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บทคัดยอ 

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือเสริมสรางการเรียนรูภาษาที่ 2 หรือภาษาอังกฤษเพ่ือเปนรากฐาน
ความรูที่จําเปนตองใชในชีวิตประจําวันและในอนาคตและเพ่ือใชการออกแบบกราฟกในการออกแบบหนังสือ
นิทานสําหรับอานนอกเวลาภาษาอังกฤษโดยใชเปนสื่อการเรียนการสอน รวมถึงมอบขอคิด คติสอนใจจากเนอ
เรื่องในนิทานใหเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของกลุมเปาหมาย โดยที่กลุมเปาหมายคือกลุมนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาจํานวน 50 คน  
            ผลการวิจัยพบวา จากการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายจํานวน 50 คน และผูเชี่ยวชาญดานการ
ออกแบบจํานวน 7 ทาน เพ่ือมาใชในการออกแบบพบวาในหนังสือนิทานภาษาอังกฤษเรื่อง The Buried 

Moon ควรมีภาพประกอบที่มีความสวยงามและมีสีสันที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง ซึ่งไมใชรูปเลมท่ีมีแคตัวอักษร
หรือภาพขาวดํา อีกทั้งมีคําแปลใหกับศัพทที่ยากในบางคํา และจากการเก็บขอมูลจากผูเชี่ยวชาญดานการ
ออกแบบพบวาแนวคิดที่เหมาะสมกับการออกแบบคือ สุสานพระจันทร โดยใชรูปแบบและโทนสีมืดหมน 
ออนโยน ธรรมชาติ ซึ่งเขากับบรรยากาศของเนื้อเรื่องที่มีความมืดเขามา ซึ่งลักษณะตัวอักษรท่ีควรใช คือ 
ตัวอักษรแบบมีหัว ทางการ อานงาย และใชวิธีการหรือเทคนิคการลงสีดวยคอมพิวเตอรและการลงสีในรูปแบบ
ของสีน้ํา จึงจะเหมาะสมแกการออกแบบหนังสือนิทานภาษาอังกฤษเร่ือง The Buried Moon  
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ABSTRACT 

This research has the purpose to support the foreign language education or English 

language to be the infrastructure of knowledge that can be used in daily life and in the future. 

Moreover, it is used for graphic design in order to create the English tale, which can be read 

in leisure time, by using it as the instructional media. Through focusing on the group of 50 high 

school student. 

 The result from the target group around 50 person and 7 design experts this research 

shows that the English tale “The Buried Moon” should have beautiful illustration and color 

that match with the tale. Which is not only the book with alphabet and pictures with black 

and white tone. Moreover, some words are too difficult to understand. What I learned from 

the design specialist is that the recommendation for this design is moon graveyard with 

gloomy, gentle pattern and tone. Along with nature background that will suit with the story 

that has darkness as its theme. The recommend font is the font with clear head, formal, easy 

to read and coloring method or technique with computer and the usage of water color. All of 

this will suit with the English Tale “The Buried Moon” most. 

 

Keywords : instructional media, Fairy tale with illustration, the English tale 
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บทนํา 
     ภาษาอังกฤษ เปนทักษะที่สําคัญแหงศตวรรษ 
เปนภาษาที่นิยมใชอยางแพรหลายที่สุด ดังนั้น 1 

ใน 3 ของประชากรโลกใชภาษาอังกฤษเปนหลักใน
การส่ือสาร ดังนั้นจึงเปนความจําเปนของประเทศ
ไทยท่ีจะตองสงเสริมใหประชากรไทยไดเรียนรู
ภาษาอังกฤษใหเปนเครื่องมือในการแสวงหาองค
ความรู และการประกอบอาชีพในอนาคตโดย
ในชวงที่ผานมาองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ของประเทศไทยมีความพยายามท่ีจะเพ่ิมขีด
ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษถึงแมจะมี
มาตรการต า งๆ  ออกมา  แต ยั ง ไม ส ง ผลตอ
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน
ไทยเทาที่ควร ดังน้ันจึงมีหนึ่งในยุทธศาสตรสําคัญ 
คือ การใชวิธีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบส่ือสาร 
เ พ่ิมโอกาสในการเรียนรูภาษาอังกฤษในการ
สง เสริมและพัฒนาการเ รียนการสอนการใช
ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ซึ่งเปนระดับที่มีความสําคัญในการสราง
ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติตอการเรียนรูซึ่งจะตอง
เรียนรูและพัฒนาไปสูความสามารถในการใชภาษา
เ พ่ือการส่ือสารและการแสวงหาความรู เ พ่ือ
ปฏิบัติงาน จากสภาพปจจุบันของการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษยังมีปญหาอยูมาก เกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู สื่อและ
การประเมินผลทางภาษา ซึ่งสงผลใหนักเรียนไมได
รั บการพัฒนา พ้ืนฐานภาษาที่ ถู กตอ ง ดั งนั้ น
ความสําคัญสวนหน่ึงคือเพ่ิมเติมการใชสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

      สื่อการสอน เปนการนําสื่อมาใชในการเรียน
การสอนโดยตรงซึ่งหมายถึงการนําวัสดุเครื่องมือ
และวิธีการมาเปนสะพานเชื่อมโยงความรูเนื้อหาไป

ยังผูเรียน เพ่ือทําใหเกิดความเขาใจสิ่งที่ถายทอด
ซึ่งกันและกัน มีประสิทธิภาพและไดผลตรงตาม
จุดมุงหมาย สื่อการสอนนับวามีบทบาทอยางมาก 
เนื่องจากเปนตัวกลางที่ชวยใหการสื่อสารระหวาง
ผูสอนและผูเรียน อาจเปนระหวางผูปกครองกับ
เด็ก เพ่ือที่จะทําใหผูเรียนมีความเขาใจความหมาย
ของเนื้อหาบทเรียน สื่อการสอนสามารถจําแนกได
หลากหลายรูปแบบ หนึ่งในส่ือการสอนน่ันคือ การ
ใชหนังสือนิทานจากวัสดุกราฟก ซึ่งสามารถทําให
เด็กไดรับมโนภาพ เกิดความสนใจและตองการ
เรียนในเรื่องราวตางๆ มากขึ้น เชน สนใจอาน
นิทานสองภาษาจากการสรางกราฟกใหเราความ
สนใจ  ช วยใหผู เ รี ยนไดมีประสบการณจาก
นามธรรมสูรูปธรรมตอไป 
      จากเหตุผลที่กลาวมา ผูวิจัยจึงมีความต้ังใจที่
จะจัดทําหนังสือนิทานสองภาษาเพ่ือการอาน
ภาษาอังกฤษควบคูกับการแปลภาษาไทย ซึ่งเปน
ห นั ง สื อ อ า น น อ ก เ ว ล า  โ ด ย มุ ง เ น น ไ ป ที่
กลุมเปาหมายในนักเรียนระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และมุงหวังจะใชเปนสื่อการเรียนการสอน
ที่ ส า ม า รถ พัฒนาก า รสอน  และกา ร เ รี ย น
ภาษาอังกฤษของนักเรียน เพ่ือเพ่ิมทักษะการ
เรียนรูนอกเหนือจากเวลาเรียน โดยผานเนื้อเรื่อง
ของนิทานภาพประกอบที่สรางขึ้นจากการใช
กราฟก สอดแทรกเน้ือหาภาษาอังกฤษ บทสนทนา 
คําศัพท รวมถึงการแปลเปนไทยควบคูไปดวย 
เพ่ือใหเด็กสามารถตรวจสอบความถูกตองของ
ความหมายจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยได
อยางถูกตองดวยรูปเลมท่ีสวยงาม  เสริมสราง
จินตนาการ ซึ่งจะเปนการพัฒนาสื่อการเรียนรูให
ทันสมัยสามารถตอบสนองใหนักเรียนไดเขาใจ
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อยางชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผูวิจัยไดนํานิทานเรื่อง The 

Buried Moon (พระจันทรที่ถูกฝง) มาจัดทํานั้น 
เพราะเปนเรื่องที่ ไมคอยมี ใครรู จัก มี เนื้อหา 
นาสนใจ ถายทอดลักษณะเหตุการณที่สามารถ
สรางทัศนคติที่ดีตอนักเรียนไดเปนอยางดี และจาก
การคนควาพบวานิทานภาษาอังกฤษเลมนี้ เปน
นิทานท่ีรวมเลมอยูกับนิทานเรื่องอ่ืนๆ มีเพียงเนื้อ
เ รื่ อ ง  ไ ม พบก า รแปล เป นภ าษา ไทย  และ
ภาพประกอบบางสวนยังไมนาสนใจหรือยังไม
สวยงาม อีกท้ังนิทานเรื่องน้ีมักถูกรวบรวมเขากับ
นิทานเรื่องอ่ืนๆมากกวามีเปนเลมแยกออกมา 
และไมมีภาพประกอบที่ทําใหเกิดความนาสนใจ  
       ดังนั้นการจัดทําหนังสือนิทานอานนอกเวลา
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  เ ร่ื อ ง  The Buried Moon  

(พระจันทรที่ถูกฝง) จึงเปนประโยชนตอนักเรียนใน
กลุ ม เป าหมาย  เป นการ เส ริมทั กษะการใช
ภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และชวยให
เด็กไดคติสอนใจโดยปลูกฝงจิตสํานึกของนักเรียน
ใหรูจักถึงการชวยเหลือผูอื่น การรูสํานึกบุญคุณตอ
ผูชวยเหลือ การมีเมตตาเห็นใจตอผูที่กําลังลําบาก
และรอรับความชวยเหลือ การสรางความสามัคคี
และความกลาหาญท่ีจะเผชิญหนาตอสิ่งที่นากลัว 
การรูจักตอบแทนคุณคน รวมถึงชวยเสริมสราง
จินตนาการใหแกนักเรียนจากเนื้อหาในนิทาน
ดังกลาว  
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

        เพ่ือเสริมสรางการเรียนรูภาษาที่ 2 หรือ
ภาษาอังกฤษเพ่ือเปนรากฐานความรูที่จําเปนตอง
ใชในชีวิตประจําวันและในอนาคตและเพื่อใชการ
ออกแบบกราฟกในการออกแบบหนังสือนิทาน
สําหรับอานนอกเวลาภาษาอังกฤษโดยใชเปนสื่อ

การเรียนการสอน รวมถึงมอบขอคิด คติสอนใจ
จากเนอเรื่องในนิทานใหเปนแนวทางในการดําเนิน
ชีวิต 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

   1. ศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการจัดทํารูปเลม 

   2. ทําแบบสํารวจความคิดเห็น รวบรวม และ
สรุป 

   3. นําความคิดเห็นมาทําใหเปนรูปแบบของเลม 

   4. คนควา ศึกษาเน้ือเรื่องของ The Buried 

Moon ของ Joseph Jacobs ที่เคยมีอยูกอนแลว 
เพ่ือนํามาปรับใชใหเหมาะสม 

   5. รางภาพฉากและตัวละคร โดยให 
สอดคลองกับเนื้อหามากท่ีสุด 

   6. เรียบเรียงเนื้อหาและจัดรูปแบบ layout ให
เหมาะสมและอานงาย 

   7. จัดทํารูปเลมเนื้อเรื่อง  พวงกุญแจ  ที่คั่น 
สติ๊กเกอร โปสการด 

   8. จัดทําหนังสือตัดกระดาษใหเรียบรอยแลว
นํามาประกอบเปนหนังสือนานภาพประกอบและ
ตรวจความเรียบรอยของผลงาน 

   9. นําเสนอผลงาน 

 

ผลการวิจัย 

1. ขอมูลจากผูบริโภค เรื่อง ทัศนคติตอสื่อการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ                                              

ตารางท่ี 1 องคประกอบท่ีควรใชในการออกแบบ    

              หนังสือนิทานภาพ 
ลํา
ดับ 

สิ่งท่ีทานคิดวาควรมีในสื่อการเรียนการ
สอนเเละทําใหทานรูสึกสนใจในเน้ือหา

ภาษาอังกฤษมากข้ึน 

Total 

(คน) 
Percent 

(%) 
Rank 

 

1 - ความสวยงามของภาพประกอบ  
- มีคําแปลใหบางคําท่ีเปนศัพทยากของ
บทน้ันๆ 

- สีของภาพ  
- มีภาพแบบpop-up 

- มีเน้ือหาแบงเปนไทยลวน-อังกฤษลวน 

- ความพกพาสะดวกของหนังสือ     

44 

41 

 

39 

20 

14 

12 

88 

82 

 

78 

40 

28 

24 

 

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 
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       จากตารางที่ 1 พบวา อันดับที่ 1 คือ ความ
สวยงามของภาพประกอบ อันดับที่ 2 คือ มีคําแปล
ใหบางคําที่เปนศัพทยากของบทนั้นๆ อันดับท่ี 3 
คือ สีของภาพ อันดับที่ 4 คือมีภาพแบบ pop-up 
อันดับที่ 5 คือ มีเนื้อหาแบงเปนไทยลวน - อังกฤษ
ลวน และอันดับที่ 6 คือ ความพกพาสะดวกของ
หนังสือ  
 

ตารางท่ี 2 ความสําคัญของหนังสือนิทานภาพ    
              ภาษาอังกฤษ 

       จากตารางที่ 2 พบวา อันดับที่ 1 คือ มาก
ที่สุดอันดับที่ 2 คือ มาก อันดับที่ 3 คือ ปานกลาง 
และอันดับที่ 4 คือ นอยกับนอยที่สุด 

 

ตารางท่ี 3 ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซ้ือ 

      จากตารางที่ 3 พบวา อันดับท่ี 1 คือ มาก
ที่สุด อันดับที่ 2 คือ มาก อันดับที่ 3 คือ ปานกลาง 
อันดับที่ 4 คือ นอย และอันดับที่ 5 คือ นอยที่สุด 

 

ตารางท่ี 4 ทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอหนังสือ  
              นิทานภาพ 

         จากตารางที่ 4 พบวา อันดับท่ี 1 คือ มาก
ที่สุด อันดับที่ 2 คือ มาก อันดับที่ 3 คือ ปานกลาง 
อันดับที่ 4 คือ นอย และอันดับที่ 5 คือ นอยที่สุด  

 

2. การเ ก็บขอมูลจากผู เชี่ ยวชาญดานการ
ออกแบบ 

    2.1 แนวคิด  (concept)  จากการสอบถาม
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ จากการเก็บขอมูล
สรุปว า  แนวคิด ท่ีควรใช  คือ  แนวคิด  สุสาน
พระจันทร  
    2.2 รู ป แบบ  (Mood and Tone) จ ากก า ร
สอบถาม สรุปวารูปแบบท่ีควรใช คือ รูปแบบท่ี
ควรใช คือ สีโทนมืดหมน ลึกลับ นาคนหา เศรา
โศก เพราะเหมาะสมกับบรรยากาศในตอน
กลางคืนของเนื้อเรื่อง ตองการเลนกับความสวาง
ของแสงจันทร และอีกหนึ่งรูปแบบคือ สโีทนอบอุน 
สบายตา ออนโยน เพราะเน้ือหาส่ือถึงความหวงใย
ที่ดวงจันทรมีตอผูคน เพราะฉะนั้นสีโทนอบอุน 
สบายตา ออนโยน นั้นเหมาะกับโทนเรื่อง แตก็ยัง
แฝงไปถึงความลึกลับถึงภัยรายได 
    2.3 องคประกอบทางการออกแบบ (Design 

Elements) ที่ควรใช 
       2.3.1 โทนสี สรุป โทนสีที่ควรใชจากการเก็บ
ขอมูล คือ สีโทนมืดหมน ลึกลับ นาคนหา เศราโศก 

สีโทนอบอุน สบายตา ออนโยน 
       2.3.2 ลักษณะตัวอักษร สรุปไดวา ลักษณะ
ตัวอักษรท่ีควรใช คือ ตัวอักษรแบบมีหัว ทางการ 
อานงาย เพราะเปนตัวอักษรท่ีอานงาย ซึ่งตัวอักษร
ที่ไมมีหัวดูทันสมัยแตโดยรวมอาจจะอานยาก หาก
เปนเนื้อในใชตัวอักษรแบบมีหัวจะเหมาะแกการ
อานในการใชเวลาวาง หรืออานอยางตอเนื่อง สวน

 ทานมักเลือกซื้อสินคาโดยพิจารณาจากรูปลักษณ ความ
สวยงาม บรรจุภัณฑ ความพกพาสะดวก 

 

คา
รวม มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

จํานวนคน (คน) 18 20 9 3 0 50 

คา Mean 1.8 1.6 0.54 0.12 0 4.06 

  ทานเห็นวาภาษาอังกฤษนั้นมีความจําเปนตอการใช
ชีวิตประจําวันเเละในอนาคต 

คา
รวม 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

จํานวนคน (คน) 40 8 2 0 0 50 

คา Mean 4 0.64 0.12 0 0 4.76 

 หากสื่อภาษาอังกฤษมีภาพประกอบท่ีสวยงาม มีสีสัน ไมใช
เเครูปเลมท่ีมีเเคตัวอักษรหรือภาพขาวดํา ท้ังยังมีคําแปล
ของศัพทใหบางคํา จะทําใหทานสนใจในเนื้อหาของส่ือ

ภาษาอังกฤษมากข้ึน 

 

 

คา
รวม 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

จํานวนคน (คน) 24 14 9 2 1 50 

คา Mean 2.4 1.12 0.54 0.08 0.02 4.16 
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ปกนอก ปกใน อาจใชอักษรอ่ืนเพ่ือใหงานดูโดด
เดน นาสนใจและดึงดูดแกกลุมเปาหมาย 

       2.3.3 ลักษณะของภาพจากการเก็บขอมูล
สรุปวา ลักษณะของภาพท่ีควรใช คือ ใชวิธีการ
หรือเทคนิคการลงสีดวยคอมพิวเตอรและใชวิธีการ
หรือเทคนิคการลงสีในรูปแบบของสีน้ํา โดยที่งานที่
ใชเทคนิคการลงสีน้ําจะเขาถึงคนท่ัวไปงายกวา 
และหากใชเทคนิคคอมพิวเตอรทั้งหมดจะไมเหมาะ
กับแนวเรื่องโบราณนิทานพ้ืนบาน ควรผสมพ้ืนผิว
ของกระดาษลงไป สวนเทคนิคของสีน้ําทั้งหมดจะ
ไมสะดวกตอการทําบรรยากาศ  
 

ผลการออกแบบ 

        จากการที่ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากผูบริโภค
หรือกลุม เป าหมายและผู เชี่ ยวชาญดานการ
ออกแบบ จะเห็นไดวาขอมูลที่ไดมานั้นสามารถ
นํามาใชในการออกแบบหนังสือนิทานเร่ือง The 

Buried Moon ได โดยแนวคิดท่ีใชในการออกแบบ
คือ สุสานพระจันทร โดยรูปแบบ (Mood and 

Tone) ที่ใชจะใชเปนสีโทนมืดหมน ลึกลับ นา
คนหา เศราโศกท่ีเหมาะสมกับบรรยากาศในตอน
กลางคืนและสีโทนอบอุน สบายตา ออนโยน 
เพราะเ น้ือหามีสวนที่สื่ อ ถึงความหวงใยจาก
พระจันทรดวยเชนกัน ซึ่งลักษณะตัวอักษรท่ีใชคือ
ตัวอักษรแบบมีหัวทางการ อานงาย และลักษณะ
ของภาพท่ีใช คือ วิธีการหรือเทคนิคการลงสีดวย
คอมพิวเตอรและเทคนิคการลงสีในรูปแบบของสี
น้ํา  

 
 

 

 

 

  

 

วิจารณผลการวิจัย 
        การออกแบบหนังสือนิทานภาษอังกฤษเรื่อง 
The Buried Moon เปนการใชกราฟกมาออกแบบ
หนังสือนิทานท่ีมีภาพประกอบเพ่ือทําใหเกิดความ
นาสนใจแกกลุมเปาหมายโดยไดมีการออกแบบ
ภาพประกอบท่ีนอกจากจะสอดคลองกับเนื้อเรื่อง
แลวยังใชรูปแบบและโทนสีที่เหมาะสมเพ่ือใหเขา
กับบรรยากาศของเน้ือเรื่อง ซึ่งทําใหกลุมเปาหมาย
สามารถเขาถึงเนื้อเรื่องไดมากยิ่งขึ้น ซึ่งตางจาก
หนังสือภาษาอังกฤษเร่ือง The Buried Moon ที่ม ี

มาอยูกอนแลวเพราะบางสวนมีเพียงแตตัวอักษร 
ไมคอยมีภาพประกอบ และภาพประกอบบางสวน

ภาพที่ 3 ตัวอยางการออกแบบตัวละคร 

ภาพที่ 1 ตัวอยางการออกแบบหนาปก 

ภาพที่ 2 ตัวอยางการออกแบบตัวอกัษร 

ภาพที่ 4 ตัวอยางการออกแบบ Story Board 
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ยังไมนาสนใจหรือยังไมสวยงาม อีกท้ังนิทานเรื่องนี้
มักถูกรวบรวมเขากับนิทานเรื่องอ่ืนๆมากกวามีเปน
เลมแยกออกมา 
 

สรุปและอภิปรายผล 

        จากการเก็บขอมูลเพ่ือมาใชในการออกแบบ
พบวาในหนังสือนิทานภาษาอังกฤษเร่ือง The 

Buried Moon ควร มีภาพประกอบที่ มี ค ว าม
สวยงามและมีสีสันไมใชรูปเลมที่มีแคตัวอักษรหรือ
ภาพขาวดํา อีกท้ังมีคําแปลใหกับศัพทที่ยากในบาง
คํา และจากการเก็บขอมูลจากผูเชี่ยวชาญดานการ
ออกแบบพบวาแนวคิดท่ีเหมาะสมกับการออกแบบ
คือ สุสานพระจันทร โดยใชรูปแบบและโทนสีมืด
หมน ออนโยน ธรรมชาติ โดยที่ลักษณะตัวอักษรท่ี
ควรใช คือ ตัวอักษรแบบมีหัว อานงาย  และใช
วิธีการหรือเทคนิคการลงสีดวยคอมพิวเตอรและ
การลงสีในรูปแบบของสีน้ํา จึงจะเหมาะสมการ
การออกแบบหนังสือนิทานภาษาอังกฤษเร่ือง The 

Buried Moon  
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