนิยมใช้ใกล้เคียงกัน เพียงแต่ตัวละครหลักมักถูกกาหนดให้เป็นคน
ในขณะที่ตัวละครคู่หูกลับนิยมให้เป็นสัตว์หรือกึ่งมนุษย์ แสดงว่าผู้ชมเลือกจะเห็นตัวละครนาเป็นคน
ซึ่งสามารถแทนค่าความเป็นตนเอง ตรงกับที่ Carl Gustav Jung กล่าวไว้ว่า บทบาททีม่ าจาก
จินตนาการ คือสิง่ สะท้อนจิตใจ คล้ายกับสิง่ ที่คนอยากเป็นหรืออยากให้คนอื่นมองเห็น โดยที่ตนเองไม่
ทราบ ในขณะที่ตัวละครรองลงไป ถูกลดความสาคัญลง จึงสามารถออกแบบให้เป็นสัตว์หรือกึง่ มนุษย์
ก็ได้
การออกแบบตัวละครนาส่วนใหญ่จะกาหนดให้บุคลิกมีคุณธรรม กล้าเสี่ยง ใจแข็ง
ไว้วางใจผู้อื่น ตรงไปตรงมา พลิกแพลง มั่นใจ ชอบทดลอง และสามารถพึ่งพาตัวเอง ส่วนตัวละครคู่หู
ส่วนใหญ่จะมีบุคลิกเฉียบแหลม จริงจัง มีคุณธรรม ใจแข็ง มีความมั่นใจ ผ่อนคลาย และสามารถ
พึ่งพาตัวเอง
เมื่อพิจารณาในความเหมือนและแตกต่างระหว่างบุคลิกตัวนาและคู่หู พบว่าในบุคลิก
ขั้นตอนที่เหมือนกันคือต่างก็มีคุณธรรม มีความมั่นใจ ใจแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเอง ในขั้นตอนที่
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แตกต่างกันคือตัวละครนาจะมีบุคลิกกล้าเสี่ยง ไว้วางใจคนอื่น ตรงไปตรงมา แต่สามารถพลิกแพลงได้
และชอบทดลองอะไรใหม่ๆ ในขณะที่ตัวละครคู่หูมบี ุคลิกจริงจัง เฉียบแหลม และก็ผ่อนคลาย
การใช้แนวคิดและทฤษฎีเรื่องสีในการออกแบบพบว่าโครงการส่วนใหญ่เลือกใช้กลุ่มโครง
สีที่ให้ความรู้สกึ คล่องแคล่ว กระปรี้กระเปร่า ซึ่งกลุ่มโครงสีนี้มีจานวนสีร้อนอยู่ในปริมาณมากทีส่ ุดเมื่อ
เทียบกับกลุ่มโครงสีอื่น ในหลักทฤษฎีสีนาโอมี โดย นาโอมิ คุโนะ โครงสีกลุม่ นี้มีคุณสมบัติในทาง
ดึงดูดสายตา มีพลัง เกิดความรูส้ ึกตื่นตัว จึงสามารถใช้กระตุน้ ความสนใจได้ดีเป็นพิเศษ
อภิปรายผล
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จากข้อค้นพบของงานวิจัยเรื่องรูปแบบการนาเสนอ และการจูงใจทีเ่ หมาะสมในการ
กระตุ้นความสนใจของผู้ลงทุนในการสนับสนุนโครงการภาพยนตร์แอนิเมชัน 1) เลือกใช้ลักษณะพิเศษ
เฉพาะของโครงการมาใช้ออกแบบ ซึ่งอาจจะเป็นบุคลิกของตัวเจ้าของ หรือลักษณะเด่นพิเศษของ
โครงการ 2) นาเสนอเนื้อหาของงานแอนิเมชันใช้รูปแบบการนาเสนอด้วยวิธีการคัดเลือกเอาแต่เฉพาะ
ขั้นตอนที่เป็นจุดเด่นๆสาคัญๆบางจุดของโครงการเท่านั้นมานาเสนอ และ 3) กระตุ้นความสนใจของผู้
ลงทุนในโครงการแอนิเมชัน โดยวิธีสร้างความประหลาดใจ ทาให้คนดูเกิดความเพลิดเพลินและ
สนุกสนานไปกับมุกตลก หรือกลเม็ดใหม่ๆที่แปลกแหวกแนว คาดไม่ถึง สอดคล้องกับกับแนวทางการ
สร้างภาพยนตร์แอนิเมชันเรือ่ งทีป่ ระสพความสาเร็จมาก ตัวอย่างเช่น The Nightmare before
Christmas (1993) ที่นาบุคลิกโดดเด่นของผู้สร้างทิม เบอร์ตัน(Tim Burton) มาเป็นจุดเรียกความ
สนใจ การนาเรือ่ งเทศกาลคริสต์มาสมาเล่าพลิกเล่าในแบบทีค่ นดูคาดไม่ถึงโดยให้แจ๊คหัวหน้าผีฮลั
โลวีนกักขังซานตาครอสแล้วออกแจกของขวัญในวันคริสต์มาสเสียเอง หรือภาพยนตร์เรื่อง The
Incredibles (2004) เป็นการนาเอาซูเปอร์ฮีโร่มาเผชิญหน้ากับวิกฤตวัยกลางคน ของผู้กากับชื่อดัง
(Brad Bird) หรือภาพยนตร์เรื่อง Cloudy with a chance of Meatball (2009) ที่ดัดแปลงมาจาก
นิยายภาพชื่อดัง เป็นการชูลักษณะเด่นพิเศษของเรื่องที่ภัยธรรมชาติทมี่ าในรูปของอาหารอย่างเช่น
พายุสปาเกตตี้ จึงสรุปได้ว่า รูปแบบการนาจุดเด่นพิเศษๆทีส่ ร้างความประหลาดใจมานาเสนอนั้น
สามารถนามาใช้สร้างแรงจูงใจได้ดี
ข้อค้นพบของงานวิจัยเรือ่ งแนวทางในการออกแบบ และองค์ประกอบทีส่ ามารถดึงดูดใจผู้ลงทุนใน
การสนับสนุนโครงการภาพยนตร์แอนิเมชัน 1) ประเภทของภาพยนตร์แอนิเมชันแนวผจญภัย
(Adventure) ได้รับความนิยมสูงสุด 2) การออกแบบตัวละครหลักเป็นคน และตัวละครคู่หูเป็นสัตว์
หรือกึ่งมนุษย์ 3) การออกแบบบุคลิกตัวละครให้มีคุณธรรม กล้าเสี่ยง ใจแข็ง ไว้วางใจผูอ้ ื่น
ตรงไปตรงมา พลิกแพลง มั่นใจ ชอบทดลอง และสามารถพึง่ พาตัวเองได้ 4) การเลือกใช้กลุ่มโครงสีที่
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ให้ความรู้สกึ คล่องแคล่ว กระปรี้กระเปร่า เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับภาพยนตร์เรื่อง The
Nightmare before Christmas ก็จะเห็นว่ามีทงั้ ส่วนทีส่ อดคล้องและไม่สอดคล้อง ส่วนที่สอดคล้อง
คือเป็นภาพยนตร์แนวผจญภัย ไม่สอดคล้องคือตัวละครหลักไม่ใช่คน แต่เป็นกึ่งมนุษย์ สอดคล้องคือ
บุคลิกตัวละครหลักมีคุณธรรม กล้าเสี่ยง ใจแข็ง ไว้วางใจผูอ้ นื่ ตรงไปตรงมา พลิกแพลง มั่นใจ ชอบ
ทดลอง และสามารถพึง่ พาตัวเองได้ ไม่สอดคล้องคือใช้กลุ่มโครงสีที่ให้ความรู้สึกหมองหม่น ไม่สดใส
แต่เทียบกันกับเรื่อง The Incredibles และ Cloudy with a chance of Meatball แล้วจะเห็นว่า
สอดคล้องในทุกประเด็น คือเป็นหนังผจญภัยที่มีตัวเอกเป็นคน มีบุคลิกเป็นธรรม กล้าเสี่ยง และใช้
โทนสีสดใสตลอดทัง้ เรื่อง จึงสรุปได้ว่ามีแนวทางการออกแบบที่ใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการระดมทุน
Crowdfundsing จริง
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ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้ข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนีเ้ ป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้จริง ผู้วิจัยจึงมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
สาหรับผู้ที่มโี ครงการภาพยนตร์แอนิเมชันอยู่ในระหว่างการพัฒนาและกาลังมองหา
โอกาสในการระดมทุนจากเวบไซต์ประเภท Crowd Funding มีองค์ประกอบมากมายที่ต้องนามา
พิจารณางานวิจัยครั้งนีม้ ุ่งศึกษาเฉพาะรูปแบบการนาเสนอและองค์ประกอบในรูปของสื่อวีดีโอหรือ
ภาพเคลื่อนไหวตัวอย่างที่นาเสนอผ่านสื่อออนไลน์เท่านั้น มีข้อค้นพบที่สาคัญจากการวิเคราะห์
กรณีศึกษาจากโครงการภาพยนตร์แอนิเมชันทีป่ ระสบความสาเร็จสูงสุดในการระดมทุนประเภท
ภาพยนตร์หนึ่งร้อยอันดับแรกของเวบไซต์ Kickstarter ระหว่างปีพ.ศ.2550–2557 ดังนี้
โครงการที่มีแนวโน้มว่าจะประสบความสาเร็จต้องมีความพิเศษ (Aura) ที่สามารถสัมผัส
ได้ และมักมาจากความพิเศษโดดเด่นทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเจ้าของโครงการ การพิจารณา
เลือกความโดดเด่นเป็นพิเศษของโครงการและนาเสนอเฉพาะในขั้นตอนที่สาคัญจึงเป็นตัวแปรของ
ความสาเร็จ การนาเสนอด้วยอารมณ์ขันทีส่ ามารถทาให้คนดูเกิดความเพลิดเพลินและสนุกสนาน หรือ
มีกลเม็ดใหม่ๆที่แปลกแหวกแนว โดยปกติแล้วโครงการภาพยนตร์ที่เข้ามาระดมทุนมักไม่ใช่ภาพยนตร์
กระแสหลักทีผ่ ู้ชมคุ้นชินอยู่แล้ว ผู้ให้ทุนสนับสนุนจึงมักคาดหวังกับความคิดสร้างสรรค์แปลกๆใหม่ๆที่
ท้าทาย ดังนั้นโครงการที่มีความแปลกประหลาด ไม่อยู่ในกรอบหรือกฎเกณฑ์ หรือไม่เหมือนกับสิ่งที่
เคยเห็นมาก่อน จึงมีโอกาสทีจ่ ะประสบความสาเร็จมากกว่าโครงการปกติธรรมดาทั่วไป
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
เนื่องจากการวิจัยครัง้ นี้ศึกษาเฉพาะโครงการทีป่ ระสบความสาเร็จบนเวบไซต์
Kickstarter ในขั้นตอนที่เป็นสื่อวีดีโอหรือภาพเคลือ่ นไหวเท่านั้น ยังมีองค์ประกอบอื่นๆเช่น ชื่อของ
โครงการ ภาพประกอบ หรือรางวัลตอบแทน ซึง่ ในความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Crowd funding
แล้วก็มีความสาคัญต่อการสร้างแรงจูงใจอยู่มาก จึงสามารถใช้เป็นหัวข้อสาหรับการศึกษาในครั้ง
ถัดๆไป นอกจากนี้แล้ว ในภาวะการณ์ปัจจุบัน ยังมีแพลทฟอร์มประเภท Crowd Funding ใหม่ๆเกิด
ขึ้นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการวิจัยเพื่อศึกษาและวิเคราะห์รปู แบบการนาเสนอ และการจูงใจที่เหมาะสม
ในการกระตุ้นความสนใจของผูล้ งทุนบนเงื่อนไขของระบบแพลทฟอร์มอื่นๆ ก็จะได้แง่มุมที่รอบด้าน
และเกิดประโยชน์มากมายต่อไป

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

74

รายการอ้างอิง
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ภาพยนตร์แอนิเมชันจากโครงการภาพยนตร์ที่ประสบความสาเร็จสูงทีส่ ุดในการระดมทุนหนึง่ ร้อย
อันดับแรกของเวบไซต์ Kickstarter ระหว่างปีพ.ศ.2550 - 2557
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ภาพที่ 21 Bee and Puppy Cat, Little Witch Academia ,The Goon
ที่มา: kickstarter.com, เข้าถึงเมื่อ 8 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก: https://www.
kickstarter.com /

ภาพที่ 22 Wakfu, Anomalisa, Dick Figure Movie
ที่มา: kickstarter.com, เข้าถึงเมื่อ 8 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก: https://www.
kickstarter.com /
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ภาพที่ 23 Animusic 3, Alice: Otherlands, Tree Schoolers
ที่มา: kickstarter.com, เข้าถึงเมื่อ 8 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก: https://www.
kickstarter.com /

ภาพที่ 24 Time of Eve, Kick Heart, Morph
ที่มา: kickstarter.com, เข้าถึงเมื่อ 8 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก: https://www.
kickstarter.com /
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ภาพที่ 25 Last Days of ConeyIsland, The Price, Bubblegum Crisis
ที่มา: kickstarter.com, เข้าถึงเมื่อ 8 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก: https://www.
kickstarter.com /

ภาพที่ 26 The Reward,Juanjo Guarnido , Cans Without Labels
ที่มา: kickstarter.com, เข้าถึงเมื่อ 8 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก: https://www.
kickstarter.com /
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ประวัติผู้เชีย่ วชาญ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องวงการภาพยนตร์
ลักษณ์ เตชะวันชัย
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประวัติกำรศึกษำ

รองประธำนกลุม่ บริษัทอิเมจิน (IMD, IMT, MINNOVATIVEASIA)
รองประธำนสมำพันธ์สมำคมดิจิตอลคอนเทนท์บันเทิงไทย
Computer graphics, Pratt Institute, NY, USA
Visual Communication, 3D Animation, William Paterson University,
NY, USA
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ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรำรมย์
ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมกำรผู้จัดกำร บริษทั เชลล์ฮัทเอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
ประวัติกำรศึกษำ Doctoral Degree, เศรษฐศำสตร์กำรเงิน มหำวิทยำลัยคลิฟแลนด์
MBA, Finance, Accounting, West Texas University, USA
BBA, Accounting มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
อัจฉรำ กิจกัญจนำสน์
ตำแหน่งปัจจุบัน
Producer Kantana Animation Co.,Ltd.
กรรมกำรผู้จัดกำร Big Brain Pictures Co.,Ltd.
ประวัติกำรศึกษำ MFA, Computer Graphics Design, Rochester Institute of
Technology, USA
สันติ เลำหบูรณะกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน
รองกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัทวิธิตำ แอนิเมชันจำกัด
ประวัติกำรศึกษำ
ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัน
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สุเทพ ตันนิรัตน์
ประวัติกำรศึกษำ

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมกำรผูจ้ ัดกำร Anya Animation Co.,Ltd.
ปริญญำตรี Computer Engineering, KMIT ลำดกระบัง

พิศิตฐ์ กิตติธเนษฐพำนิช
ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมกำรผู้จัดกำร บริษทั พำสเทลบลูจำกัด
ประวัติกำรศึกษำ
ปริญญำตรี คณะมัณฑณสิลป์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
อรรถพล ศิริมงคล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประวัติกำรศึกษำ
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กรรมกำรผูจ้ ัดกำร บริษัท มัฟฟิ่น แอนิเมชัน จำกัด
ปริญญำโท ออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑณศิลป์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร

ศักดิ์ศิริ คชพัชรินทร์
ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมกำรผูจ้ ัดกำร บริษัท Imagimax
ประวัติกำรศึกษำ
Master of Fine Arts, Interior Design, Film, Academy of Art
University, USA
ทินกรต์ หล่อศรีศุภชัย
ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมกำรผูจ้ ัดกำร Lunchbox Studio
ประวัติกำรศึกษำ
Master of Fine Arts, Computer Arts, Academy of Art University,
USA
นภัทร จึงพัฒนปรีชำ
ตำแหน่งปัจจุบัน
PMO Manager, Bangkok Payment Solution Co.,Ltd.
ประวัติกำรศึกษำ
MBA, กำรตลำด จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
MS, Integrated Media Systems, USC, LA, UAS
สุดใจ พรหมเกิด
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประวัติกำรศึกษำ

ผู้จัดกำร สถำบันแอนิเมชันไทย มูลนิธิเด็ก
ผู้จัดกำรแผนงำนสร้ำงเสริมวัฒนธรรมกำรอ่ำน (สสส.)
ศิลปศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ผู้บริหำรสื่อมวลชนระดับสูง(บสส.) สถำบันอิศรำ
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ผู้ทรงคุณวุฒิด้านออกแบบและสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน
ปวิชชำ อำรยะพงษ์
ประวัติกำรศึกษำ

ตำแหน่งปัจจุบัน Founder Moon House Animation
Associated of apply art
Animation and Design
Art Institute of Seattle, USA

สุรสิทธ์ บุญเลี้ยงอุปถัมภ์
ตำแหน่งปัจจุบัน
Co-Founder Lunchbox Studio
ประวัติกำรศึกษำ
ปริญญำตรี สถำปัตยกรรม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
Animation Certificate, Santa Monica Collage, USA
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ศศพิชญ์ รุจิรัตน์
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประวัติกำรศึกษำ

Assistant Director, บริษัท Beboyed CG จำกัด
ปริญญำตรี สถำปัตยกรรม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์
ตำแหน่งปัจจุบัน
แอนิเมเตอร์อสิ ระ,ผู้กำกับแอนิเมชัน ทีละเฟรมแอนิเมชันเฮำส์
ประวัติกำรศึกษำ
ปริญญำโท Computer animation(MFA), Rochester Institute of
Technology, USA
ปริญญำโท สถำปัตยกรรมศำสตร์(MARCH), State University of New
York of Buffalo, USA
ฤทธิไกร เกรียงไกรศรี
ตำแหน่งปัจจุบัน
Character designer บริษัทอัญญำแอนิเมชัน
ประวัติกำรศึกษำ
ปริญญำตรี สำขำวิชำออกแบบเครือ่ งเคลือบ
คณะมัณฑณศิลป์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
เปลว ศิริสุวรรณ
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประวัติกำรศึกษำ

Creative Director บริษัททรีสตูดิโอจำกัด บริษัท โมโนเอนเตอร์เทนเมนท์
ปริญญำตรี คณะจิตรกรรม/ศิลปะไทย มหำวิทยำลัยศิลปำกร
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วีรภัทร ชินะนำวิน
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประวัติกำรศึกษำ

CEO Co-Founder ASAP Corporation Co.,Ltd. (Riff Animation
Studio)
MFA Animation, AAU San Fransisco, USA

ทศพร พุนนำรถ
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประวัติกำรศึกษำ

กรรมกำรผูจ้ ัดกำร บริษัทเซอร์เรียล สตูดิโอจำกัด
MFA Computer Arts, School of Visual Art, NY, USA
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ณัฐพงศ์ รัตนโชคสิรกิ ุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
Head of Animation Production beboydcg
ประวัติกำรศึกษำ
ปริญญำตรี สำขำวิชำออกแบบนิเทศศิลป์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
เกรียงไกร ศุภรสหัสรังสี
ตำแหน่งปัจจุบัน
Production Director and General Manager, Imagimax
ประวัติกำรศึกษำ
MFA Interior Design Academy of Arts, San Francisco, USA
BFA Interior Design สถำบันพระจอมเกล้ำฯลำดกระบัง
ธัชพล เลิศวิโรจน์กุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประวัติกำรศึกษำ

CG supervisor, Consultant บริษัท บ้ำนอิทธิฤทธิ์
สถำปัตยกรรมศำสตร์ สถำปัตยกรรม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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ประวัตผิ ู้วิจัย

ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
ที่ทำงำน
ประวัติกำรศึกษำ
พ.ศ.2528-2532
พ.ศ.2533
พ.ศ.2538-2541

ประวัติกำรทำงำน
พ.ศ. 2541-2542

พ.ศ. 2543-2545
พ.ศ. 2545-2555

ปัจจุบัน

นำยคมภิญญ์ เข็มกำเนิด
เลขที่ 51 ซอยทุง่ มังกร 22 แขวงฉิมพลี เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหำนคร
บริษัท แอนิเลเฟ่นสตูดิโอ จำกัด
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ศิลปศำสตร์บัณฑิต สำขำออกแบบนิเทศศิลป์
มหำวิทยำลัยศิลปำกร
อบรมและสัมมนำ กำรทำภำพยนตร์ทดลอง
หอภำพยนตร์แห่งชำติ
ศิลปศำสตร์บัณฑิต สำขำ Character Animation
California Institue of the Arts

In-between Animator, Walt Disney Feature Animation
ภำพยนตร์แอนนิเมชั่น Atlantis
ภำพยนตร์แอนนิเมชั่น Tarzan
Character Animator, Blue Sky Studios
ภำพยนตร์แอนนิเมชั่น Ice Age
ผู้กำกับภำพยนตร์ บริษทั กันตนำ แอนนิเมชั่น จำกัด
ภำพยนตร์แอนิเมชั่น เรือ่ ง เอคโค่ จิ๋วก้องโลก (Echo Planet)
ภำพยนตร์แอนิเมชั่น เรือ่ ง ก้ำนกล้วย
ผู้ก่อตั้ง บริษัท แอนิเลเฟ่น สตูดิโอจำกัด

