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บทคัดย่อ 

การออกแบบตัวละครส าหรับสื่ออินโฟกราฟิก ต านานหัวนายแรง มีวัตถุประสงค์ 1. สร้างสรรค์ผลงานออกแบบตัว
ละครหลักจากต านานหัวนายแรง ส าหรับใช้ในสื่ออินโฟกราฟิก 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการออกแบบ
ตัวละครหลักจากต านานหัวนายแรง ส าหรับใช้ในสื่ออินโฟกราฟิก โดยใช้กระบวนการออกแบบตัวละครจากมุขปาฐะ  
ต านานหัวนายแรง ตามค าบอกเล่าของคนในชุมชนเป็นภาพเชิงสัญญะ ร่างภาพพัฒนาสัดส่วน บุคลิกภาพของตัวละคร  
การออกแบบตัวละครมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปพัฒนาส าหรับใช้เป็นสื่ออินโฟกราฟิก ประเมินความพึงพอใจในรูปแบบ
ลักษณะตัวละครโดยกลุ่มตัวอย่างคือคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว จ านวน 35 คน 

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อลักษณะตัวละครที่สร้างสรรค์โดยใช้ต านานหัวนายแรงอยู่ในระดับดี
มาก ทั้งน้ีควรมีการพัฒนาลักษณะตัวละครเพ่ือน าไปใช้กับสื่ออ่ืน ๆ ตามบริบทหรือเรื่องเล่า ต านานท้องถิ่นต่างๆ ต่อไป 
ค าส าคัญ : การออกแบบตัวละคร, อินโฟกราฟิก, ต านานหัวนายแรง 

 
Abstract 

This research aimed to design the characters for the Hua Nai Rang Legeng Infographic and to study 
the satisfaction of sample group for the Hua Nai Rang Legeng Infographic characters design.  
The characters were designed from the Hua Nai Rang Legend which was told by people in the community. 
The characters were sign images.  The design process were sketching the character and proportion 
development.  The characters satisfaction wer evalueted by 3 5  people in community and tourists.  
The research found that the character satisfaction evaluation was excellent and should develop the 
character to create media for other local legends. 
Keyword : Character Design, Infographic, the Hua Nai Rang Legeng 
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1. บทน า 
ด้วยรูปแบบการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้คนในยุคปัจจุบันมีการรับข้อมูลหรือสารสนเทศที่หลากหลายในรูปแบบสื่อ

ดิจิตอลที่อาศัยเทคโนโลยีเครือข่ายในการส่งข้อมูล ท าให้รูปแบบของสื่อมีหลากหลายช่องทางมากขึ้น อาทิรูปแบบข่าวสารจาก 
เว็บไซด์ Facebook หรือแม้แต่ YouTube และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่การสื่อสารจ าเป็นต้องอาศัยรูปแบบข้อมูลที่เข้าใจง่าย
และดึงดูดผู้รับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันการสื่อสารด้วย เรื่องราวสั้น ๆ และภาพที่ดูน่าสนใจ ท าให้เกิดการรับรู้
ข้อมูลต่อผู้รับสารได้ดีกว่า เน่ืองจากมนุษย์ชอบและจดจ าภาพสวย ๆ ได้มากกว่าการอ่าน จึงท าให้เกิดการใช้สื่อในรูปแบบใหม่
เกิดขึ้นอีกลักษณะหน่ึงน่ันคือ อินโฟกราฟิก (Info graphic) ที่น าเอาภาพหรือกราฟิก มาใช้ในการบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น
สถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ เรียกว่าเป็นการย่อข้อมูลเพ่ือให้ประมวลผลได้ง่าย ซึ่งเหมาะส าหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึง
ข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจ ากัด และในปัจจุบันก าลังเป็นที่นิยมในโลกของ Social Network (OK - nation: 2556) 

“เขาเก้าแสน" หรือชื่อปัจจุบันที่เรียกว่า "เขาเก้าเส้ง" ซึ่งต้ังอยู่บริเวณ อ.เมือง จ.สงขลา เป็นสถานที่หน่ึงที่เป็นที่นิยม
ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน คือ มาเลเซียและสิงคโปร์ ด้วยบริเวณที่เรียกวา่ 
“เก้าเส้ง” มีโขดหินธรรมชาติที่มีรูปทรงแปลกตา ต้ังอยู่ในต าแหน่งที่โดดเด่นสุดโค้งชายหาดถนนชลาทัศน์ ก่อนถึงตลาดเก้าเส้ง
นอกจากจะเป็นจุดท่องเที่ยว และจุดชมวิวที่สวยงามตามธรรมชาติ เน่ืองจากสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของชายหาดแหลมสมิ
หลา เกาะหนูเกาะแมวสัญลักษณ์ของแหลมสมิหลา และตัวเมืองสงขลาได้อย่างชัดเจน สวยงาม ประกอบกับเรื่องราวของ
ต านานที่เล่าขานกันมายาวนานต้ังแต่อดีตกาลที่เชื่อมโยงกับเขาเก้าเส้ง ยิ่งท าให้เป็นสถานที่มีความพิเศษเพ่ิมขึ้น 

ต านานเล่าถึงเขาเก้าเส้ง หรือที่เรียกกันในภาษาพ้ืนเมืองว่า “หัวนายแรง” ว่า “ครั้งน้ันทางเมืองนครศรีธรรมราช
ก าหนดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเจดีย์ และจัดงานเฉลิมฉลองใหญ่โต บรรดา 12 หัวเมืองปักษ์ใต้ต่างก็น าเงินทองไปบรรจุใน
พระบรมธาตุ เมืองที่นายแรงเป็นเจ้าเมืองก็เป็นเมืองขึ้นนครศรีธรรมราชด้วย ประกอบกับนายแรงมีความศรัทธาในพุทธศาสนา 
จึงขนเงินทองเป็นจ านวนมากถึงเก้าแสนบรรทุกเรือส าเภา พร้อมด้วยไพร่พลออกเดินทางไปเมืองนครศรีธรรมราช ขณะก าลัง
เดินทางเรือส าเภาถูกคลื่นลมช ารุด จึงเข้าจอดเรือที่ชายฝั่งหาดทรายแห่งหน่ึง เพ่ือซ่อมแซมเรือ พอได้ทราบข่าวว่าทางเมือง
นครศรีธรรมราชได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเสร็จแล้ว นายแรงเสียใจมาก จึงให้ไพร่พลขนเงินทองบรรจุไว้บนยอดเขาลูกหน่ึง 
สั่งให้ลูกเรือตัดหัวของตนไปวางไว้ที่ยอดเขา นายแรงกลั้นใจตาย ลูกเรือต้องจ าใจตัดหัวเจ้านายไปวางไว้บนยอดเขาตามค าสั่ง 
เขาลูกน้ีภายหลังเรียกว่า “เขาเก้าแสน” เรียกเพ้ียนไปเป็น “เก้าเส้ง” ก้อนหินที่ปิดทับบนยอดเขาเรียกว่า“หัวนายแรง” 
ชาวบ้านเชื่อว่าดวงวิญญาณของนายแรงยังเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์มาจนทุกวันน้ี” 

ดังน้ันการจะน าเรื่องราวของต านานหัวนายแรงมาท าเป็นสื่ออินโฟกราฟิกจ าเป็นต้องมีการออกแบบตัวละครหลัก  
ซึ่งก็คือ “นายแรง” ให้มีความน่าสนใจเป็นที่จดจ า มีลักษณะตรงกับต านานที่เล่าขาน และสามารถน าไปใช้ในสื่ออินโฟกราฟิก
ต านานหัวนายแรงได้อย่างเหมาะสม ทั้งน้ีสื่ออินโฟกราฟิกต านานหัวนายแรงยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศและให้ต านานหัวนายแรงเป็นที่แพร่หลายต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 สร้างสรรค์ผลงานออกแบบตัวละคร “นายแรง” จากต านานหัวนายแรง ส าหรับใช้ในสื่ออินโฟกราฟิก 
2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการออกแบบตัวละคร “นายแรง” จากต านานหัวนายแรง ส าหรับใช้ใน

สื่ออินโฟกราฟิก 
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3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
ผู้วิ จัยได้ยึดกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์รูปแบบตัวละคร ในลักษณะของตัวการ์ตูน โดยยึดหลักของ  

วิวัฒน์  มีสุวรรณ์ (2558) ที่ได้กล่าวว่าการออกแบบการ์ตูนและออกแบบตัวละครโลกยุคปัจจุบันตัวการ์ตูนได้เข้ามามีบทบาท
ส าคัญอย่างมากเช่น สื่อภาพยนตร์โฆษณา สื่อออนไลน์เกมส์มูลค่านับหลาย  ๆ ล้าน ล้วนเกิดจากตัวการ์ตูนธรรมดา ๆ  
การ์ตูนได้น าไปใช้ในหลายวัตถุประสงค์ด้วยกันทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกบการออกแบบการ์ตูนเน่ืองจากเป็นสื่อที่ท าให้เราสามารถ
รับรู้และเข้าใจเรื่องที่ต้องการจะสื่อได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งช่วยสร้างความบันเทิง และเติมจิตนาการได้อย่างไร้ ขีดจ ากัด การ์ตูน
จึงนับเป็นศิลปะแขนงหน่ึงที่น่าสนใจ และผู้วิจัยได้ยึดกรอบแนวคิด รูปแบบของตัวละครที่ไม่เน้นความสมจริงโดยการน าทฤษฎี
ของ ปกรณ์กิตศ์  หาญณรงค์ศักด์ิ (2555) ที่กล่าวว่า การออกแบบตัวละครคือ การสร้างตัวละครขึ้นมาใช้งานจากจินตนาการ
โดยผ่านแนวคิดหรือหัวข้อที่ถูกก าหนดขึ้น หลักการออกแบบตัวละครประกอบด้วย 1. เน้ือเรื่อง 2. แนวคิด 3. ข้อมูลของตัว
ละคร 4. รูปแบบในทางที่ต้องการดังน้ัน การออกแบบตัวละคร เป็นบุคลิกพิเศษเฉพะตัวของตัวการ์ตูน ตัวการ์ตูนที่ดีควรมี
เอกลักษณ์ของตัวเอง เพ่ือให้คนดูสนใจ จดจ า และติดตาม ตัวละครแต่ละตัวจะมีบุคลิกที่แตกต่างกันออกไป ทั้งน้ีเราสามารถ
ใช้บุคลิกพิเศษของตัวละครแต่ละตัวเพ่ิม สีสัน ให้กับเน้ือเรื่องของการ์ตูนได้ด้วย มาปรับใช้ในการออกแบบตัวละคร 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  

ขอบเขตการศึกษาวิจัยด้านเน้ือหาการวิจัยครั้งน้ี เป็นการสร้างสรรค์รูปแบบลักษณะตัวละคร “นายแรง” ส าหรับใช้
เป็นสื่ออินโฟกราฟิก โดยน าเรื่องเล่า ต านานหัวนายแรง มาถอดแบบเป็นตัวละครให้มีเอกลักษณ์และบุคลิกที่ตรงตามค าบอก
เล่าและต านาน ของคนในชุมชน ซึ่งจะเป็นตัวละครหลักในการเล่าเรื่อง ผ่านกระบวนการในการสร้างตัวละครในรูปแบบอินโฟ
กราฟิก โดยศึกษาการแต่งกาย ท่าทางและพฤติกรรม จากค าบอกเล่า และลักษณะทางภูมิประเทศที่มีความสอดคล้องกับ
ต านาน โดยร่างภาพลายเส้นตามแบบอย่างและพัฒนาจากภาพบุคคล และดัดแปลงสัดส่วนให้เป็นแบบการ์ตูน จากน้ันน าภาพ
ร่างลายเส้นไปสแกนเพ่ือน าไปสร้างกราฟิก ใส่สีสันในโปรแกรม ซึ่งเป็นต้นแบบลักษณะตัวละครส าหรับใช้ในสื่ออินโฟกราฟิก
ต่อไป 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ด้านประชากร ได้แก่ ผู้น าชุมชน คนในพ้ืนที่ เจ้าหน้า นักศึกษา ครู และนักท่องเที่ยว ที่มีความสนใจในต านานหัวนายแรง 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  คนในท้องถิ่นส าหรับการท าแบบส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จ านวน 

30 คน 
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อลักษณะตัวละคร “นายแรง” 
4.3 ข้ันตอนการด าเนินงานวิจัย 

การออกแบบตัวละคร “นายแรง” ส าหรับใช้เป็นสื่ออินโฟกราฟิก ต านานหัวนายแรง มี 3 ขั้นตอนดังน้ี 
4.3.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างตัวละคร การถอดแบบเรื่องเล่าจากต านานหัวนายแรง โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ตัวละครในรูปแบบของตัวการ์ตูน 

4.3.2 ศึกษากระบวนการออกแบบลักษณะตัวละคร “นายแรง” ส าหรับสร้างสื่ออินโฟกราฟิก 
วิเคราะห์ลักษณะตัวละครจากต านาน ต่างๆ หรือเรื่องเล่า นิทาน 

4.3.3 สร้างสรรค์ลักษณะตัวละคร “นายแรง” โดยสามารถอธิบายรายละเอียดดังน้ี 
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ตารางที่ 1 ขั้นตอนการออกแบบตัวละครนายแรง 
ข้ันตอนที่ ภาพตัวอย่าง รายละเอียด 

1. ส ารวจพ้ืนที่
บันทึกภาพสถานที่ที่
จริงและรูปปั้นนาย
แรง 

 

 
 

 
รูปที่ 1 โขดหินหัวนายแรงและรูปจ าลองปูนปั้นนายแรง 
ที่มา : (วงศ์วรุตม์  อินตะนัย, 2560) 

(บน) ภาพถ่ายโขดหิน ณ บริเวณเขาเก้า
แสน ชุมชนเก้ า เส้ง ต าบลเขารูปช้าง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งตามความ
เชื่อของคนในชุมชนว่ามีลักษณะคล้ายกับ
ศีรษะของนายแรงที่น ามาวางทับทรัพย์
สมบัติไว้  
 
(ล่าง) ภาพถ่ายรูปจ าลองปูนปั้น นายแรง 
ซึ่งคนในชุมชนได้สร้างขึ้นตามแรงศรัทธา 

2. ขั้นพัฒนาแบบ
ลักษณะ
องค์ประกอบต่าง ๆ 
ทางกายภาพของ
ภาพบุคคลจากค าบอก
เล่า และต านานหัว
นายแรง 

 

 
รูปที่ 2 แบบร่างดินสอตัวละครนายแรง 
ที่มา : (วงศ์วรุตม์  อินตะนัย, 2560) 

แบบร่างตัวละครนายแรงด้วยดินสอจาก
การสังเคราะห์ข้อมูลจากต านานหัวนาย
แรง ซึ่งผู้วิจัยได้แรงบันดาลใจจากนักกล้าม
ทีมีกล้ามเน้ือที่เห็นอย่างชัดเจน เพ่ือบ่ง
บอก  อัตลักษณ์ของนายแรงที่ เป็นผู้มี
พละก าลังมากตามต านาน 
 

 
รูปที่ 3 นักกล้าม 
ที่มา : http://stronglife.in.th/wp-

content/uploads/2014/02/vb
ack.jpg 
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ข้ันตอนที่ ภาพตัวอย่าง รายละเอียด 
3. ขั้นการพัฒนา
รูปแบบลักษณะตัว
ละครอินโฟกราฟิก 
โดยกระบวนการ
ทางคอมพิวเตอร์ 

น าภาพร่างลักษณะตัวละครที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไป
สแกนและวาดองค์ประกอบต่าง ๆ ในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
 

   
รูปที่ 4 นายแรงที่สร้างโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
ที่มา : (วงศ์วรุตม์  อินตะนัย, 2561) 

จากแบบร่างด้วยดินสอ น ามาพัฒนา
ออกแบบด้วยโปรแกรม Adobe 
ILUSSTATOR CC โดยเพ่ิมรายละเอยีด 
ให้สอดคล้องกับต านาน เช่น สีผิว การแต่ง
กาย เป็นต้น  

4. การส ารวจความ
พึงพอใจที่มีต่อการ
ออกแบบลักษณะตัว
ละคร นายแรง  

 

 
 

รูปที่ 5 การให้ค าแนะน าการออกแบบตัวละครและ
ส ารวจแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ที่มา : (วงศ์วรุตม์  อินตะนัย, 2561) 

ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวคิดในการออกแบบ
ตัวละคร ต่อกลุ่มตัวอย่างและน าแบบ
ส ารวจความพึงพอใจให้กับกลุ่มตัวอย่างได้
ประเมิน 
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนะ ว่ารูปแบบ
ของการออกแบบตัวละครมี ลักษณะเป็น
ตัวการ์ตูนมากเกินไป ควรอ้างอิงตัวละคร
จากความเป็นจริง เช่น เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 
ในสมัยน้ัน ๆ 

5. น าข้อมูลที่ได้มา
ปรับปรุงแก้ไข ตาม
ข้อเสนอแนะของ
กลุ่มตัวอย่าง 

 

 
รูปที่ 6 ภาพนายแรงที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
ที่มา : (วงศ์วรุตม์  อินตะนัย, 2561) 

ข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่างปรับแก้ไข
โดยน ารูปแบบการแต่งกายของเจ้าเมือง 
ในยุคสมัยพระเ จ้าศรี ธรรมาโศกราช  
ซึ่งเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช มาเป็น
ต้นแบบในการออกแบบ 
 

 
รูปที่ 7 ปูนปั้นพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช 
ที่มา : http://www.addsiam.com/ 
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4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
4.4.1 ชี้แจงรายละเอียดและข้อตกลงเบื้องต้น วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลให้กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
4.4.2 น ารูปแบบลักษณะตัวละคร นายแรง มาสอบถามความพึงพอใจต่อคนในท้องถิ่นส าหรับการท าแบบส ารวจ

ความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จ านวน 30 คน 
4.4.3 สังเกตพฤติกรรมในการรับชมตัวละครของกลุ่มตัวอย่าง 

ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการสร้างสรรค์รูปแบบลักษณะตัวละคร อินโฟกราฟิก 
ต านานหัวนายแรง โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ด้านประกอบด้วย 1. ด้านข้อมูลทั่วไป และ 2. ระดับความพึงพอใจและ
ความคิดเห็นต่อการสร้างสรรค์รูปแบบลักษณะตัวละคร “นายแรง” จากต านานหัวนายแรง 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการประเมินตามแบบส ารวจความพึงพอใจภายหลังการรับ ชมรูปแบบ ลักษณะตัวละครต านาน 

หัวนายแรง วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Arithemetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

5. สรุปผลการวิจัย  
จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อการออกแบบตัวละคร “นายแรง” จากต านานหัวนายแรง ส าหรับใช้เป็นสื่อ

อินโฟกราฟฟิก ด้วยการให้ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบสอบถาม โดยมีเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 35 คน มีผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 65.71 ของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชาย จ านวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 69.57 เป็นหญิง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43 อายุระหว่าง 20 - 29 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.13 อายุระหว่าง 30 - 39 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74 อายุระหว่าง 40 - 49 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.70 อายุระหว่าง 50 - 59 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43 อาชีพรับราชการ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43 
พนักงานของรัฐ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74 พนักงานเอกชน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 ค้าขาย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 อื่น ๆ (นักศึกษา) จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74 
ซึ่งผลการประเมินมีดังน้ี 
 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจในการออกแบบตัวละคร “นายแรง” 
หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความเหมาะสม สอดคล้องของรูปร่าง หน้าตาและลักษณะของตัวละคร
กับเรื่องราวในต านานหัวนายแรง 

3.48 097 ปานกลาง 

2. ความสอดคล้อง กลมกลืนของลักษณะเสื้อผ้าและการแต่งกายกับ
เรื่องราวในต านานหัวนายแรง 

3.30 086 ปานกลาง 

3. การสร้างบุคลิกของตัวละครเหมาะสมกับเรื่องราวในต านานหัวนายแรง 3.65 087 มาก 
4. ตัวละครมีความโดดเด่น น่าสนใจและเป็นที่จดจ า 3.48 1.06 ปานกลาง 
5. การใช้สีของตัวละครมีความสวยงาม เหมาะสม 3.70 1.00 มาก 
6. ลักษณะตัวละครสามารถน าไปพัฒนาและใช้ในสื่ออินโฟกราฟิก
ประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

3.74 0.67 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 3.56 0.90 มาก 
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* หมายเหตุ 1.00 - 1.50 ระดับพึงพอใจน้อยที่สุด 1.51 - 2.50 ระดับพึงพอใจน้อย 

2.51 - 3.50 ระดับพึงพอใจปานกลาง 3.51 - 4.50 ระดับพึงพอใจมาก 
4.51 - 5.00 ระดับพึงพอใจมากที่สุด 

 
จากตารางข้างต้นโดยภาพรวมของโครงการพบว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการใน

ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.56 โดยพึงพอใจมากในประเด็นการประเมิน 1. ลักษณะตัวละครสามารถน าไปพัฒนาและใช้ในสื่อ
อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2.การใช้สีของตัวละครมีความสวยงาม เหมาะสม 3. การสร้างบุคลิก
ของตัวละครเหมาะสมกับเรื่องราวในต านานหัวนายแรง มีค่าเฉลี่ย 3.74 3.70 และ 3.65 ตามล าดับ 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย  

การออกแบบตัวละคร “นายแรง” จากต านานหัวนายแรง ส าหรับใช้เป็นสื่ออินโฟกราฟิก มีการหาค าตอบจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ต ารา เอกสารวิชาการ สื่อสมัยใหม่ ทฤษฎีการออกแบบตัวละคร ทั้งได้ออกแบบส ารวจความพึงพอใจที่
มีต่อตัวละคร “นายแรง” ให้กลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนะและข้อคิดต่อการออกแบบตัวละคร ได้ผลการส ารวจพบว่าลักษณะตัว
ละคร “นายแรง” สามารถน าไปพัฒนาและใช้ในสื่ออินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ 
จงรัก  เทศนา (2559) ได้กล่าวถึงการถ่ายทอดข้อมูลจากการออกแบบที่มีศิลปะอย่างแท้จริง เป็นภาษาสากลที่สามารถเล่า
เรื่องราวแม้ว่าดูแค่ภาพที่น าเสนอซึ่งสามารถพูดได้ว่าอินโฟกราฟิกไม่มีขอบเขตและขีดจ ากัดในการเล่าเรื่องผ่านภาพ  
การใช้กราฟิกช่วยเพ่ิมความสวยงามแก่สิ่งต่าง ๆ  ท าให้ข้อมูลน่าประทับใจมีคุณค่าอย่างมีนัยเพ่ือที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะ  
และผลการส ารวจด้านการน าภาพมาเล่าเรื่องราว แทนตัวอักษร โดยสื่อผ่านรูปร่าง หน้าตาและลักษณะของตัวละคร  
“นายแรง” กับเรื่องราวในต านานหัวนายแรง สอดคล้องกับ นฤมล  ถิ่นวิรัตน์ (2555) ที่ได้กล่าวไว้ว่าข้อมูลที่มีความซับซ้อน 
เชื่อมโยงกับข้อมูลหลายด้าน การแปลงข้อมูลเป็นวารสารวิถีสังคมมนุษย์  134 Journal of The Way Human Society  
ภาพในรูปแบบของอินโฟกราฟิกจะช่วยให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจได้ดีขึ้นเร็วและแจ่มชัดขึ้นกว่าการสื่อสารใน
รูปแบบของตัวอักษรเพียงอย่างเดียว มีความพึงพอใจในเชิงบวก อยู่ในระดับมากที่สุด และผลการส ารวจด้านการสร้างบุคลิก
ของตัวละครเหมาะสมกับเรื่องราวในต านานหัวนายแรง ยังสอดคล้องกับ พงษ์พิพัฒน์  สายทอง (2557) ได้กล่าวไว้ว่า  
การออกแบบภาพกราฟิกและตัวการ์ตูน ส่งผลให้การรับรู้เกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆที่มีความซับซ้อนของเน้ือหาอยู่ในเกณฑ์ดี  
การพัฒนาโมชันอินโฟกราฟิกประยุกต์ใช้กระบวนการผลิตการ์ตูนแอนิเมชัน ที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การ ออกแบบ  
การพัฒนาการน าไปใช้ และการประเมินผล ส่วนการสร้างการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างข องวัตถุ  
ใช้เทคนิคโมชันอินโฟกราฟิก ท าให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนอกจากน้ีโมชันอินโฟกราฟิกยังสามรถถ่ายทอดเน้ือหาดี  ๆ  
และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน 
 
7. ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  

7.1 การออกแบบตัวละครที่ส าหรบัสื่ออินโฟกราฟิก ควรจะศึกษาข้อมูลของเรื่องราว หรือต านานที่จะน าเสนอให้ถูกต้อง 
เน่ืองจากเมื่อเผยแพร่ในวงกว้างหากขาดการตรวจสอบ อาจเป็นการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดแก่ผู้รับสื่อ 

7.2 การออกแบบตัวละครในสื่อโมชันอินโฟกราฟิกควรที่จะออกแบบให้มรีูปทรงที่เข้าใจได้ง่าย เน่ืองจากต้องมีการ
เผยแพร่ในกลุ่มเป้าหมายทีม่ีความแตกต่างกันทั้งด้าน อายุ เพศ หรือการศึกษา การออกแบบจึงต้องเน้นการตัดทอนและ
สามารถแสดงท่าทาง อารมณ์ความรู้สึกได้ชัดเจน 
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