
9TPA news

Modem Innovation

M
o
d
e
m

 
In
n
o
v
a
t
io
n

April 2014 ●  No. 208

เธียรทศ ประพฤติชอบ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

สวัสดี
ผู ้อ ่ำนทุกท่ำน ขอต้อนรับทุกท่ำนสู ่คอลัมน์  

“Modern Innovation” ซึง่ได้เปิดตวัในฉบบันีเ้ป็น

ครั้งแรก เน้ือหำสำระของคอลัมน์จะน�ำเสนอแนวคิด หลักกำร และ

ประสบกำรณ์ของผูเ้ขยีนในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัศำสตร์ควำมรูส้มยั

ใหม่ กระแสกำรด�ำเนินธุรกิจ และกำรประยุกต์เทคโนโลยีให้เข้ำกับ

ธรุกจิ หมนุเปลีย่นกนัไป อำจเป็นลกัษณะต่อเนือ่งหลำยฉบบั หรอืจบ

ในฉบบั กห็วงัว่ำท่ำนผู้อ่ำนจะตดิตำมคอลัมน์ “Modern Innovation” 

ซึ่งผู้เขียนจะผลิตบทควำมดีๆ มีประโยชน์ออกมำให้อ่ำนกันต่อไป

“การ์ตูน ใครว่าเป็นแค่การ์ตูน” เป็นจุดเริ่มต้นของเนื้อหำ 

เกีย่วกบักำรจดักำรธรุกิจตวักำร์ตนู (Character Business Manage-

ment) ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 3 ตอน แต่ละตอนจะเพิ่มดีกรีควำมเข้มข้น

ของเนื้อหำมำกขึ้นไปเรื่อยๆ เริ่มต้นจำกฉบับน้ี น�ำเสนอควำมส�ำเร็จ

ของกำรน�ำตัวกำร์ตูนมำใช้งำน ผ่ำนตัวอย่ำงที่เกิดขึ้นจริงในประเทศ

ญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็น Best Practice ชั้นยอด ตำมด้วยเทคนิคกำรน�ำตัว

กำร์ตูนมำใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นรูปธรรม สุดท้ำยมำศึกษำกำร

จัดกำรธุรกิจตัวกำร์ตูนให้ยั่งยืนส�ำหรับองค์กร เมื่อผู้อ่ำนได้ติดตำม

หัวข้อจนครบทั้ง 3 ตอน จะเข้ำใจกำรจัดกำรธุรกิจตัวกำร์ตูนมำกขึ้น 

และจำกเป็นประโยคค�ำถำมในตอนแรก อำจกลำยเป็นค�ำตอบไปโดย

ไม่รู้ตัว

แค่ชื่อหัวข้อ “การ์ตูน ใครว่าเป็นแค่การ์ตูน” ก็สร้ำงค�ำถำม

มำกมำยต่อผู้อ่ำน บำงคนอำจคิดว่ำ 

“มันดูเด็กไป ก็แค่กำร์ตูน”

“กำร์ตูนเอำไว้ให้เด็กดู แล้วผู้ใหญ่อย่ำงเรำๆ จะเข้ำใจมันได้

อย่ำงไร”

“แค่ตัวกำร์ตูนจะมีผลอย่ำงไรต่อธุรกิจ”

จำกค�ำถำม และข้อสงสัยแค่เพียงบำงส่วน ล้วนเกิดขึ้นกับ 

ผู้เขียนมำแล้วทั้งสิ้น “มันก็แค่ตัวกำร์ตูน กระดุกกระดิกไปมำ จะน�ำ

มำส่งเสริมธุรกิจให้ประสบควำมส�ำเร็จได้อย่ำงไรกัน” เหมือนเมฆ

หมอกด�ำทะมึน แต่แล้วมันได้ค่อยๆ คลี่คลำยไปทีละนิดทีละหน่อย 

จำกกำรที่ผู้เขียนมีโอกำสได้เดินทำงไปศึกษำทำงด้ำนกำรจัดกำร

ธุรกิจกรำฟิก และกำรตลำด ณ ประเทศญี่ปุ่น และได้มองเห็นโอกำส

ทำงธรุกจิทีน่�ำตวักำร์ตนู (Character) มำเป็นเครือ่งมอืทำงกำรตลำด 

ขับเคลื่อนให้ธุรกิจด�ำเนินไปอย่ำงเห็นแสงสว่ำงอยู่เบื้องหน้ำ 

ผู้เขียนเกริ่นมำหลำยย่อหน้ำ มำดูข้อมูลกันดีกว่ำว่ำ “เจ้าตัว

การ์ตนูทีว่่านี ้มอีทิธพิลอย่างไรต่อมหาอ�านาจด้านเศรษฐกจิระดบัโลก

อย่างประเทศญี่ปุ่น”

บริษัทด้ำนกำรออกแบบ และผลิตส่ือยักษ์ใหญ่ของประเทศ

ญี่ปุ่น เช่น Dentsu, ADK เป็นต้น ล้วนได้รับโปรเจ็คขนำดใหญ่จำก

หน่วยงำนรำชกำร หรือบริษัทผู้ว่ำจ้ำงให้ดูแลในกำรน�ำส่ือมำใช้เป็น

เครือ่งมอืส�ำหรบักำรประชำสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์หรอืบรกิำร ไม่เพยีงแค่

นัน้ แต่ต้องท�ำให้สือ่ท�ำหน้ำทีใ่ห้มำกกว่ำกำรให้ข้อมลู และต้องส่งผล

ให้ผู้บรโิภคเกิดควำมใส่ใจ สนใจ ปรำรถนำ และลงมอืกระท�ำสิง่ใดสิง่

การ์ตูน
การ์ตูน

ใครว่าเป็นแค่
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หนึ่งต่อผลิตภัณฑ์ หรือบริกำรเม่ือได้รับรู้ส่ือ ดังน้ัน จึงถือเป็นโจทย์

ปัญหำให้บริษัทผู้รับผิดชอบกำรออกแบบ และผลิตสื่อ ต้องค้นหำ

กลวิธี เพื่อรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละรำยให้ได้  และ

ทำงออกที่เหมือนเส้นผมบังภูเขำ ก็ถูกเปิดเผยขึ้น “ตัวการ์ตูน” ที่ทุก

คนคุ้นเคยมำตั้งแต่เด็กๆ ไม่ว่ำจะเป็น โดรำเอมอน ผีญี่ปุ่น ตัวกำร์ตูน

คุณพ่อ คุณแม่ หรือแม้แต่ขบวนกำรพลัง 5 สี ฯลฯ ล้วนถูกหยิบมำ

เป็นเคร่ืองมือทำงกำรตลำด จำกกำรส�ำรวจข้อมูลโดยบริษัท ADK 

ปรำกฏข้อมูลว่ำ ตัวกำร์ตูนสำมำรถสร้ำงกำรจดจ�ำต่อผลิตภัณฑ์หรือ

บริกำรได้มำกกว่ำ 60% เมื่อเทียบกับองค์ประกอบอื่นๆ และประสบ-

ควำมส�ำเร็จในกลุ่มเด็ก เยำวชน รวมถึงวัยท�ำงำน ซึ่งจะเห็นได้จำก

โฆษณำทีป่รำกฏในรำยกำรโทรทศัน์ หน้ำนติยสำร ป้ำยประกำศ หรอื

แม้แต่อำหำรท่ีคนญ่ีปุ่นทำนเป็นประจ�ำ หรือแม้กระทั้งกำรส่งเสริม

กำรขำยที่น�ำเอำตัวกำร์ตูนมำประกอบเพิ่มมำกขึ้นในปัจจุบัน

จำกแนวคิดกำรน�ำตัวกำร์ตูนมำใช้ และถือเป็นเครื่องมือที่

ประสบควำมส�ำเร็จในวงกว้ำง ควำมส�ำเร็จน้ีเกิดขึ้นได้อย่ำงไร โดย

พื้นฐำนของสื่อที่เป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำรกำรตลำด (Integrated 

Marketing Communication) หำกลองวิเครำะห์ง่ำยๆ สำมำรถแบ่ง

แยกกลไกกำรท�ำงำนของควำมส�ำเร็จนี้ออกเป็น 4 ส่วน คือ

1. ผู้ส่งข้อมูล ในที่นี้หมำยถึง เจ้ำของผลิตภัณฑ์หรือบริกำร 

เช่น กลุม่บคุคล นติบิคุคล บรษิทัห้ำงร้ำนทัง้ขนำดเลก็ กลำง หรอืใหญ่ 

ซึ่งล้วนมองเห็นประโยชน์ของกำรน�ำกำร์ตูนมำใช้ประโยชน์ แต่เหนือ

สิ่งอื่นใด ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรย่อมต้องมีคุณภำพด้วยเช่นกัน

2. ตัวการ์ตูน ที่ปรำกฏในปัจจุบัน เกิดขึ้นมำจำกหลำยที่มำ 

เช่น 

● มำจำกตัวกำร์ตูนที่มีเรื่องรำว (story) อยู่แล้ว เช่น จำก

กำร์ตูน ละคร หรือแม้แต่บุคคลที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่นิยม

● มำจำกกำรพัฒนำ และออกแบบใหม่โดยบริษัทรับ

ออกแบบตัวกำร์ตูน

● มำจำกบริษัทเจ ้ำของผลิตภัณฑ์หรือบริกำรเป ็นผู ้

ออกแบบเอง

● มำจำกกำรหยบิเอำบคุลกิลกัษณะ หรอืสิง่ทีเ่ป็นทีน่ยิมใน

แต่ละพื้นที่มำออกแบบ เช่น สโมสรฟุตบอลประจ�ำจังหวัด ก็น�ำเอำ

จุดขำยประจ�ำถิ่นมำออกแบบเป็นตัวกำร์ตูน

● มำจำกควำมชอบเฉพำะกลุ่ม เช่น กลุ่มที่สนใจกำรเดิน

ทำงด้วยจักรยำน ก็พัฒนำตัวละครเฉพำะกลุ่มขึ้นมำ

ตัวกำร์ตูนแต่ละตัวถกูออกแบบให้มบีคุลกิลกัษณะทีโ่ดดเด่น 

จดจ�ำได้ง่ำย ผ่ำนกำรใช้สี รูปทรง รูปร่ำง หรือแม้แต่เสื้อผ้ำของ 

ตัวกำร์ตูน ที่สร้ำงลักษณะเฉพำะ จนผู้บริโภครับรู ้ข้อมูลผ่ำนตัว 

กำร์ตูนเชื่อมโยงไปยังผลิตภัณฑ์หรือบริกำรได้โดยทันที

3. สื่อ หรือช่องทางการสื่อสาร ซึ่งหมำยถึง กำรน�ำเสนอ

ผ่ำนรำยกำรโทรทศัน์ รำยกำรวิทยุ หนงัสอืพมิพ์ นติยสำร อนิเทอร์เนต็ 

หรือผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรออกบูธ กำรจัดกิจกรรมสันทนำกำร 

ฯลฯ ที่น�ำตัวกำร์ตูนมำใช้ ซึ่งกำรเลือกใช้สื่อต้องผ่ำนกำรวิเครำะห์

อย่ำงเป็นระบบ เป็นขั้นตอน “จะเปิดตัวด้วยสื่อชนิดใดก่อน และตำม

ด้วยสือ่ใดต่อไป” ล้วนเป็นกลวิธทีีบ่รษิทัผูร้บัผดิชอบกำรน�ำตวักำร์ตนู

ไปใช้งำนต้องวำงแผนไว้เป็นอย่ำงดี

4. ผู ้รับรู ้ข้อมูล หรือผู ้บริโภค เนื่องด้วยประชำกรของ

ประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นวัยท�ำงำน กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่

สำมำรถท�ำได้โดยง่ำย ดังนั้นผู้บริโภคก็สำมำรถเลือกรับข้อมูล หรือ

ตัวกำร์ตูนที่ตนเองสนใจ ติดตำมมำต้ังแต่สมัยเด็กได้ไม่ยำก ผ่ำน 

Smartphone เป็นต้น

จำกบทวิเครำะห์จะมองเห็นว่ำประเทศญี่ปุ ่นมีกำรใช้ตัว

กำร์ตนูกนัอย่ำงแพร่หลำยและประสบควำมส�ำเรจ็ ซึง่ท�ำให้ต้องกลบั

มำมองประเทศไทยว่ำ “ตัวกำร์ตูนมีควำมพร้อมส�ำหรับกำรส่งเสริม

ธุรกิจในบ้ำนเรำแล้วหรือยัง ?”


