
บทคัดย่อ	
 การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของ 
4 กลุ่มชาติพันธุ์ในอีสานใต้ 2) เพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมของ 4 
กลุ่มชาติพันธุ์ในอีสานใต้ และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนทั่วไป
ที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำานวน 169 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งมีโครงสร้าง 2) 
สื่อประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม 3) แบบประเมินคุณภาพของสื่อประชาสัมพันธ์
ด้านวัฒนธรรม และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ด้าน
วัฒนธรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ในอีสานใต้ประกอบด้วย ไทยลาว 
ไทยเขมร ไทยโคราช และไทยกูย แต่ละกลุ่มมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันทั้งด้านภาษา 
การแต่งกาย อาหาร และประเพณี ซึ่งประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มไทยลาวคือ 
บุญบ้ังไฟ ประเพณีของไทยเขมรคือแซนโฎนตา ประเพณีการละเล่นของไทยโคราช
คือเพลงโคราช ประเพณีชาวไทยกูยคือพิธีเซ่นผีปะกำา ผลการประเมินคุณภาพของ
สือ่โดยผูเ้ชีย่วชาญในภาพรวมมคีวามเหมาะสมในระดับดีมาก สว่นความพงึพอใจของ
ประชาชนท่ีมตีอ่สือ่โดยรวมอยูใ่นระดับพงึพอใจมาก การพฒันาสือ่การต์นูสำาหรบัการ
ประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม มีความเหมาะสมกับผู้ชมทุกวัย มีประโยชน์ด้านการ

การศึกษาอัตลักษณ์ของสี่กลุ่มชาติพันธุ์ในอีสานใต้
เพื่อออกแบบการ์ตูนสำาหรับสื่อประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม
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ให้ความรู้ ทำาให้ผู้ชมสามารถจดจำาเนื้อหาไปพร้อม
กับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ดังน้ันส่ือการ์ตูน
จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการ
ประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมให้กว้างขวางต่อไป 

คำาสำาคัญ	 : การออกแบบอัตลักษณ์ กลุ่มชาติพันธุ์ 
การ์ตูน สื่อประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม 

Abstract
 The objectives of this independent 
study were 1) to examine the identity of 
the four ethnic groups in Lower Isan, 2) 
to develop the public relations media in 
terms of culture of the four ethnic groups 
in Lower Isan, 3) to study satisfaction of 
people towards the public relations media. 
The samples used in this study were 169 
visitors who came to visit Lower Northeastern
(Isan) Cultural Center, Buriram Rajabhat 
University. The instruments utilized in this 
study consisted of 1) Semi-structured
interviews, 2) the public relations media in 
terms of culture, 3) the evaluation form for 
evaluating the media, and 4) the questionnaire
regarding the sat is fact ion of people
towards the media. The statistics used for 
data analysis were percentage, mean and 
Standard Deviation (SD).
 The results from the study showed 
that the ethnic groups in Lower Isan consisted
of Thai-Laos ethnic group, Thai-Khmer ethnic 
group, Thai-Korat ethnic group, and Thai-Kui
or Suai ethnic group. Each ethnic group 
had different dialect, costumes, foods, and 

festivals. The festival showing the identity of 
Thai-Laos ethnic group is “Boon Bang Fai” 
or Rocket festival. The festival showing the 
identity of Thai-Khmer ethnic group is “Saen 
Don Ta” or the festival for offering foods 
to the spirits of their dead ancestors. As for 
Thai-Korat ethnic group, the Korat folk song 
performance displays the identity of people 
in this group. And the identity of Thai-Kui or 
Suai ethnic group can be seen from “Saen 
Phi Pakum” or the festival for offering foods 
to the spirits of their dead ancestors. The 
results from the media’s quality evaluation 
evaluated by experts showed that the 
overall quality of the media was suitable for 
using at the highest level. And the overall
satisfaction level of people towards the public
relations media was at the high level. The 
development of the public relations media 
in the form of animation for publicizing the 
culture of the ethnic groups was suitable 
for audiences of all ages. The advantages 
of this animation included educating the 
audiences. The audiences can remember 
the content of the media while they can 
enjoy themselves. Therefore, the media in 
the form of animation can be one of the 
perfect choices for publicizing the culture 
extensively in the future. 

Keyword : Design,  Identity, Ethnic Groups, 
Cartoon, Cultural Information Media
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บทนำา	
 สงัคมอสีานเป็นสงัคมทีม่คีวามหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม มีผู้คนหลายกลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnic 
Group) อาศัยอยูร่ว่มกนัมายาวนาน มหีลกัฐานทาง
โบราณคดซีึง่ยนืยนัไดว้า่บรเิวณภูมภิาคแห่งนีม้ผีูค้น
อาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีการค้นพบ
ชุมชนโบราณและโบราณวัตถุอยู่ทั่วภูมิภาค ซึ่งเป็น
รอ่งรอยทางวฒันธรรมในหลายยคุสมยั ไดแ้ก ่อาณา
จักรฟูนัน  อาณาจักรเจนละ  อาณาจักรทวารวดี
อาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ อาณาจักรศรีจนาศะ 
อาณาจักรขอมหรือเขมรโบราณ (สมมาตร์ ผลเกิด, 
2553 : 21-30) ตลอดจนภายหลังมีผู้คนกลุ่มต่างๆ 
อพยพเขา้มาอาศยัอยูอี่กเป็นจำานวนมาก พฒันาการ
อันยาวนานของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้จึงมี
ความนา่สนใจอยา่งยิง่ท้ังในการศกึษาเชิงวฒันธรรม
และการท่องเที่ยว
 กลุ่มจังหวัดในภาคอีสานตอนล่างเป็นที่
รู้จักกนัในนามกลุม่วฒันธรรมอสีานใต ้ประกอบด้วย
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ 
จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจาก
ประวัติศาสตร์การสืบทอดวัฒนธรรมของหัวเมือง
อีสานตอนล่างแตกต่างไปจากหัวเมืองอีสานโดย
ทัว่ไป ทัง้นีแ้ตเ่ดมิประชากรสว่นใหญค่อืกลุม่ทีเ่รยีก
ตนเองว่ากูย (ไทยส่วย) ไทยเขมร และไทยโคราช 
มีประชากรที่เป็นกลุ่มไทยลาวอยู่บางส่วน (ธวัช 
ปุณโณทก, 2527 : 39) อาจถือได้ว่าบริเวณอีสาน
ใต้ มีกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่ๆ 4 กลุ่ม ได้แก่ ไทยลาว 
ไทยเขมร ไทยโคราช และไทยกูย กลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 
4 กลุ่มนี้ มีอัตลักษณ์อันโดดเด่นเป็นลักษณะเฉพาะ
ของกลุม่ตน ไมว่า่จะเปน็ภาษา การแตง่กาย อาหาร 
ความเชื่อ และประเพณีที่สำาคัญ วิถีชีวิตของแต่ละ
กลุ่มชาติพันธุ์ในอีสานใต้ที่น่าสนใจเช่นนี้ควรจะได้

มีการเผยแพร่ให้ประชาชนผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งเรียนรู้ของ
ท้องถิ่น
 ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ ได้จัดแสดง
นทิรรศการทางวฒันธรรมของทอ้งถิน่อสีานใต ้ไดแ้ก ่
นทิรรศการกลางแจ้ง นทิรรศการภมูศิาสตร์อสีานใต้ 
แหล่งชุมชนโบราณ ช้างกับส่วย ศาสนาและความ
เชื่อ ผ้าและวิถีชีวิต เตาเผาเครื่องเคลือบบุรีรัมย์ 
จิตรกรรมฝาผนังฮีตสิบสอง และนิทรรศการแสดง
วิถีชีวิต 4 กลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วย ไทยลาว
ไทยเขมร ไทยโคราช และไทยกูย (สำานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2553 : 
2-4) ในระยะแรกของการเปดิทำาการมผีูเ้ขา้มาเยีย่ม
ชมศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้เป็นจำานวนมาก แต่ภาย
หลังพบว่านักท่องเท่ียวและผู้เข้าเยี่ยมชมมีจำานวน
ลดลงมาก ซึง่อาจเกดิจากปจัจยัหลายอยา่งคลา้ยกบั
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งอื่นๆ เช่น ขาดบุคลากรที่รับผิด
ชอบโดยตรง งบประมาณสนับสนุนมีน้อย (ปริตตา 
เฉลิมเผ่า กออนันตกูล และคณะ, 2542 : 49) รวม
ถงึการขาดส่ือสัญลักษณเ์พ่ือดึงดูดความสนใจในการ
ประชาสัมพันธ์การจัดแสดงนิทรรศการ 
 ปัจจุบันสื่อประเภทต่างๆ ได้เข้ามามี
บทบาทสำาคัญในการประชาสัมพันธ์และการจัด
แสดงนิทรรศการเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม 
การ์ตูน (Cartoon) เป็นสื่อชนิดหนึ่งซ่ึงมีลักษณะ
พเิศษสามารถนำาไปใช้ในการประชาสมัพนัธไ์ด้อยา่ง
หลากหลาย เป็นสื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจและ
กระตุ้นให้อยากอ่านอยากดู การ์ตูนสามารถแสดง
กิจกรรม ท่าทาง และอารมณ์ได้มาก จึงนิยมนำามา
ใช้ในการสื่อความหมายและความรู้สึก สื่อการ์ตูน
ช่วยลดทอนความแข็งของเนื้อหาให้ดูมีมิติและ
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ส่ืออารมณ์ได้น่าสนใจ ทำาให้ผู้อ่านหรือผู้ชมสนใจ
เนื้อหามากขึ้น ดังนั้นการนำาการ์ตูนมาพัฒนาเป็น
สื่อประชาสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอีสานใต้ จึงเป็นสิ่ง
ที่ท้าทายและมีความน่าสนใจอย่างยิ่ง
 ผู้ศึกษาได้เห็นความสำาคัญของการพัฒนา
สื่อประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมที่ทันสมัย จึง
ใช้การ์ตูนเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม 
โดยเลือกนำาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับนิทรรศการวิถี
ชีวิต 4 กลุ่มชาติพันธุ์ในอีสานใต้ ผู้ศึกษาเชื่อว่า
สื่อประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมที่พัฒนาขึ้น จะ
มีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของประชาชนท่ี
สนใจ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อแหล่งเรียนรู้ศูนย์
วัฒนธรรมอีสานใต้ที่จะมีสื่อประชาสัมพันธ์สำาหรับ
การจัดแสดงที่เป็นสื่อเคลื่อนไหว นำาไปสู่การดึงดูด
ให้มีนักท่องเท่ียวและผู้สนใจท่ัวไปเข้ามาศึกษาใน
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของ 4 กลุ่ม
ชาติพันธุ์ในอีสานใต้
 2. เพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้าน
วัฒนธรรมของ 4 กลุ่มชาติพันธุ์ในอีสานใต้
 3. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของประชาชน
ที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม

ความสำาคัญของการศึกษา
 1. ไดท้ราบอตัลกัษณข์อง 4 กลุม่ชาติพนัธุ์
ในอีสานใต้ สำาหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม 
 2. ไดส้ือ่ประชาสมัพนัธด์า้นวฒันธรรมของ 
4 กลุ่มชาติพันธุ์ในอีสานใต้
 3. สามารถนำาส่ือไปใช้ประกอบการจดัการ

เรียนการสอนในท้องถิ่นอีสานใต้

วิธีการศึกษา
 ผู้ศึกษามีวิธีการศึกษาในแต่ละขั้นตอน 
ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาอัตลักษณ์ 4 กลุ่ม
ชาติพันธุ์ในอีสานใต้ 
  1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบ
สัมภาษณ์ชนิดกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structure 
Interview) ใช้สำาหรับศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์
ไทยลาว ไทยเขมร ไทยโคราช และไทยกยูครอบคลมุ
ประเด็นประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ 
ลักษณะทางกายภาพร่างกาย ภาษา การแต่งกาย 
วิถีชีวิต ประเพณีที่สำาคัญ
  2. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวัฒนธรรมอีสานใต้ 3 คน และผู้รู้ที่เป็นตัวแทน
ชาวบ้านกลุม่ชาตพินัธุต์า่งๆ และเกบ็รวบรวมขอ้มลู
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ ศูนย์วัฒนธรรม อีสาน
ใต้ จังหวัดบุรีรัมย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัด
สุรินทร์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก 
จังหวัดอุบลราชธานี
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
ด้านวัฒนธรรม 4 กลุ่มชาติพันธุ์ในอีสานใต้ 
  ผู้ศึกษาได้ออกแบบและพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม โดยใช้แนวทางการ
ออกแบบตามแนวคิดของวณชิ สขุศริิ (2547 :13-18) 
ได้แก่
  1. ขัน้กอ่นการผลิต (Pre-production) 
เปน็ขัน้ตอนออกแบบลกัษณะการต์นูกลุม่ ชาติพนัธุ์
ละ 2 ตัว เป็นชาย1 ตัว หญิง 1 ตัว รวมทั้งหมด 8 
ตัว และเตรียมข้อมูลโครงเรื่องเนื้อหา เพื่อนำาไปทำา 
Story Board สื่อประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม 
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  2. ขั้นการผลิตสื่อ (Production) เป็น
ขั้นตอนสร้างภาพเคลื่อนไหวให้กับตัวการ์ตูน โดย
ใช้เทคนิคการสร้างการ์ตูนแบบคัตเอ้าต์แอนิเมชั่น 
(Cutout Animation) ออกแบบฉากเพื่อสร้าง
เป็นภาพเคลื่อนไหว สร้างสัญลักษณ์ และสร้างรูป
แบบตัวอักษร ตกแต่งรูปภาพและตกแต่งรูปแบบ
ตัวอักษร ลงเสียงบรรยาย เสียงตัวละคร และเสียง
ตัวประกอบ
  3. ขัน้หลงัการผลติ (Post-production) 
ได้แก่ ตัดต่อและลำาดับภาพ ใส่เทคนิคพิเศษด้าน
ภาพ (Special Effect) ด้านเสียง (Sound Effect) 
และพฒันาเปน็สือ่ปฏสิมัพนัธ ์เพือ่ใหผู้ใ้ชสื้อ่สามารถ
เลือกการรับชมข้อมูลเนื้อหาได้เอง 
  4. ทำาการประเมินคุณภาพของสื่อโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อประชาสัมพันธ์ 5 คน เครื่อง
มือในการศึกษาคือแบบประเมินคุณภาพของสื่อ
ประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วยการ
ประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา คุณภาพด้านการ
ออกแบบ และคุณภาพด้านสื่อมัลติมีเดีย 
 ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อสื่อประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม
  1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อ
ส่ือประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วย
ความพึงพอใจด้านเน้ือหา และความพึงพอใจด้าน
สื่อมัลติมีเดีย 
  2. ประชากร ได้แก่ ผู้ เข้าชมศูนย์
วัฒนธรรมอีสานใต้ เฉลี่ยเดือนละ 300 คน (ข้อมูล
จากสำานกัศลิปะและวัฒนธรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏ
บุรีรัมย์ ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2555) 
  3. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เข้าชมศูนย์
วัฒนธรรมอีสานใต้ ซึ่งกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

จำานวน 169 คน ตามตารางของ Krejcie & Morgan 
(ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543 : 6) 

ผลการศึกษา 
 1. ผลการศึกษาอัตลักษณ์ของ 4 กลุ่ม
ชาติพันธุ์ในอีสานใต้
  1.1 อตัลกัษณก์ลุม่ชาตพินัธุไ์ทยลาว รปู
ร่างสันทัด สีผิวขาวเหลือง ใบหน้ารูปไข่ค่อนข้างมน 
ใช้ภาษาอีสานในการสื่อสาร การแต่งกาย ชายสวม
เสื้อม่อฮ่อมแขนสั้นนุ่งผ้าโสร่ง มีผ้าขาวม้าคาดเอว 
หญิงสวมเสื้อผ้าฝ้ายคอกลมแขนกระบอกนุ่งผ้าถุง
ลายมัดหม่ีตีนแดง มีผ้าไหมพาดไหล่ อาหารที่เป็น
อัตลักษณ์คือปลาร้า ประเพณีที่สำาคัญคือบุญบั้งไฟ
  1.2 อัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร 
รูปร่างผอมบาง สีผิวเข้มหรือคลำ้า รูปหน้าค่อนข้าง
เหลี่ยม ดวงตากลมโต ใช้ภาษาเขมรในการสื่อสาร 
การแต่งกาย ชายสวมเส้ือคอกลมแขนส้ันสีพ้ืน
นุ่งโจงกระเบนผ้าไหมมีผ้าพาดไหล่ หญิงสวมเสื้อ
คอกลมแขนส้ันสีพ้ืนนุ่งโจงกระเบนผ้าไหมลายหาง
กระรอก มีผ้าผูกเอว นิยมสวมใส่ต่างหูที่เรียกว่า
ตะกาว ประเพณีที่สำาคัญคือแซนโฎนตา
  1.3 อัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ไทยโคราช 
รูปร่างสันทัด สีผิวค่อนข้างขาว รูปหน้าคมและรูป
ไข่ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเรียกว่าภาษาโคราชหรือ
ภาษาไทยเบิง้ การแต่งกาย ชายสวมเสือ้ขาวคอกลม
นุง่โสร่งผ้าทอมือมผ้ีาผูกเอว หญงิสวมเส้ือคอกระเชา้
หรอืคอกลมนุง่โจงกระเบนผา้ทอมอื สเีข้ม อาหารหมี่
โคราช การละเล่นที่เป็นอัตลักษณ์คือเพลงโคราช
  1.4 อัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ไทยกูย รูป
ร่างกำายำาแข็งแรง สีผิวเข้มหรือคลำ้า รูปหน้าค่อน
ข้างเหลี่ยม ดวงตารีเล็ก ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารคือ
ภาษาส่วย ด้านการแต่งกาย ชายไม่นิยมสวมเสื้อนุ่ง
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โจงกระเบนผ้าฝา้ยหรอืไหมมผีา้ผกูเอว หญงิสวมเสือ้แขนกระบอกสีเขม้นุง่ผา้ถงุสพีืน้หรอืลายเลก็หม่ผ้าสไบ 
ประเพณีที่สำาคัญคือประเพณีเซ่นผีปะกำา
 2. การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมของ 4 กลุ่มชาติพันธุ์ในอีสานใต้ 
  ผู้ศึกษาได้ทำาการพัฒนาสื่อตามขั้นตอนการพัฒนาสื่อ 3 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 การดำาเนินงานในขั้นก่อนการผลิตสื่อ เป็นข้ันตอนการออกแบบลักษณะการ์ตูน 4 กลุ่ม
ชาติพันธุ์ มีทั้งหมด 8 ตัว ดังภาพที่ 1-4 

 

ภาพที่ 1 การออกแบบลักษณะการ์ตูนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว

 

ภาพที่ 2 การออกแบบลักษณะการ์ตูนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร

 
ภาพที่ 3 การออกแบบลักษณะการ์ตูนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโคราช



ROMMAYASAN 123ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2557                     Vol.12 No.1 (January - July) 2014

ภาพที่ 4 การออกแบบลักษณะการ์ตูนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยกูย

  2.2 การดำาเนินงานในขั้นผลิตสื่อ ผู้ศึกษาได้กำาหนดโครงเรื่องเนื้อหา การออกแบบฉาก ภาพนิ่ง 
และการสร้างภาพเคลื่อนไหว ซึ่งมีตัวอย่างภาพประกอบโครงเรื่องของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ดังภาพที่ 5-8

  
 
 

ภาพที่ 5 แสดงภาพประกอบโครงเรื่องอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว

 
 
 
 

ภาพที่ 6 แสดงภาพประกอบโครงเรื่องอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร
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ภาพที่ 7 แสดงภาพประกอบโครงเรื่องอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ไทยโคราช

 
 
  

ภาพที่ 8 แสดงภาพประกอบโครงเรื่องอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ไทยกูย
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 2.3 ในขัน้หลงัการผลติ ผูศ้กึษาไดพ้ฒันาแผนผงัโครงสรา้งสือ่ปฏสิมัพนัธ ์(Flow Chart) โดยกำาหนด
ให้มีหน้าเมนูหลักและเมนูย่อย ดังภาพที่ 9 

 ภาพที่ 9 แผนผังโครงสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์ (Flow Chart) 

  2.4 ผลการประเมินคุณภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ 
  หลังจากพัฒนาสื่อแล้วได้มีการประเมินคุณภาพของสื่อประชาสัมพันธ์โดยผู้เช่ียวชาญ ผลการ
ศึกษาพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าสื่อประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมของ 4 กลุ่มชาติพันธุ์ในอีสานใต้ 
โดยรวมมีคุณภาพระดับดีมาก ( = 4.57) โดยเรียงลำาดับจากมากไปหาน้อยคือ คุณภาพด้านเนื้อหา ( = 
4.64) คุณภาพด้านการออกแบบ ( = 4.56) และคุณภาพด้านสื่อมัลติมีเดีย ( = 4.52) 
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	 3.	 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
สื่อประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม	
  ผูศ้กึษาไดท้ำาการเก็บรวบรวมขอ้มลูจาก
ประชาชนที่รับชมสื่อประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม
ของ 4 กลุ่มชาติพันธุ์ในอีสานใต้ จำานวน 169 คน 
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 12-20 ปี ส่วนใหญ่เป็น
นักเรยีนนกัศกึษา และมกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรี 
ผลการศกึษาความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอ่สือ่
ประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม พบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( = 4.33) โดยความพงึพอใจดา้นเนือ้หา
อยู่ในระดับมาก ( = 4.36) และความพึงพอใจด้าน
สื่อมัลติมีเดียอยู่ในระดับมาก ( = 4.31)

อภิปรายผล
 1.	ความเหมาะสมเกีย่วกบัการใชก้ารต์นู
เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม
 จากผลการวิ เคราะห์คุณภาพของสื่อ
และการสอบถามความพึงพอใจของผู้ชมสื่อพบว่า 
การนำาสื่อการ์ตูนมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ด้าน
วัฒนธรรมของ 4 กลุ่มชาติพันธุ์ในอีสานใต้มีความ
เหมาะสมเปน็อยา่งย่ิง โดยเฉพาะในประเดน็ทีผู่ช้มมี
ความพึงพอใจในระดบัมากทีส่ดุ ได้แก ่1) สามารถนำา
ความรูจ้ากสือ่ไปใชไ้ด ้2) เนือ้หามคีวามเหมาะสมกับ
ผูช้มทกุวยั 3) เน้ือหามคีณุคา่ มปีระโยชน ์4) เนือ้หา
กระชบั ชว่ยใหจ้ดจำาไดด้ ี5) การออกแบบตวัการต์นู
สวยงาม เหมาะสม ประเด็นต่างๆ นี้ สอดคล้องกับ
งานของ Shanon (2005 : 397-401) เรือ่งการศกึษา
ประสทิธภิาพของแอนเิมช่ัน ซึง่ผลการศกึษาพบวา่ ผู้
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญส่นใจโฆษณาทีใ่ชแ้อนเิม
ชั่นมากกว่าการใช้คนเป็นผู้ประกาศ และสอดคล้อง

กับผลการศึกษาของฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์ (2550 
: 87-90) เรื่องการพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์
การ์ตูนร่วมสมัยกรณีศึกษาการเล่นชนกว่าง  ซึ่ง
พบว่าการ์ตูนสามารถทำาให้ผู้อ่านมีความรู้เรื่องการ
ละเล่นชนกว่างเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับงานของ
ศรีพาวรรณ อินทวงศ์ (2551 : 107-111) เรื่องการ
พัฒนาสื่อแอนิเมชั่นเพื่อการรณรงค์การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศสำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ผลการศึกษาพบว่า สื่อแอนิเมชั่นสามารถนำา
เสนอข้อมูลได้ตรงตามความต้องการ และสนับสนุน
การเรยีนรูใ้หมไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ นอกจากนีย้งั
สอดคล้องกับการศึกษาของสุจิตรา ขำาจิตร์ (2553 
: 129-140) เรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพสื่อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าส่ือประชาสัมพันธ์ที่
มีคุณภาพในการจูงใจการท่องเท่ียวมากท่ีสุดได้แก่ 
สือ่มลัตมิเีดยีหรอืเวบ็ไซต ์มากกวา่นติยสาร วารสาร 
หรือคู่มือการท่องเที่ยว
 การศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ
สำาราญ ผลดี (2547 : 9-16) และกัญญาณัฐ เปลวเฟ่ือง
(2550 : 9) ที่อธิบายว่าการ์ตูนช่วยดึงดูดความ
สนใจ จูงใจ และกระตุ้นให้อยากเรียนรู้ ทำาให้ผู้ชม
เข้าใจข่าวสารได้ดีกว่าเร็วกว่าการอ่าน การ์ตูนช่วย
ในการถ่ายทอด ช่วยเพิ่มทักษะการจดจำา ทำาให้
จดจำาได้นานและจำาได้แม่นยำา เร้าอารมณ์และมีผล
ต่อเจตคติ พฤติกรรม การ์ตูนเหมาะที่จะใช้ในการ
ส่ือสารประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างแรงจูงใจทำาให้ผู้ชม
สามารถรับรู้และเข้าใจได้ถูกต้อง
 ข้อสังเกตสำาคัญประการหนึ่งจากการ
ศึกษาครั้งนี้พบว่า มีความแตกต่างจากผลงานการ
ศึกษาวิจัยอื่นๆ นั่นคือการศึกษาอัตลักษณ์ของ 
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4 กลุ่มชาติพันธุ์ในอีสานใต้เพื่อออกแบบการ์ตูน
สำาหรับสื่อประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม ได้พัฒนา
สือ่ทีใ่หผู้ช้มสามารถเลอืกรบัชมเนือ้หาไดต้ามความ
ต้องการ และควบคุมการนำาเสนอหรือการทำางาน
ของสื่อได้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้รับชมมีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุดเกี่ยวกับปุ่มควบคุมในการนำาเสนอ
ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน และผู้รับชมมีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุดเกี่ยวกับสื่อสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง ซึ่งประเด็นนี้ทำาให้สื่อมีความเหมาะสม
และมีประโยชน์อย่างยิ่งในการประชาสัมพันธ์ด้าน
วัฒนธรรม เน่ืองจากใช้งานง่าย สะดวก สามารถ
เปิดดูซำ้าไปมาได้ ลดข้อจำากัดเรื่องระยะเวลาและ
ลดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลในการ
ประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม 
 2.		ความสำาคัญของการออกแบบ
อัตลกัษณส์ำาหรบัสือ่ประชาสัมพันธ์ดา้นวฒันธรรม
 ในขั้นตอนการออกแบบอัตลักษณ์การ์ตูน 
ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ดำาเนินการศึกษาเอกสาร ทำาการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งยังได้ทำาการศึกษาภาค
สนามจนไดข้อ้มลูท่ีถูกตอ้งเหมาะสมนำามาออกแบบ
อัตลักษณ์การ์ตูน 4 กลุ่มชาติพันธุ์และวางโครง
เร่ืองสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งขั้น
ตอนการศึกษาดังกล่าวนี้สอดคล้องกับการศึกษา
ของ วิสิฐ จันมา (2547 : 91-94) ท่ีได้ศึกษาการ
ออกแบบภาพยนตร์ (Animation) ลักษณะไทย
เรื่องไตรภูมิพระร่วง โดยมีขั้นตอนการดำาเนินงานที่
คลา้ยคลงึกัน จะเหน็ไดว้า่ข้ันตอนกอ่นการออกแบบ
อัตลักษณ์มีความจำาเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ศึกษาจะต้อง
ทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
จากผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากพื้นท่ีจริง เพื่อ
ความเขา้ใจอยา่งลกึซึง้เกีย่วกบัรายละเอยีดทีถ่กูตอ้ง 

กอ่นทีจ่ะนำามาออกแบบอตัลกัษณแ์ละสร้างเปน็ส่ือ
ประชาสัมพันธ์
 ในด้านความเหมาะสมของส่ือนั้นการ
ศึกษาของวิสิฐ จันมา (2547 : 91-94) ผู้เชี่ยวชาญ
ได้ให้ข้อสังเกตว่าภาพยนตร์แอนิเมชั่นเร่ืองไตรภูมิ
พระร่วง ผู้ชมสามารถเห็นรายละเอียดเน้ือหาได้
ชัดเจนกว่างานจิตรกรรมฝาผนังหรือการอ่านจาก
หนังสือ ในขณะที่งานการศึกษาอัตลักษณ์ของ 
4 กลุ่มชาติพันธุ์ในอีสานใต้เพ่ือออกแบบการ์ตูน
สำาหรับสื่อประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมนี้แตกต่าง
ออกไป เนื่องจากใช้การวาดภาพการ์ตูนเป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์ และตามแนวคิดเกี่ยวกับการเขียน
การ์ตูนนั้นนิยมเขียนภาพให้เกินจริง ใช้โครงสร้าง
แบบง่ายๆ ไม่เน้นรายละเอียด เน้นเฉพาะโครง
สร้างหลักๆ ของตัวละครหรือเนื้อเรื่อง ทำาให้การ
ออกแบบการ์ตูนครั้งนี้ มีความจำาเป็นที่ ต้องลด
ทอนรายละเอียดลง เช่น ลดรายละเอียดเรื่องลาย
ผ้า เครื่องประดับ ภาพประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ 
เป็นต้น อย่างไรก็ตามเพื่อให้สื่อประชาสัมพันธ์ด้าน
วัฒนธรรมยังคงเนื้อหาที่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ศึกษา
จึงได้ปรับเพิ่มรายละเอียดโดยอาศัยการพากย์เสียง 
การเขยีนบรรยายประกอบภาพเพือ่สรา้งความเขา้ใจ
ให้ผู้รับชมมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
 1.	 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาส่ือ
ประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม
 การศึกษาครั้งนี้ให้ความสำาคัญกับการ
ศึกษาข้อมูลท่ีลึกซ้ึงและถูกต้องของกลุ่มชาติพันธุ์
ในอีสานใต้ แต่การผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ด้าน
วัฒนธรรมทั้ง 4 กลุ่มชาติพันธุ์ มีข้อจำากัดด้านระยะ
เวลาการนำาเสนอสื่อ จึงไม่สามารถลงรายละเอียด
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ได้อย่างลึกซึ้งตามข้อมูลที่ได้ศึกษามา ซึ่งอัตลักษณ์
ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์น้ันมีข้อมูลท่ีน่าสนใจอยู่อีก
มาก ดังนั้นในการพัฒนาสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ทาง
วัฒนธรรมในโอกาสต่อไปควรให้ความสำาคัญกับ
การนำาเสนอรายละเอียดที่มากขึ้นและควรนำาเสนอ
รายละเอียดทีจ่ำาเพาะเจาะจงในแตล่ะกลุม่ชาตพินัธุ ์
เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้มีความรู้ความเข้าใจท่ีลึก
ซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์
ด้านวัฒนธรรมให้กว้างขวางต่อไป
 2.	 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำาส่ือไปใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน	
  การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้าน
วัฒนธรรมเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของสี่กลุ่มชาติพันธุ์ใน
อีสานใต้ครั้งนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมา การ
แต่งกาย ภาษา วิถีชีวิต ประเพณี ของกลุ่มชาติพันธุ์ 
ไทยลาว ไทยเขมร ไทยโคราช ไทยกูย ซึ่งนอกจาก
จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมแล้ว ยัง
สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ ดังนั้น จึง
ควรนำาสื่อนี้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียน การ
สอนสำาหรับผู้เรียนในท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นสถาน
ศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา 
หรือการศึกษานอกระบบ ซึ่งสื่อการสอนนี้จะทำาให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา เห็นคุณค่า รักและ
ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นอีสานใต้



ROMMAYASAN 129ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2557                     Vol.12 No.1 (January - July) 2014

เอกสารอ้างอิง	

กญัญาณัฐ เปลวเฟือ่ง. (2550). ภาพยนตรก์ารต์นูไทย	3	มิตกัิบการรับรู้และการยอมรับของเดก็	:	กรณศีกึษา
	 เรื่องขุนแผนแสนสะท้าน. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง.
ฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์. (2550). การพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์การ์ตูนร่วมสมัย:	กรณีศึกษาการเล่น
	 ชนกว่าง. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ธวัช ปุนโณทก. (2527). ประวัติหัวเมืองอีสานตอนล่าง. ใน	สมบัติอีสานใต้	ครั้งที่	3. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์.
ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2543). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.	อุบลราชธานี : 
 สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี.
ปรติตา เฉลมิเผา่ กออนนัตกลู และคณะ. (2547). รายงานการวจัิยเรือ่ง	วจิยัและพฒันาพิพธิภณัฑท์อ้งถิน่	
	 ระยะที่	1	สร้างเครือข่ายและสำารวจสภาพพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น. ม.ป.ท.
พัชรนิทร ์ศริอิำาพนัธกุ์ล. (ม.ป.ป.). อสีานใตศ้กึษา	เล่มที	่1	ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมท้องถิน่บรุรีมัย.์	ม.ป.ท. 
วณชิ สขุศริ.ิ (2547). การออกแบบภาพยนตโ์ฆษณาเพ่ือเสรมิสรา้งทัศนคตท่ีิดตีอ่ศาสนาพุทธ.	วทิยานพินธ์
 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.
วิสิฐ จันมา. (2547). การออกแบบภาพยนตร์	Animation	ลักษณะไทย. วิทยานิพนธป์ริญญา  
 ศิลปศาสตร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ศรพีาวรรณ อนิทวงศ.์ (2551). การพฒันาส่ือแอนเิมช่ันเพือ่การรณรงคก์ารทอ่งเทีย่วเชิงนิเวศ.	การค้นควา้
 อิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สมมาตร์ ผลเกิด. (2553). ท้องถิ่นศึกษา.	กรุงเทพฯ : พี.เอส.เพลส.
สำานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. (2553). รายงานประจำาปี	2553. บุรีรัมย์ : 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
สำาราญ ผลดี. (2547). มือใหม่หัดเขียนการ์ตูน. กรุงเทพฯ : วาทศิลป์.
สุจิตรา ขำาจิตร์. (2553).	แนวทางการพัฒนาคุณภาพสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
	 ในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธป์ริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร.
Shannon Elise Muir. (2005). Getting	the	Animated	Message	:	Effects	of	Animated	Public	
	 Announcements	for	Children	on	Adults.	Thesis (M.A.). California State University. 
 Fullerton.


