
  

การออกแบบหนังสือภาพประกอบสามมิติ เรื่อง ต านาน 12 นักษัตร ส าหรับเด็ก 
ฐาปนีย์ ตาชูชาติ, ดวงรัตน์ ด่านไทยน า 

1,2สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมลัติมเีดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

 

บทคัดย่อ 
หนังสือภาพประกอบสามมิติ เรื่อง ต านาน 12 นักษัตร มีจุดประสงค์เพ่ือออกแบบหนังสือนิทาน

สามมิติ เรื่อง ต านาน 12 นักษัตร และเพ่ือให้ผู้คนนั้นสนใจอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเด็ก ซึ่ง
ปัจจุบัน ในโลกที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนส าคัญในชีวิตประจ าวันของเราแบบทุกวันนี้ มีเรื่องต่าง  ๆ 
มากมายที่ดึงดูดความสนใจของเราพร้อมกันในเวลาเดียว ซึ่งการท าพฤติกรรมแบบนี้ จะท าให้
ความสามารถในการใช้ชีวิตของเราลดลง และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเครียดได้ แต่เมื่อคุณได้อ่าน
หนังสือ คุณก็จะให้ความสนใจและโฟกัสไปที่เรื่องราวในหนังสือเท่านั้น ลองหาเวลาอ่านหนังสือ สัก 
15 – 20 นาที การอ่านหนังสือจะเป็นการกระตุ้นการท างานของสมอง ช่วยพัฒนาเรื่องการจ า รวมถึง
ชะลอและป้องกันการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดความเครียดต่าง ๆ ที่ก าลังเผชิญ 
และช่วยให้มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดีขึ้น มีทักษะในการสื่อสารที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญมากส าหรับ
การท างานและการใช้ชีวิตประจ าวันทั่วไป หนังสือบางประเภทช่วยให้เราสามารถฝึกฝนทักษะในการคิด
เชิงวิเคราะห์ได้ ทุกอย่างที่คุณอ่านจะเป็นการเพ่ิมเติมความรู้ให้กับคุณทั้งสิ้น ซึ่งคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่า
คุณอาจจะต้องน าความรู้เหล่านั้นออกมาใช้เมื่อไหร่ ยิ่งคุณมีความรู้มากแค่ไหน ก็จะยิ่งท าให้คุณ
ได้เปรียบมาก ความรู้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถเอาไปจากคุณได้ โดยการออกแบบหนังสือให้มีความ
สวยงาม น่าสนใจ และดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้ จึงได้คิดที่จะออกแบบหนังสือภาพประกอบสาม
มิติเพ่ือส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็ก และเพ่ือลดช่องว่างระหว่างครอบครัว ซึ่งการอ่านหนังสือนิทาน
ก่อนนอนให้ลูกฟัง หรือการสอนให้ลูกอ่านหนังสือนั้นท าให้ครอบครัวมีส่วนร่วมของกิจกรรมทาง
สังคมร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และยังได้ความรู้ ปีนักษัตร หรือ นักขัต เป็นปีตามปฏิทินสุริยคติ
ไทยและชาติอ่ืนในเอเชียตะวันออก แบ่งเป็นรอบปี รอบละสิบสองปี แต่ละปีก าหนดสัตว์เรียกเป็นชื่อเรียง
กันไปดังนี้ ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ และ กุน โดยมีหลักฐานทาง
โบราณคดีพบว่าตั้งแต่ก่อนยุคราชวงศ์ฉิน  ก็มีปรากฏรูปปีนักษัตรแล้ว โดยใช้สัตว์ประเภทต่าง ๆ เป็น
ตัวแทนหรือสัญลักษณ์ ซึ่ง 12 นักษัตรของจีนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางเอเชียมายาวนาน
เป็นพัน ๆปี 
 
ค าส าคัญ : หนังสือภาพประกอบสามมิติ, คาแรกเตอร์ดีไซน์, เด็ก, ครอบครัว, 12 นักษัตร 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B5
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Title Pop-up book design about the legendary 12 zodiac for kid 

Thapani Tachoochat , Duangrat Danthainum 
Graphic and Multimedia Design , Faculty Of Industrial Technology ,Suan Sunandha Rajabhat University 

 

Abstract 
Pop -up book about the legendary 12 zodiac, with the aim of designing a pop-up 

book about the legendary 12 zodiac and readers who are interested in reading more 
books, especially children. Now have many things that attract our attention at some 
time. Makes the feelings of our lives diminish and may happen but once you have read 
the book, you will pay attention and focus on the story in the book only. Try to find a 
time to read a book for 15-20 minutes Reading will stimulate the brain. Help develop 
memory Including slowing and preventing Alzheimer's disease Helps to relax Reduce the 
stress that is facing And helps to concentrate better on one thing Have better 
communication skills Which is very important for general work and Type of some books 
allow us to practice analytical thinking skills. Everything you read will add more 
knowledge to you, how do you know that you will need taking the knowledge gained 
from receiving so much knowledge that will give you more benefits. Knowledge is 
something that no one can do from designing a book that is beautiful, interesting and 
interesting. Gather the attention of readers, get the idea to design a pop-up book so 
reading for children and to bridge the lacuna between families. That before going to bed, 
read a book to children, or teach children to read that makes the family participate in 
social activities together, build a good relationship and also gain knowledge. The zodiac 
year  according to the Thai solar calendar and other nations in East Asia. Divided into 
year rounds 12 years each year, the animals are called as the names of the following: 
Rat, ox, tiger, rabbit, dragon, snake, Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog, and Pig There is 
already a picture of the zodiac year. By using different types of animals as agents or 
symbols, which the Chinese zodiac 12 has become a part of Asian culture for thousands 
of years 
 
Keywords: Pop-up book , Character design , Kid, Family, 12 zodiac 
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บทน า 
 ป ัจจ ุบ ันคน ให ้ค วามส าค ัญก ับหน ังส ือ
น้อยลง เพราะส่วนคนส่วนใหญ่มักจะก้มหน้าอยู่
ก ับโทรศัพท์ ยุคนี้ เป็นยุคที่ อินเตอร์เน็ตเข้ามามี
บท บ าท ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น ม า ก  ทั้ ง ท า ง ด้ า น
ติดต่อสื่อสาร ด้วยแอปโซเชียลต่าง ๆ การหาความรู้ 
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แต่ในข้อดีนั ้นก็ต้องมีข้อเสีย 
การแพร่ของวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปสู่สังคมอีก
สังคมหนึ่ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่านิยมที่ไม่พ่ึงประสงค์
ขึ้นในสังคมนั้น การมีส่วนร่วมของกิจกรรมทางสังคม
ที่มีการพบปะสังสรรค์กันจะมีน้อยลง  ในสังคม
ครอบครัวเริ่มห่างเหินจากกัน  การใช้เทคโนโลยี
สื่อสารมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว 
ก่อให้เกิดช่องว่างทางสังคมขึ้นซึ่งเรียกกันว่า“สังคม
ก้มหน้า” 

การอ่านหนังสือนั้นมีประโยชน์ แต่น้อยคน
นักที่จะตั้งใจอ่าน และได้รับประโยชน์จากการอ่าน
อย่างเต็มที่ การอ่านหนังสือช่วยให้มีสมาธิจดจ่อกับ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดีขึ้น มีทักษะในการสื่อสารที่ดีขึ้น ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ส าคัญมากส าหรับการท างานและการใช้
ชีวิตประจ าวันทั่วไป หนังสือบางประเภทช่วยให้เรา
สามารถฝึกฝนทักษะในการคิดเชิงวิ เคราะห์ได้ 
บางครั้ง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพ่ือออกแบบหนังสือนิทานสามมิติ เรื่อง 

ต านาน 12 นักษัตร 
 2. เพ่ือลดช่องว่างระหว่างคนในครอบครัว 

ด้วยการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน 
และสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน  

 3.เพ่ือให้เด็กสนใจอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ศกึษาข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสือ ต ารา สื่อ 

เว็บไซต์และมัลติมีเดีย รวมทั้ง งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กับการออกแบบหนังสือภาพประกอบสามมิติ ต านาน 
12 นักษัตร 

2 .  ส ร้ า ง เ ค รื่ อ ง มื อ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ย 
แบบสอบถามที่จะใช้กับกลุ่มเป้าหมายและแบบ 
สอบถามที่จะใช้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ   

3 .  เ ก็ บ ข้ อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ ด้ ว ย ก า ร ใ ช้ 
แบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กอนุบาลและ
เด็กประถม ชาย-หญิง ที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือ
การ์ตูน จ านวน 50 คน  

4. เก็บข้อมูลปฐมภูมิด้วยการให้ ผู้เชี่ยวชาญ
ตอบแบบสอบถามด้านการออกแบบ จ านวน 3 คน  

5.  น าข้อมูลที่ ได้จากกลุ่ ม เป้ าหมายมา
วิเคราะห์ โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) 
และ ค่าเฉลี่ย( x ) และใช้วิธีตีความจากการ ให้
ผู้ เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามด้านการออกแบบ 
ข้อมูล ดังกล่าวจะถูกใช้เป็นโจทย์ทางการออกแบบ 
ซึ่งจะ สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย   

6. ออกแบบหนังสือภาพประกอบสามมิติ 
เรื่อง ต านาน 12 นักษัตร 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากกลุ่มเป้า 

หมาย คือ เด็กประถม อายุ  7-12 ปี  ชาย -หญิง 
จ านวน 50 คน ผลที่ ได้จะแยกเป็น 2 ส่วน คือ 1) 
ข้อมูลด้านพฤติกรรมของกลุ่ม เป้าหมาย 2) ข้อมูล
ด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม รวมทั้ง 
ข้อมูลที่ได้จากการให้ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม
ด้านการออกแบบ จ านวน 3 คน มีรายละเอียด ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบ 
ข้อมูลทด้านพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย จ าแนก 
 
ตามความชอบเกี่ยวกับหนังสือภาพประกอบสามมิติ 
(ดังตารางที่ 1)  
ตารางที่ 1 ข้อมูลด้านพฤติกรรมของกลุ่มเป้า หมาย 
จ าแนกตามความชอบเกี่ยวกับภาพประกอบสามมิติ 
ความชอบหนังสือภาพประกอบ

สามมิติ 
จ า 

นวน 
ร้อย
ละ 

อัน
ดับ 

สีสันสวยงาม 5 10 4 

ภาพประกอบสวยงาม 14 28 2 
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เทคนิคท่ีใช้มีความแปลกใหม ่ 18 36 1 

เนื้อหาท่ีสนุก 13 26 3 

รวม 50 100  

 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบ 
ข้อมูลด้านความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะ
ตัวละครที่เป็นสัตว์แบบใดท าให้หนังสือภาพประ 
กอบสามมิติน่าสนใจ (ดังตารางที่ 2) ข้อมูลด้านความ
คิดเห็น จ าแนกตามความเหมาะสมเกี่ยวกับการ
ด าเนินเนื้อเรื่องในหนังสือภาพประกอบสามมิติ เรื่อง 
ต านาน 12 นักษัตร (ดังตารางที่ 3) 

ตารางที่ 2 ข้อมูลด้านความคิดเห็นของกลุ่มเป้า 
หมาย ลักษณะตัวละครที่ เป็นสัตว์แบบใดท าให้
หนังสือภาพประกอบสามมิติน่าสนใจ 

 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

น่าสนใจ 
จ า 

นวน 
ร้อย
ละ 

อัน 
ดับ 

ลักษณะสัตวส์มจริงตามบทบาท 

 

18 36 2 

ลักษณะกริยาท่าทางเหมือนคน 

 

21 42 1 

ลักษณะครึ่งมนุษย์ ครึ่งสัตว์ป่า 

 

11 22 3  

รวม 50 100  

ตารางท่ี 3 ข้อมูลด้านความคิดเห็น จ าแนกตามความ
เหมาะสมเกี่ยวกับการด าเนินเนื้อเรื่องในหนังสือ
นิทานสามมิติ เรื่อง ต านาน 12 นักษัตร 

 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบทั้ง 3 ท่าน ได้ตอบแบบสอบถามในการ

ออกแบบหนังสือภาพประกอบสามมิติ เรื่อง ต านาน 
12 นักษัตร ข้อมูลด้านการจัดองค์ประกอบภาพและ
ตัวอักษรของหน้าปกที่เหมาะส าหรับการออกแบบ 
(ดังตารางที่ 4) ภาพประกอบที่เหมาะสมมากที่สุด
ส าหรับหนังสือนิทานภาพประกอบสามมิติ (ดังตาราง
ที่ 5) 

แนวการด าเนินเนื้อเร่ือง 
จ า 

นวน 
ร้อย
ละ 

อัน 
ดับ 

แอ็กช่ัน Action 7 14 3 

       ผจญภัย Adventure 17 34 1 

ตลก Comedy 12 24 2 

ดราม่า Drama 0 0 8 

รักโรแมนติก Romance 3 6 5 

แฟนตาซี Fantasy 5 10 4 

วิทยาศาสตร์ หรือ ไซไฟ 
Science fiction 

3 6 5 

สยองขวัญ Horror 2 4 6 

ลึกลับ Mystery 1 2 7 

รวม 50 100  
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ตารางที่ 4 การจัดองค์ประกอบภาพและตัวอักษร
ของหน้าปกที่เหมาะส าหรับออกแบบ 

ตารางที่ 5 วาดภาพประกอบที่เหมาะสมมากที่สุด
ส าหรับหนังสือนิทานภาพประกอบสามมิติ 

 
เทคนิคการวาดภาพประกอบ 

ค่า 
เฉลี่ย 

𝐱 

อัน 
ดับ 

1.ภาพวาดจากสีไม ้ 4.0 2 

 
2.ภาพวาดสีน้ า 

 

2.3 3 

3.ภาพวาดจากคอมพิวเตอร ์

 

4.3 1 

 
ผลการออกแบบ 

จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย และ 
ผู้ เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ท า ให้ได้ข้อมูลที่ 
น่าเชื่อถือ และสามารถน าไปใช้ในการออกแบบ ท า
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม และความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย การออกแบบของการวิจัยครั้งนี้ คือ 
หนังสือภาพประกอบสามมิติ  เรื่อง ต านาน 12 
นักษัตร แนวคิดที่ใช้ในการออกแบบ (Concept) คือ 
สงครามราศี ซึ่งค าว่าสงครามนั้นจะหมายถึงการ
แข่งขัน และราศีคือกลุ่มสัตว์ รวมแล้วจะเป็นการ
แข่งขันของบรรดาสัตว์ เป็นนิทานที่เกี่ยวกับการ
แข่งขันของสัตว์เพ่ือชิงชัยชนะ ออกแบบให้เกิดการ
สร้างภาพจินตนาการได้ด้วยการอ่าน กระบวนการ
ทางความคิด โดยใช้ รูปแบบการออกแบบ (Mood & 
Tone) คือ ตื่นเต้น มีชีวิตชีวา อบอุ่น กลุ่มเป้า หมาย 
เด็กประถม เพศชาย หญิง อายุ 7-12 ปี  จะมี
รูปแบบที่สนุกสนาน ข้อมูลกระชับง่ายต่อการเข้าใจ 
และสื่อให้เห็นถึง การแข่งขัน และความพยายาม 
      ขั้นตอนการออกแบบหนังสือภาพประกอบสาม
มิต ิ
     1. ศึกษาข้อมูลเกีย่วกับหนังสือภาพประกอบสาม
มิติ และข้อมูลอื่น ๆที่เก่ียวข้อง 

การจัดองค์ประกอบภาพและ
ตัวอักษร 

ค่า 
เฉลี่ย
𝐱 

อัน 
ดับ 

แบบท่ี 1 การจัดองค์ประกอบโดยจัด
องค์ประกอบของภาพประกอบให้
จุดเด่นอยูต่รงกลางและฟอนต์อยู่
ด้านบน 

 

 
 
4.0 

 
 

3 

แบบท่ี 2 การจัดองค์ประกอบโดยใช้
ภาพประกอบใหญ่กว่าฟอนต์อยู่มมุ
ด้านบน 

 

 
 
3.0 

 
 
4 

แบบท่ี 3 การจัดองค์ประกอบโดยจัด
องค์ประกอบของภาพประกอบให้
จุดเด่นอยูต่รงกลางและฟอนต์อยู่
ด้านล่าง 

 

 
 

4.3 

 
 
2 

แบบท่ี 4 การจัดองค์ประกอบโดยจัด
ภาพประกอบให้อยูใ่นพื้นที่จ ากัด
และใส่ฟอนต์บนพ้ืนท่ีว่าง 

 

 
 

2.6 

 
 
5 

แบบท่ี 5 การจัดองค์ประกอบโดยใช้
ภาพประกอบจดัวางอยู่รอบฟอนต ์

 

 
 
4.6 

 
 

1 
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     2. ท าแบบร่างตัวละคร และฉากประกอบ ให้
สอดคล้องตามแนวความคิด  
     3. ออกแบบภาพประกอบ เพ่ือก าหนดสีและ 
รูปแบบของงาน  
     4. ท าตัวละคร และฉากประกอบ เพ่ือทดสอบ
การใช้งาน ตรวจแก้จุดบกพร่อง และ ทิศทางของงาน
ให้เป็นไปตาม แนวความคิด (ดังปรากฏในภาพที่ 1 
ถึง 4 )  
 
ภาพที่ 1 แบบร่างตัวละคร 

  
 
 
 
 
 ภาพที่ 2 แบบร่างฉากประกอบ 
 

  
 
 ภาพที่ 3 ตัวละครลงสี 

  
ภาพที่ 4 สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทแผนที่  

  
วิจารณ์ผลการวิจัย 

การออกแบบของการวิจัยครั้งนี้ คือ หนังสือ
ภาพประกอบสามมิติ เรื่อง ต านาน 12 นักษัตร ใช้
หลักการออกแบบการเรียนรู้ส าหรับเด็กประถม อายุ 
7-12 ปี โดยมีองค์ประกอบที่น่าสนใจ ได้แก่ เทคนิค
การท าป็อปอัพ และภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ โทนสี
ที่สดใส สนุกสนาน ตื่นเต้น ให้ความรู้สึกถึงการ
แข่งขัน การชิงชัยชนะ และข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่าย 
ตรงกับกลุ่ ม เป้ าหมายของ เด็ก  สอดคล้องกับ
แนวความคิด สงครามราศี ซึ่งหมายถึง การแข่งขัน
ของบรรดาสัตว์ จะออกแบบให้เกิดการสร้างภาพ
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จินตนาการ ได้ด้วย ภาพประกอบ และการอ่าน เพ่ิม
ทักษะและความรู้ได้ 

สรุปผลการวิจัย 
หนังสือภาพประกอบสามมิติ เรื่อง ต านาน 

12 นักษัตร ออกแบบให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้า หมาย 
โทนสีและภาพประกอบที่เลือกใช้คือโทนสีที่สดใส 
สนุกสนาน ตื่นเต้น ให้ความรู้สึกถึงการแข่งขัน ต่อสู้
แย่งชิง เพ่ือให้ผู้อ่านได้จินตนาการ เกิดความรู้ และ
เพ่ิมทักษะการด าเนินชีวิต 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยเรื่องนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความ 

ช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่าน จึงขอขอบพระคุณ ณ 
โอกาสนี้ ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดวง
รัตน์  ด่านไทยน า ที่ ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ 
แนวคิด ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ มาโดย 
ตลอด ขอขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ และ
ผู้ปกครอง ที่สนับสนุนในเรื่องต่าง ๆช่วยเหลือทุกด้าน 
และคอยให้ก าลังใจเสมอมา ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ
ทุกคน ที่ให้ค าแนะน าด้านการออกแบบ ขอบคุณ
ผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่าง
ดี สุดท้ายขอขอบคุณเพ่ือนๆ ที่ให้ ค าแนะน า ส าหรับ
แนวความคิดที่ดี  และเป็น ก าลังใจให้ตลอดจน
งานวิจัยเสร็จสมบูรณ์  
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