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บทคัดยอ 
 

การคนควาแบบอิสระคร้ังนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะหการออกแบบ      
อีโมติคอน ส่ืออารมณ ความรูสึกท่ีมีความเปนไทย 2) เพื่อออกแบบรูปอีโมติคอน ส่ืออารมณ 
ความรูสึกท่ีมีความเปนไทย กลุมเปาหมายสําหรับการคนควาแบบอิสระน้ี คือกลุมผูใชโปรแกรม 
MSN (Microsoft Network) ท่ีเปนคนไทยอายุระหวาง 18-27 ป จํานวน 20 คนและกลุมผูเช่ียวชาญที่
เปนนักออกแบบการตูน จํานวน 10 คน ทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูลภาคสนามโดยวิเคราะห 
ดังตอไปน้ี 1) สุมอันดับเลือกกลุมตัวอยางอีโมติคอนท่ีไดรับความนิยม 10 ชุดจากเว็บไซตที่มีการ
จัดอันดับสูงสุด 2) ทําการวิเคราะหอารมณท่ีแสดงออกทางใบหนาจากกลุมตัวอยาง Emoticon 10 
ชุด ดวยกรอบทฤษฎีทางดานอารมณ 3 ประเภท 3) ทําการวิเคราะหอารมณท่ีแสดงออกทางรางกาย
จากกลุมตัวอยางอีโมติคอนทั้งหมด 10 ชุด ดวยกรอบทฤษฎีองคประกอบของอารมณในการ
แสดงออกทางรางกาย 4) วิเคราะหความเปนไทยจากภาพจิตกรรมฝาผนังและสัมภาษณผูเช่ียวชาญ
และนักออกแบบเพื่อสรุปขอมูลภาพรวมเกี่ยวกับอารมณความเปนไทย เพื่อออกแบบ Character ท่ี
นิยามความเปนไทย 5) ออกแบบอีโมติคอน ทดสอบ แกไขและประเมินผลงานการออกแบบ          
อีโมติคอน 



 จ 

 จากการศึกษาคร้ังนี้ผลการวิเคราะหการออกแบบอีโมติคอนส่ืออารมณความรูสึกท่ี
มีความเปนไทยคือไดแนวทางในการออกแบบอีโมติคอนท่ีส่ืออารมณพื้นฐาน การแสดงออกดวย
ทาทาง สีหนา และไดอารมณความเปนไทยออกมาในรูปแบบเด็กหัวจุกท่ีสามารถส่ือออกมาดวย
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี การแตงกาย เส้ือผา ทรงผมจุก การไหว การยิ้มท่ีเปนสัญลักษณ
ของคนไทย ซ่ึงทําใหไดผลการออกแบบมา 20 อารมณคือ 1) ยิ้ม 2) หัวเราะ 3) งอน,4) เขิน,อาย 5) 
รองใหน้ําตาไหล 6) โกรธ 7) เศรา 8) เสียใจ 9) สงสัย10) งง มีคําถาม 11) อารมณดีรองเพลง 12) 
รองใหโยเย 13) แลบล้ิน 14) ชูนิ้วความหมายวาชมเชย 15) โบกมือลา 16) นอนหลับ 17) ทานขาว
18) เคารพ,ไหว 19) ข่ียานพาหนะ 20) หัวเราะแบบปดปาก และนํามาประเมินผลกับกลุมเปาหมาย
พบวาความคิดเห็นท่ีมีตอผลงานการออกแบบอีโมติคอน (Emoticon) ส่ืออารมณ ความรูสึกท่ีมี
ความเปนไทยของกลุมเปาหมาย มีดังนี้ การรับรูและเขาใจการส่ือสารอารมณความรูสึกท่ีมีความ
เปนไทย มีผูเลือกตอบอยูในเกณฑดีมากคิดเปน 70% และอยูในเกณฑดีคิดเปน30% ความเหมาะสม
ในการนําไปใชในส่ือเพื่อการแสดงอารมณความรูสึกในการสนทนาออนไลน มีผูเลือกตอบอยูใน
เกณฑดีมากคิดเปน 70% และอยูในเกณฑดีคิดเปน 25% และอยูในเกณฑปานกลางคิดเปน 5% 
รูปแบบของอีโมติคอน (Emoticon) ส่ืออารมณความรูสึกท่ีมีความเปนไทย มีผูเลือกตอบอยูใน
เกณฑดีมากคิดเปน 70% และอยูในเกณฑดีคิดเปน 25% และอยูในเกณฑปานกลางคิดเปน 5% และ
มีประเด็นท่ีนาสนใจท่ีคนพบคือการออกแบบ อีโมติคอนส่ืออารมณในแตละอารมณสามารถ
ออกแบบการแสดงออกไดหลากหลายใบหนาและทาทาง ซ่ึงก็ ข้ึนอยูกับการออกแบบผาน 
Character ท่ีเหมาะสม ทําใหการออกแบบอีโมติคอนความรูสึกท่ีมีความเปนไทยตองคํานึงถึงหลาย
ส่ิงรวมกัน ท้ังขอมูลจากแหลงอางอิงท่ีเช่ือถือไดและมีความคิดสรางสรรค อีกท้ังยังตองคํานึงถึง 
การรับรูตามประสบการณของผูใชงาน สภาวะความตองการในขณะน้ัน อารมณ ความสนใจ 
วัฒนธรรม ภาษา เพื่อการออกแบบใหตรงกับกลุมเปาหมายเลือกใชอีโมติคอนท่ีสามารถสื่อสาร
อารมณความเปนไทยไดอยางดี 
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ABSTRACT 
 
 

This independent study has 2 main objectives which are 1) To study the approach in 
designing the emoticon which is able to express the emotions and feelings in Thai.  2) To deign 
the emoticon which is able to make Thai expressions. A target group of this study is 20 Thai 
citizen aging between 18-27 who use MSN in communication and 10 cartoon designer specialists. 
The study was conducted through field study and analysis from 1. Random 10 sets of popular 
emoticons from the highest access website. 2. Analyze facial expressions from 10 sets of popular 
emoticons within the framework of 3 types of emotion theory. 3. Analyze physical expressions 
from 10 sets of popular emoticons within the framework of 3 types of physical expression theory.  
4. Analyze the way of Thaiism from the murals and interview the specialists as well a designers in 
order to summarize the overall information from the pictures related to Thaiism emotion in order 
to design characters which define Thaiism.  5. Design the emoticons, trial, revise and evaluate the 
emoticon design.       
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The study revealed that designing the emoticons which express the Thaiism emotions 
should be based on basic emotions by using gestures, facial expressions through a topknot kid 
who can express Thai culture and tradition via costume, clothing, hair style, the Wai, and smiling 
which represent all symbols of Thai people. As a result, the design ends up with 20 emotions as 
followed 1. Smiling  2. Laughing  3. Peevish  4. Shy 5. Crying 6. Anger   7. Depressing   8. 
Sorrow   9. Suspicious  10. Puzzling or Questioning 11. Singing  12. Baby crying 13. Put a tongue 
out 14. Thumb up 15. Hand waving  16. Sleeping  17. Eating  18. Wai  19. Riding  20. Laugh out 
loud. These emoticons were assessed against the target group regarding Thaiism expression, it 
revealed that 70% of the respondents agreed that the emoticons could excellently express their 
emotions and 30% agreed that they could well express their emotions. The suitability for this 
emoticon to express their feelings while communicating on line showed that 70% of the 
respondents agreed that the emoticons could excellently express their emotions, 25% agreed that 
they could well express their emotions and 5% agreed that they could moderately express their 
emotions. Regarding the format of the emoticons expressing Thai emotions, the respondents 
agreed that 70% of the respondents agreed that the emoticons could excellently express their 
emotions, 25% agreed that they could well express their emotions and 5% agreed that they could 
moderately express their emotions. The interesting issue from assessing opinions in designing the 
emoticon is that emotions can be expressed in many ways depending on the appropriate 
characters. Designing Thai emoticon, one must consider several factors such as reliable sources, 
creativity of the designer and realizing the perception and experiences of the users and the needs 
at that particular moment such as emotion, interest, culture, and languages so that designing the 
emoticon will meet the needs of the target group who could select appropriate emoticon to 
express their Thai emotion very well.  

 
 


