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บทคัดยอ
การพัฒนาหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อสรางรูปแบบหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ 2) เพื่อพัฒนา
หนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ 3) เพื่อประเมินคุณภาพหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตอหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ กลุมตัวอยาง คือ นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึก ษาตอนปลาย ในเขตอำเภอเมื อง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 360 คน ใชวิธีสุมอยางงาย โดยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) รูปแบบ
หนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ 2) หนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ 3) แบบประเมินผลการออกแบบหนังสือภาพ 4) แบบประเมินคุณภาพ
หนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตอหนังสือภาพแบบมี
� ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผล
ปฏิสัมพันธ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย (×
การศึกษาพบวา รูปแบบหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ มี 4 องคประกอบ คือ ผูใช หนังสือภาพ การอาน และ การปฏิสัมพันธ ซึ่งการ
ปฏิสัมพันธโตตอบระหวางผูใชกับหนังสือภาพในรูปแบบมี 4 ขั้นตอน คือ แอปพลิเคชันบนสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตที่เชื่อมตอกับ
อินเตอรเน็ต ผูใชสแกนภาพจากหนังสือภาพดัวยแอปพลิเคชันออรัสมารอประมวลผล แอปพลิเคชันประมวลผลเปนวีดีโอการตูน
แอนิเมชัน และ วีดีโอแสดงผลบนหนาจอสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต ผลการออกแบบหนังสือภาพมี 6 สวนประกอบโดยรวมมีความ
เหมาะสมสามารถนำไปใชกับกลุมตัวอยางได คุณภาพหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธทั้ง 8 ดาน คือ ลักษณะรูปเลม เนื้อหาสาระ การจัด
ภาพประกอบ การนำเสนอ ภาษาและตัวอักษร ปกหนังสือ วีดีโอการตูนแอนิเมชัน และ การใชหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ โดยรวมมี
ความเหมาะสมดีมาก และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความพึงพอใจที่ตอหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธมากที่สุด
คำสำคัญ : หนังสือภาพ การปฏิสัมพันธ แอปพลิเคชันออรัสมา

ABSTRACT
The purposes of this development of the interactive picture book were (1) to create model of an
interactive picture book, (2) to develop an interactive picture book, (3) to evaluate the quality of this interactive
picture book, and (4) to evaluate the satisfaction from upper secondary school students towards this interactive
picture book. The sample population was 360 upper secondary school students in the Muang district of Maha
Sarakham province whom were randomly drawn using the simple random sampling technique. The research
instruments used were (1) the model of an interactive picture book, (2) the interactive picture book, (3) the design
evaluation form, (4) the quality evaluation form, and (5) the satisfaction evaluation form. The statistics used in
� ), and standard deviation (S.D.)
the data analysis were frequency, percentage, mean (×
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_____________________________________________________________________________________________
The study results showed that the model of an interactive picture book contains 4 elements: users, the
picture book, reading, and interaction. Also, the interaction between users and the picture book has 4 steps. First,
the smartphone or tablet application connects to the internet. Then, users scan a picture from the picture book
using the Aurasma application. Next, the application processes the picture into a cartoon animation or a video
clip. Finally, the application displays the said clip. Overall, the result of the design of the picture book has 6
components, which was appropriate and it can be adapted for use by the sample population. The quality
evaluation was done on the following 8 aspects of the interactive picture book: make of the book, organization
of accompanied pictures, presentation, language and alphabet, cover book, content, cartoon animation/video
clip, and interaction and book usage. With these quality aspects, the quality of book was evaluated at the veryhigh level. The sample upper secondary school students expressed their satisfaction with the interactive picture
book at the highest level.
Keywords: picture book; interaction; Aurasma application

บทนำ

หนังสือภาพอาจมิใชสื่อแหงความนิยมของเด็กวัยรุนในปจจุบัน แตหนังสือภาพสามารถสื่อสารเขาถึงตัวเด็กไดอยาง
แนบเนียน ซึ่งหนังสือภาพมีเสนหตรงการเลาเรื่องดวยภาพประกอบกับมีเนื้อหาที่สามารถสอดแทรกเนื้อหาประกอบภาพได
หลากหลาย เชน เนื้อหาเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร หรือเนื้อหาสงเสริมจินตนาการแนวแฟน
ตาซี ซึ่งการเลาเรื่องดวยภาพสามารถนำเด็กไปสูการคนพบประสบการณชีวิตที่หลากหลาย โดยหนังสือภาพที่มีวิธีการสื่อสารใหเขาใจ
ธรรมชาติตามความสนใจของเด็กแตละชวงวัยนั้น มีอิทธิพลตอความรูสึกหรือความสนใจของเด็กไดดี ไมวาจะเปนความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน การสงเสริมจินตนาการ การขยายขอบเขตความเขาใจในสิ่งตาง ๆ บนโลก ซึ่งหนังสือภาพไมเพียงไดเปดโลกแหง
จินตนาการใหเด็กเกิดประโยชนตอการพัฒนาทางดานสติปญญาเทานั้น หากหนังสือภาพยังเปนเครื่องมือชั้นดีที่พอแมหรือแมแต
คุณครูใชสอนเด็กได
ในปจจุบันการนำเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางหนังสือภาพใหเกิดความนาสนใจ กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมาก
ยิ่งขึ้น ดังงานวิจัยของ จันทรจิรา นที และแคทรียา หนอยศ (2560, น, 1923) ที่ไดการออกแบบหนังสือสําหรับเด็กวัย 7-12 ป เรื่อง
การละเลนของเด็กไทยโดยผสมผสานเทคโนโลยีเสมือนจริงไวดวยกัน ทําใหการอานหนังสือสําหรับเด็กมีความนาสนใจ เพิ่มความสนุก
ความตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้น และยังชวยสงเสริมใหเด็กมีประสบการณที่แปลกใหมในการเรียนรู นอกจากนี้การประยุกตเทคโนโลยีออรัส
มา มาใชในการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนการสอนใหผูเรียนโดยอาศัยหลักการคอมพิวเตอร มัลติมีเดีย ซึ่งมีสวนประกอบของขอความ
รูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว ใหมีความนาสนใจ กระตุนใหผูเรียนเกิดความรูสึกสนุก และใสใจในการเรียนรูเนื้อหาในบทเรียนมาก
ยิ่งขึ้น เรียนรูไดอยางเขาใจ กระตุนการเรียนรูของผูเรียนไดดี (พันทิพา หนูซื่อตรง และ อนิรุทธ สติมั่น, 2561, น, 922; เนารุง วิชาราช
, 2558, น, 621) สอดคลองกับงานวิจัยของ นงคราญ ศรีสะอาด และคณะ (2557) ไดศึกษาเรื่อง การสรางสภาพแวดลอมทางการเรียน
จากเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบสุริยะ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ทำใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงขึ้นหลังจาก
เรียนรูเรื่องระบบสุริยะจากเทคโนโลยีเสมือนจริง นับวาเปนการนำเทคโนโลยีใหมมาประยุกตใชกับสื่อการเรียนการสอน สงเสริม กระตุน
เราความสนใจใหผูเรียนอยากที่จะเรียนรูมากยิ่งขึ้น และยังเปนแนวทางเริ่มตนของการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย สอด
รับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยการประยุกตใชเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาใหกับผูสอนและผูเรียน
เทคโนโลยีเสมือนจริงไดถูกรวมเขามาเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมประจำวันของคนในสังคมเมือง มีการนำเทคโนโลยีไป
ประยุกตใชอยางแพรหลายในดานตาง ๆ ทั้งดานศิลปะ การแพทย การบันเทิง และการศึกษาเปนตน และเทคโนโลยีออรัสมา (Aurasma)
เปนแอปลิเคชันหนึ่งที่ใชสำหรับการสรางสื่อในโลกแหงความจริงเสมือน (Augmented Reality : AR) เหมาะสำหรับการพัฒนาสื่อที่ใช
กับอุปกรณประเภท ไอโฟน ไอแพด รวมถึงอุปกรณคอมพิวเตอรพกพาตาง ๆ ที่ใชระบบปฏิบัติการ IOS และ Android คุณสมบัติพิเศษ
ของออรัสมา คือ การเปนตัวกลางสำหรับเชื่อมโยงสภาวะจริงกับโลกของความจริงเสมือนที่สรางขึ้น โดยแสดงผลออกมาในรูปแบบสื่อ
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ปฏิสัมพันธที่มองเห็น ควบคุม และสัมผัสไดผา นทางหนาจอ ทั้งที่ เปนเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต
ตามที่กำหนดไว ออรัสมาเปนเครื่องมือสำเร็จรูปที่อำนวยความสะดวกในการสรางสื่อประเภท Augmented Reality เพราะผูสรางสรรค
สื่อไมจำเปนตองมีความรูเชิงลึกในเรื่องการเขียนโปรแกรม ตองการเพียงความคิดสรางสรรค ของผูสรางสรรคสื่อและประยุกตใชงานให
สอดคลองกับบริบทหรือสภาพแวดลอมตามตองการ (Sampson Tetteh, 2015, p, ; ไพฑูรย ศรีฟา, 2556)
จากหลักการและเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำเทคโนโลยีออรัสมา ซึ่งเปนฟรีแอปพลิเคชันมา
ประยุกตใชในการพัฒนาหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธกับผูใช เพื่อสงเสริมความนาสนใจใหหนังภาพและสอดรับกับพฤติกรรมการ
เรียนรูและความสนใจของเด็กในยุคไทยแลนด 4.0

วัตถุประสงคการวิจัย
1.
2.
3.
4.

เพื่อสรางรูปแบบหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ
เพื่อพัฒนาหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ
เพื่อประเมินคุณภาพหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ
เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตอหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ

วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงประยุกตโดยนำเทคโนโลยีมาผสานโลกแหงความจริงเขากับโลกเสมือนไวโดยใชเทคนิคการนำ
หนังสือภาพ วิดโี อ ทำใหเกิดปฏิสัมพันธกับผูใช โดยใชแอปพลิเคชันอรัสมา แสดงผลขอมูลบนสมารทโฟน ซึ่งมีการดำเนินการศึกษาดังนี้
1. กำหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร เปนนั ก เรี ยนมัธยมศึ กษาตอนปลายในเขตอำเภอเมื องมหาสารคาม จั ง หวั ดมหาสารคาม จำนวน
4 โรงเรียนคือ โรงเรียนสารคามพิทยาคม จำนวน 1,886 คน โรงเรียนผดุงนารี จำนวน 1,861 คน โรงเรียนมหาวิชานุกูล จำนวน
116 คน และ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร จำนวน 154 คน รวมจำนวนนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย 4,017 คน ขอมูลจาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มหาสารคาม (2559) วันที่ 10 มิถุนายน 2559
1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นปที่ 4-6 ในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม จำนวน 4 โรงเรียน โดยการใชตารางสำเร็จรูป ของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) จำนวนกลุมตั ว อย า ง
ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 360 คน โดยเลือกดวยวิธีสมัครใจเขารวมโครงการวิจัย
1.3 ผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ประเมินผลของรูปแบบ สวนประกอบหนังสือภาพและคุณภาพหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 รูปแบบหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ
2.2 หนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ
2.3 แบบประเมินสวนประกอบการออกแบบหนังสือภาพ
2.4 แบบประเมินคุณภาพหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ
2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตอหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 ติดตอผูเชี่ยวชาญเพื่อนัดหมาย ใหผูเชี่ยวชาญประเมินผลรูปแบบ การออกแบบหนังสือภาพและคุณภาพของ
หนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ
3.2 เมื่อถึงวันนัดหมาย นำหนังสือภาพที่ผูวิจัยไดออกแบบ มาใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทานประเมิน
3.3 ทำหนังสือ ถึงผูอำนวยการโรงเรียนเพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลประกอบโครงการวิจัย
3.4 ผูวิจัยและทีมผูชวยวิจัยแนะนำตัวตอกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.5 ชี้แจงใหกลุมตัวอยางทราบถึงวิธีการเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย สิทธิ์
ของกลุมตัวอยาง และวิธีการใชหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธกับแอปพลิเคชันออรัสมา
3.6 ชี้แจงวิธีการประเมินความพึงพอใจผูใชที่มีตอหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธใหกลุมตัวอยางเขาใจ
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3.7 นำหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธใหกลุมตัวอยางทดลองใชงาน
3.8 ใหกลุมตัวอยางประเมินความพึงพอใจหลังจากทดลองใชหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 วิเคราะหรูปแบบหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ เปนการหาความเหมาะสม โดยผูเชี่ยวชาญเปนผูประเมินรูปแบบ และ
รูปแบบที่ผานการประเมินความเหมาะสมอยูในระดับมากขึ้นไปและไดรับการรับรองจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน วาสามารถนำไปใชงานได
4.2 วิเคราะหความเหมาะสวนประกอบหนังสือภาพ สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูเชี่ยวชาญ สวนที่ 2 รายการตรวจ
ประเมินสวนประกอบการออกแบบหนังสือวิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่และนำมาหาคาเฉลี่ย (×) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) แลวนำคาเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑที่กำหนดไว จากนั้นแปลความหมายตามเกณฑที่กำหนด สวนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมของ
ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนคำถามปลายเปดผูวิจัยนำมารวบรวมแนวคิด และนำเสนอขอมูลเชิงพรรณนา
4.3 วิเคราะหคุณภาพหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูเชี่ยวชาญ ดวยการแจกแจงความถี่ และ
รอยละ สวนที่ 2 รายการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่และนำมาหา
คาเฉลี่ย (×) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนำคาเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑที่กำหนดไว จากนั้นแปลความหมายตามเกณฑที่กำหนด
สวนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนคำถามปลายเปดผูวิจัยนำมารวบรวมแนวคิด และนำเสนอขอมูลเชิงพรรณนา
4.4 วิเคราะหความพึงพอใจของผูใชที่มีตอหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ สวนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตอหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่และนำมาหาคาเฉลี่ย (×) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนำคาเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑที่กำหนดไว จากนั้นแปลความหมายตามเกณฑที่กำหนด และสวนที่ 3 ความ
คิดเห็นเพิ่มเติมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเปนคำถามปลายเปดผูวิจัยนำมารวบรวมแนวคิด และนำเสนอขอมูลเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา

1. ผลการศึกษารูปแบบหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ
พบวา รูปแบบหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ มี 4 องคประกอบ คือ ผูใช หนังสือภาพ การปฏิสัมพันธ และการอาน ซึ่งผูใช
สามารถอานหนังสือภาพไดและยังสามารถโตตอบหรือมีปฏิสัมพันธกับหนังสือภาพได 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 แอปพลิเคชันออรัสมาบนสมารทโฟนที่เชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต
ขั้นตอนที่ 2 สแกนภาพจากหนังสือภาพดัวยแอปพลิเคชันออรัสมารอประมวลผล
ขั้นตอนที่ 3 แอปพลิเคชันประมวลผลเปนวีดีโอการตูนแอนิเมชัน
ขั้นตอนที่ 4 วีดีโอแสดงผลบนหนาจอสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต
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ภาพ 1 รูปแบบหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ

5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

รูปแบบหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ โดยรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด (×= 4.60, S.D. = 0.50)

4.80

4.60

0.55
ผูใช

4.60

0.55

0.45
หนังสือภาพ
คาเฉลี่ย

4.40

การปฏิสัมพันธ

0.55
การอาน

สวนเบี่ยวงเบนมาตรฐาน

ภาพ 2 แสดงผลการวิเคราะหความเหมาะของรูปแบบหนังสือภาพแบบมีปฏิสมั พันธประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน
จากภาพ 2 พบวา รูปแบบหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธโดยรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด (×= 4.60) พิจารณาเปนราย
ขอเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย อันดับ 1 หนังสือภาพมีความเหมาะสมมากที่สุด (×= 4.80) อันดับ 2 สวนของผูใชและการ
ปฏิสัมพันธเหมาะสมมากที่สุด (×= 4.60) และอันดับ 3 การอานมีความเหมาะสมมาก (×= 4.40) ตามลำดับ
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ตาราง 1 แสดงภาพผลงานการออกแบบหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ เรื่องอภินิหารขนนกทองคำ (Golden feather)

หนาที่ 11-33 เปนเนื้อหาเรื่องราวของอภินิหารขนนกทองคำ

หนาที่ 1-10

ภาพผลงานการออกแบบหนังสือภาพ เรื่อง อภินิหารขนนกทองคำ

1. ปกหนา

2. ปกรอง

3. เปนขอมูลของตัวละคร

4. ตัวละครดานา

5.ตัวละครทอรมุนด

6. ตัวละครเอ็ด

7. ตัวละครอสูร

8. เปนขอมูลของเรื่องยอ

9. เรื่องยอ

10. บอกวิธีการใชหนังสือภาพ
แบบมีปฏิสัมพันธ

11. เริ่มตนเรื่องราว

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33. ตอนจบขอเรื่อง
34. ปกรอง

36. ปกหลัง

หมายเหตุ หนาที่ 11-33 จะมีสัญลักษณ
(Aurasma) ปจจุบันเปลี่ยนโลโกเปน
(HP Reveal Aurasma) ซึ่งสื่อความหมายวา ผูใชสมา
รถมีปฏิสัมพันธกับหนังสือภาพไดผานแอปพลิเคชันออรัสมาโดยการแสกนภาพนิ่งในแตละหนาเพื่อดูวีดีโอการตูนนิเมชันประกอบการอานหนังสือภาพ
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ภาพ 3 แสดงขึ้นตอนดาวนโหลดติดตั้งและการใชงานแอปพลิเคชัน Aurasma
จากภาพ 3 แสดงขั้นตอนการติดตัง้ และวิธีการอานหนังสื่อภาพเรื่องอภินิหารขนนกทองคำดวยแอปพลิเคชันออรัสมาบน

สมารตโฟน
1. เขา App Store หรือ Play Store คนหาแอป Aurasma
และทำการติดตั้ง
2. เปดแอป Aurasma ขึ้นมา
3. เลือกเพื่อทำการสราง Account ใหม
4. ใส E-mail ของตัวคุณเอง และทำการคลิ๊ก NEXT
5. ใส Usermame ของตัวคุณเอง และทำการคลิ๊ก NEXT
6. ใส Password ของตัวคุณเอง และทำการคลิ๊ก Create
Account
7. คลิ๊ก Skip เพื่อขาม

8. คนหา Arthi9732
9. เลือก Arthi9732‘s Public Aurasma
10. เลือก Follow ใหขึ้น คำวา Following แถบสีน้ำเงิน แลวคลิก
Back
11. เลื อ ก ปุ  ม ถ า ยรู ป เพื ่ อ ทำการแสกนภาพบนหนั ง สื อ ภาพ
“อภินิหารขนนกทองคำ”
12. เริ่มใชงาน โดยใช Taking แสกน ภาพนิ่ง ในหนังสือภาพอิภินิ
หารขนนกทองคำเพื่อดูวีดีโอประกอบการอาน
13. ใชสมารตโฟนที่เปดแอป Aurasma สแกนภาพนิ่งในหนาที่มี
สัญลักษณ Aurasma วิดีโอจะปรากฏทับซอนภาพนิ่งขึ้นมา เรา
สามารถดูวีดีโอรวมกับการอานหนังสือภาพ
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2. ผลการศึกษาความเหมาะสมของสวนประกอบหนังสือภาพ

คาฉลี่ยความหมาะสม

สวนประกอบหนังสือภาพ โดยรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

4.60

4.80

4.60

0.55
1. ลักษณะรูปเลม

4.60

(×= 4.60 , S.D.= 0.53)
4.60

4.40

0.55

0.45

0.55

0.55

0.55

2. เนื้อหาสาระ

3. การจัด
ภาพประกอบ

4. การนําเสนอ

5. ภาษาและ
ตัวอักษร

6. ปกหนังสือ

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ภาพ 4 แสดงผลการวิเคราะหความเหมาะสวนประกอบหนังสือภาพ ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน
จากภาพ 4 พบวา สวนประกอบของหนังสือภาพ ทั้ง 6 ดานโดยรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด (×= 4.60) พิจารณาเปนราย
ดานเรียงลำดับจากกคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา อันดับ 1 การจัดภาพประกอบเหมาะสมมากที่สุด (×= 4.80) รองลงมามี 4 รายการ
ที่มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ ลักษณะรูปเลม เนื้อหาสาระ การนำเสนอ และ ปกหนังสือ มีเหมาะสมมากที่สุด (×= 4.60) สวนภาษาและ
ตัวอักษร มีความเหมาะสมมาก (×= 4.40)
3. ผลการศึกษาคุณภาพหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ

ตาราง 2 แสดงผลคุณภาพหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 5 คน
ที่
1

2

รายการที่ประเมิน
ลักษณะรูปเลม
1.1 รูปเลมภายนอกสวยงามนาอาน
1.2 ขนาดของเลมหนังสือสามารถจับไดสะดวก
1.3 ความหนาของหนังสือมีความเหมาะสม
1.4 การจัดหนาสวยงาม อานไดสะดวก
1.5 การเขาเลมมีความคงทน
1.6 การพิมพชัดเจน กระจางตา ตัวอักษรอานงาย
รวม
เนื้อหาสาระ
2.1 เนื้อหาเหมาะกับวัยและประสบการณของผูอาน
2.2 ความยาวของเนื้อหามีความเหมาะสม
2.3 การลำดับเนื้อหามีความตอเนือ่ ง
2.4 เนื้อหาสะทอนใหเห็นโทษของสงคราม
2.5 เนื้อเรื่องมีประโยชนใหแงคิดเรื่องสันติทำใหมนุษยอยูอยางสงบสุข
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ระดับคุณภาพ
n=5
×
S.D.

แปล
ความหมาย

4.60
4.40
4.80
4.40
4.80
4.40
4.57

0.55
0.55
0.45
0.55
0.45
0.55
0.50

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก

4.40
4.60
4.60
4.40
4.40

0.55
0.55
0.55
0.55
0.55

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
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ตาราง 2 แสดงผลคุณภาพหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 5 คน (ตอ)
ที่

3

4

5

6

รายการที่ประเมิน
2.6 กลยุทธในการถายทอดเนื้อหามีความนาสนใจ
รวม
การจัดภาพประกอบ
3.1 ภาพปกมีความสวยงาม
3.2 ภาพประกอบแตละตอนมีความสวยงาม
3.3 ภาพประกอบมีความสัมพันธกับเนื้อหาในแตละหนา
3.4 ภาพประกอบชวยใหเขาใจเนือ้ หาสาระเพิ่มขึ้น
3.5 ภาพประกอบมีความชัดเจนสวยงาม
3.6 ภาพประกอบ และขอความแตละหนาสอดคลองกัน
รวม
การนำเสนอ
4.1 การนำเสนอแปลกใหม
4.2 การนำเสนอนาสนใจ
4.3 การนำเสนองายตอการเขาใจ
4.4 การนำเสนอมีความสรางสรรค
4.5 การนำเสนอเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
4.6 การนำเสนอทำใหอานหนังสือมีความสนุก
รวม
ภาษาและตัวอักษร
5.1 ภาษาที่ใชมีความเหมาะสมกับผูอาน
5.2 ภาษาที่ใชมีความชัดเจนเขาใจงาย
5.3 ใชคำไดเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง
5.4 ตัวอักษรมีความเปนระเบียบ
5.5 ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม
5.6 สีของตัวอักษรมีความชัดเจนอานงาย
รวม
ปกหนังสือ
6.1 ภาพประกอบปกหนาดึงดูดความสนใจ
6.2 ภาพประกอบปกหนาสื่อสารถึงเนื้อหาสาระในเลม
6.3 ชื่อเรื่องบนปกหนามีความโดดเดนกวาอักษรอื่น
6.4 รูปแบบตัวอักษรชื่อเรื่องสะทอนบุคลิกของหนังสือภาพ
6.5 การวางตำแหนงของชื่อเรื่องมีความโดดเดน
6.6 ปกหลังมีความสัมพันธกับปกหนา
รวม
69

ระดับคุณภาพ
n=5
×
S.D.
4.40
0.55
4.47
0.51

แปล
ความหมาย
ดี
ดี

4.80
4.80
4.60
4.60
4.60
4.40
4.63

0.45
0.45
0.55
0.55
0.55
0.55
0.49

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

3.80
4.80
4.80
4.40
4.60
4.60
4.50

0.45
0.45
0.45
0.55
0.55
0.55
0.57

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี

4.40
4.60
4.40
4.40
4.40
4.40
4.43

0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.50

ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

3.60
3.40
4.80
5.00
5.00
4.60
4.40

0.55
0.55
0.45
0.00
0.00
0.55
0.77

ดี
ปานกลาง
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
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ตาราง 2 แสดงผลคุณภาพหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 5 คน (ตอ)
ที่

รายการที่ประเมิน

7

วีดีโอการตูนแอนิเมชัน
7.1 การนำเสนอเนื้อหาในวีดีโอสอดคลองกับเนื้อหาในหนังสือภาพ
7.2 การตูนแอนิเมชันดึงดูดความสนใจ
7.3 เสียงในวีดีโอมีความความชัด
7.4 ภาพในวีดีโอมีความชัดเจน
7.5 วีดีโอการตูนแอนิเมชันทำใหหนังสือภาพนาอาน
7.6 วีดีโอการการตูนแอนิเมชันแสดงผลไมสะดุด
รวม
การใชหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ
8.1 มีการแสดงวิธีการใชงานแอปพลิเคชันออรัสมากับหนังสือภาพชัดเจน
8.2 การใชงานแอปพลิเคชันออรัสมาสามารถใชงานไดงาย ไมซับซอนเกินไป
8.3 การใชแอปพลิเคชันออรัสมาชวยเสริมแรงในการอานหนังสือภาพ
8.4 หนังสือภาพมีความนาสนใจเมื่อใชงานรวมกับแอปพลิเคชันออรัสมา
8.5 หนังสือภาพมีการโตตอบกับผูใชผานแอปพลิเคชันออรัสมา
8.6 การเชื่อมตอระหวางแอปพลิเคชันออรัสมากับวีดโี อการตูนแอนิเมชันราบรื่น
รวม
รวมทุกดาน

8

ระดับคุณภาพ
n=5
×
S.D.

แปล
ความหมาย

4.60
4.80
4.00
4.80
4.80
4.60
4.60

0.55
0.45
0.00
0.45
0.45
0.55
0.50

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.60
4.60
4.80
4.80
4.40
4.00
4.63
4.51

0.55
0.55
0.45
0.45
0.55
0.00
0.49
0.55

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก

จากตาราง 2 พบวา คุณภาพหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ 8 ดาน โดยรวมมีคุณภาพดีมาก (×= 4.51) เมื่อพิจารณาเปน
รายดานเรียงลำดับจากมากไปหานอย 5 อันดับ พบวา
อันดับ 1 มีคาเฉลี่ยรวมเทากัน 2 ดาน คือ ดานการจัดภาพประกอบและดานการใชหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ มี
คุณภาพโดยรวมรายดานดีมาก (×= 4.63) ดานการจัดภาพประกอบ ขอ 3.1 ภาพปกมีความสวยงาม มีคาเฉลี่ยเทากันกับขอ 3.2
ภาพประกอบแตละตอนมีความสวยงาม มีคุณภาพดีมาก (×= 4.80) รองลงมาขอ 3.3 ภาพประกอบมีความสัมพันธกบั เนื้อหาในแต
ละหนา ขอ 3.4 ภาพประกอบชวยใหเขาใจเนื้อหาสาระเพิ่มขึ้น และขอ 3.5 ภาพประกอบมีความชัดเจนสวยงามมีคุณภาพดีมาก (×=
4.60) ทั้ง 3 ขอนี้มีคาเฉลี่ยเทากัน สวนดานการใชหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ ขอ 8.3 การใชแอปพลิเคชันออรัสมาชวยเสริมแรงใน
การอานหนังสือภาพ และขอ 8.4 หนังสือภาพมีความนาสนใจเมื่อใชงานรวมกับแอปพลิเคชันออรัสมาทั้ง 2 ขอมีคาเฉลี่ยเทากันและมี
คุณภาพดีมาก (×= 4.80) รองลงมา ขอ 8.1 มีการแสดงวิธีการใชงานแอปพลิเคชันออรัสมากับหนังสือภาพชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากัน
กับ ขอ 8.2 การใชงานแอปพลิเคชันออรัสมาสามารถใชงานไดงายไมซับซอนเกินไป ทั้ง 2 ขอ มีคุณภาพดีมาก (×= 4.60) สวน
รายการอื่นมีคุณภาพดีตามลำดับ
อันดับ 2 ดานวีดีโอการตูนแอนิเมชันมีคุณภาพโดยรวมดีมาก (×= 4.60) พิจารณาเปนรายขอเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยมาก
ไปหานอยพบวา ขอ 7.2 การตูนแอนิเมชันดึงดูดความสนใจ ขอ 7.4 ภาพในวีดีโอมีความชัดเจน และขอ 7.5 วีดีโอการตูนแอนิเมชัน
ทำใหหนังสือภาพนาอานมีคาเฉลี่ยเทากัน และมีคุณภาพดีมาก (×= 4.80) รองลงมา ขอ 7.1 การนำเสนอเนื้อหาในวีดีโอสอดคลอง
กับเนื้อหาในหนังสือภาพ และขอ 7.6 วีดีโอการการตูนแอนิเมชันแสดงผลไมสะดุด มีคุณภาพดี (×= 4.60)
อันดับ 3 ดานลักษณะรูปเลมมีคุณภาพโดยรวมดีมาก (×= 4.57) พิจารณาเปนรายขอเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยมากไปหา
นอยพบวา ขอ 1.3 ความหนาของหนังสือมีความเหมาะสม และ ขอ 1.5 การเขาเลมมีความคงทน มีคุณภาพดีมาก (×= 4.80)
รองลงมาขอ 1.1 รูปเลมภายนอกสวยงามนาอาน มีคุณภาพดีมาก (×= 4.60) สวนรายการอื่นมีคุณภาพดีตามลำดับ
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อันดับ 4 ดานการนำเสนอมีคุณภาพโดยรวมดี (×= 4.50) พิจารณาเปนรายขอเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย
พบวา ขอ 4.2 การนำเสนอนาสนใจ และขอ 4.3 การนำเสนองายตอการเขาใจ มีคุณภาพดีมาก (×= 4.80) รองลงมา ขอ 4.5 การ
นำเสนอเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย และขอ 4.6 การนำเสนอทำใหอานหนังสือมีความสนุก มีคุณภาพดีมาก (×= 4.60)
อันดับ 5 ดานเนื้อหาสาระมีคุณภาพโดยรวมดี (×= 4.47) พิจารณาเปนรายขอเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย
พบวา ขอ 2.2 ความยาวของเนื้อหามีความเหมาะสม และ ขอ 2.3 การลำดับเนื้อหามีความตอเนื่องมีคุณภาพดีมาก (×= 4.60) สวน
รายการอื่นมีคุณภาพดีทุกขอ
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 360 คน
ขอมูลพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 360 คน
100%
80%
60%
40%
20%
0%

หญิง 152 คน คิดเปน
42 %

ม.6 130 คน คิดเปน 29 %
ม.5 126 คน คิดเปน 35 %

ชาย 208 คน คิดเปน
58 %

ม.4 104 คน คิดเปน
36 %

เพศ

ระดับการศึกษา

ภาพ 5 ขอมูลพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 360 คน
จากภาพ 5 พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 360 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 58 นักเรียนมี
ระดับการศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มากที่สุดคิดเปนรอยละ 36 รองลงมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 คิดเปนรอยละ 35 และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 คิดเปนรอยละ 29
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (×=470, S.D.=0.46)
0.47
0.30
0.50
0.50
0.27
0.32
0.32
0.35
0.40
0.48
0.28
0.50
0.47
0.47
0.50

15. แอปพลิเคชันออรัสมากับวีดีโอการตูนแอนิเมชันสามารถเลือกดูไดสะดวก
14. การปฏิสัมพันธแอปพลิเคชันออรัสมากับหนังสือภาพชวยเสริมแรงใหหนังสือภาพนา …
13. แอปพลิเคชันออรัสมาสามารถใชงานไดงาย ไมซับซอนเกินไป
12. วีดีโอการตูนแอนิเมชันทําใหหนังสือภาพมีความสนุกสนาน
11. เนื้อเรื่องมีประโยชนใหแงคิดเรื่องสันติทําใหมนุษยอยูอยางสงบสุข
10. เนื้อเรื่องสงเสริมใหมนุษยรวมมือกันยุติสงคราม
9. สะทอนใหเห็นถึงอีโรมนุษยคอยผูปกปองโลก
8. เนื้อเรื่องสะทอนความโลภของมนุษยนําไปสูการกอสงคราม
7. เนื้อเรื่องสะทอนใหเห็นการสูญเสียที่เกิดจากสงคราม
6. ภาพประกอบสวยงามเหมาะสมกับผูอานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
5. ภาพประกอบชวยขยายขอความ สงเสริมใหเขาใจเนื้อเรื่อง
4. เนื้อเรื่องในหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธมีความสนุกชวนติดตาม
3. การนําเสนอเนื้อเรื่องในหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ มีความชัดเจน เขาใจงาย
2. เนื้อเรื่องมีความตอเนื่องสัมพันธกัน
1. เนื้อเรื่องงายตอการทําความเขาใจ
0.00
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1.00

4.66
4.90
4.45
4.56
4.92
4.89
4.89
4.86
4.80
4.63
4.92
4.53
4.68
4.32
4.55
2.00

3.00

4.00

5.00

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ภาพ 6 ระดับความความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 360 คนที่มีตอหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ
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จากภาพ 6 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 360 คน โดยรวมมีความพึงพอใจตอหนังสือภาพแบบมี
ปฏิสัมพันธ มากที่สุด (×=4.70) พิจารณาเปนรายขอ 5 อันดับ เรียงลำดับจากคาเฉลี่ ยมากไปหานอยพบว า อันดับ 1 ขอ 5
ภาพประกอบชวยขยายขอความ สงเสริมใหเขาใจเนื้อเรื่อง และขอ 11 เนื้อเรื่องมีประโยชนใหแงคิดเรื่องสันติทำใหมนุษยอยูอยางสงบ
สุข มีคาเฉลี่ยเทากัน (×=4.92) อันดับ 2 ขอ 14 การปฏิสัมพันธแอปพลิเคชันออรัสมากับหนังสือภาพชวยเสริมแรงใหหนังสือภาพนา
อาน (×=4.90) อันดับ 3 ขอ 9 สะทอนใหเห็นถึงอีโรมนุษยคอยผูปกปองโลก และขอ 10 เนื้อเรื่องสงเสริมใหมนุษยรวมมือกันยุติ
สงคราม (×=4.89) อันดับ 4 ขอ 8 เนื้อเรื่องสะทอนความโลภของมนุษยนำไปสูการกอสงคราม (×=4.86) และ อันดับ 5 ขอ 7
เนื้อเรื่องสะทอนใหเห็นการสูญเสียที่เกิดจากสงคราม (×=4.80) ซึ่งทั้ง 5 อันดับนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด สวนรายการ
ประเมินอื่น ๆ นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากถึงมากที่สุดตามลำดับ
นอกจากนี้นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา หนังสือภาพเมื่อนำแอปพลิเคชันออรัสมามาใช ทำใหหนังสือภาพอาน
แลวมีความตื่นตาตื่นใจ หนังสือภาพนาอาน นักเรียนอยากใหนำแอปพลิเคชันมาใชกับหนังสือเรียนดวยเวลาเรียนจะไดไมเครียด และ
นาจะทำใหเรียนเขาใจยิ่งขึ้น

อภิปรายผลการศึกษา

การวิจัยการพัฒนาหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธในครั้งนี้ รูปแบบหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ พบวา มี 4 องคประกอบ
คือ ผูใช หนังสือภาพ การปฏิสัมพันธ และการอาน ซึ่งในการใชหนังสือภาพผูใชสามารถใชวิธีการอานและเลือกใชวิธีโตตอบกับหนังสือ
ภาพได โดยการปฏิสัมพันธกับหนังสือภาพผานแอปพลิเคชันบนสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตที่ไดติดตั้งแอปพลิเคชันแลว ทำการเชื่อมตอ
กับอินเตอรเน็ตที่มีสัญญาณแรงพอสมควร จากนั้นผูใชสแกนภาพจากหนังสือภาพที่เลือกไว ดัวยแอปพลิเคชันออรัสมา แลวรอจน
ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือวีดีโอปรากฏขึ้นบนหนาจอสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตสงกลับมายังผูใช ซึ่งเปนผลมาจากผูวิจัยไดท ำการ
วิเคราะหและสังเคราะหหลักการทฤษฎีเกี่ยวของกับหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธระหวางผูใช และการใชงานของ แอปพลิเคชันออรัส
มา ทำใหหนังสือภาพมีความนาสนใจผูเชี่ยวชาญ 5 ทานประเมินความเหมาะสมของรูปแบบอยูในระดับมากที่สุด สามารถนำมาใชใน
การออกแบบหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธรวมกับแอปพิลเคชันออรัสมาได เนื่องจาก แอปพิลเคชันออรัสมาเปนเครื่องมือสําเร็จรูปที่
จะอํานวยความสะดวกในการสรางสื่อประเภทเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยผูสรางสื่อไมจําเปนตองมีความรูเชิงลึกในเรื่องการเขียน
โปรแกรม ทําใหสามารถเขาถึงขอมูลที่ถูกเขารหัสดวยออรัสมา ใหปรากฏเห็นภาพผานหนาจอของอุปกรณ โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต
ซึ่งผูสรางสื่อ เพียงแคนำแอปพลิเคชันออรัสมาประยุกตใชรวมกับสื่อสรางขึ้น และปฏิบัติตามขั้นตอนของคําแนะนําในเว็บไซต
https://studio.aurasma.com/home (สมศักดิ์ เตชะโกสิต และ พัลลภ พิริยะสุรวงศ, 2558, น, 225-230) และออรัสมายังเปน
แอปพลิเคชันสำหรับการสรางสื่อแบบเสมือนจริงสามารถโตตอบได เชน ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน ภาพ 2 มิติ และภาพ 3 มิติ เหมาะ
สำหรับการสรางสื่อที่ใชกับ สมารทโฟน ไอแพด แท็บเล็ต รวมถึงอุปกรณพกพาที่ใชระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
สวนประกอบการออกแบบหนังสือภาพที่ผูวิจัยไดทำการออกแบบ พบวามี 6 สวนประกอบหลักที่สำคัญ คือ ลักษณะรูปเลม
เนื้อหาสาระ การจัดภาพประกอบ การนำเสนอ ภาษาและตัวอักษร และปกหนังสือ ทั้ง 6 สวนนีม้ ีความเหมาะสมดีมาก ทั้งนี้เปนผลมา
จากผูวิจัยไดทำการศึกษาแนวทางการออกแบบหนังสือภาพ การสรางเรื่องราวและออกแบบสวนประกอบตาง ๆ ของหนังสือภาพให
สอดคลองตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยหนังสือภาพเกิดจากการประกอบกันระหวางภาพและเนื้อหาเรื่องราว ภาษาและ
ตัวอักษรที่แยกจากกันไมได ภาพประกอบและเรื่องราวตางสนับสนุนสงเสริมซึ่งกันและกันเพื่อสื่อความหมายของการเลาเรื่องในหนังสือ
ภาพแตละเลม Glazer (2000, p. 9) ชี้ใหเห็นวา ภาพประกอบยังมีบทบาทสำคัญที่ทำหนาที่สื่อสารความหมายใหกับเนื้อเรื่อง ปลูกฝง
รสนิยมทางศิลปะและความงามสรางความสนุกสนานใหกับผูอาน นอกจากนั้นภาพยังมีสวนชวยในการ สงเสริมการเห็นคุณคาใหกับผูอาน
เชน คติ แนวคิด ปรัชญา ดวยการออกแบบ ภาพประกอบในลักษณะสัญลักษณที่ปฏิสัมพันธเชื่อมโยกับองคประกอบอื่น ๆ เชน เนื้อหา
ผูรับสาร เปนตน (วิมลิน มีศิร,ิ 2551 น, 9)
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หนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ พบวา มี 8 ดาน คือ ลักษณะรูปเลม เนื้อหาสาระ การจัดภาพประกอบ การนำเสนอ ภาษา
และตัวอักษร ปกหนังสือ วีดีโอการตูนแอนิเมชัน และการใชหนังสือแบบมีปฏิสัมพันธ ซึ่งการออกแบบโดยรวมมีความเหมาะสมสามารถ
นำไปใชกับกลุมตัวอยางไดตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย ทั้งนี้เปนผลมาจากการออกแบบลักษณะรูปเลมมีความเหมาะสมในการอาน
โดยนำสวนของเนื้อหาสาระและภาพประกอบมาจัดเรียงใหมีความตอเนื่องกันอยางเปนระบบตามขั้นตอนการใชงานจริง เพื่อใหผูใชอานได
สะดวก การออกแบบปกหนังสือ การจัดภาพประกอบมีสีสวยงามสอดคลองกับเนื้อหา ภาพที่นำมาใชมีความเดนชัด สื่อความหมายได
สัมพันธกับเนื้อหา ภาษาที่ใชเหมาะสมกับระดับความรูของผูอาน ตัวอักษรใชสีขาวบนพื้นสีดำทำใหอานงาย การนำเสนอมีความนาสนใจ
โดยผูใชเลือกใชวิธีการอานหรือเลือกการปฏิสัมพันธกับหนังสือผานแอปพลิเคชันออรัสมาก็ได การใชหนังสือแบบมีปฏิสัมพันธ ในหนังสือ
ภาพ ผูวิจัยไดใชสัญลักษณโลโกของแอปพลิเคชันออรัสมาแสดงใหเห็นวาหนังสือภาพหนาใดบางที่สามารถมีปฏิสัมพันธกับผูใชได และใน
หนังสือภาพมีการแสดงวิธีใชการปฏิสัมพันธไวอยางชัดเจน ทำใหไดหนังสือภาพที่ตรงตามวัตถุประสงคการวิจัย สอดคลองกับ ณรงค ปาน
ทอง (2526,น, 71) ที่วาการสรางหนังสือภาพเปนงานที่ตองอาศัยความละเอียดรอบคอบ ความรู ความเขาใจเพื่อใหไดหนังสือที่ดีมี
คุณภาพตรงกับจุดมุงหมาย
คุณภาพหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ โดยรวมมีคุณภาพดีมาก เปนผลมาจากการออกแบบหนังสือแบบแบบมีปฏิสัมพันธมี
ความเหมาะสม การจัดภาพประกอบมีความสวยงาม ภาพประกอบมีความสัมพันธกับเนื้อหาในแตละหนา ภาพประกอบมีความชัดเจน
สวยงาม นาสนใจสื่อความหมายไดดีทำใหเขาใจเรื่องราวไดชัดขึ้น สอดคลองกับ ณรงค ปานทอง (2526, น, 81–82) ที่วาภาพประกอบ
เปนสวนสำคัญของหนังสือภาพ เพราะภาพที่จะชวยสรางความคิดและมโนภาพตามเรื่องราวได ชวยใหเนื้อเรื่องมีชีวิตชีวานาอาน
นาสนใจ ชวยใหเด็กอยากดูอยากอานและยังชวยสื่อความหมายของตัวอักษรที่เด็กอาน วามีความหมายอยางไร นอกจากนี้ลักษณะ
รูปเลมและวีดีโอการตูนแอนิเมชันมีคุณภาพดีมาก ความหนาของหนังสือมีความเหมาะสม การเขาเลมมีความคงทน รูปเลมภายนอก
สวยงามนาอาน การตูนแอนิเมชันดึงดูดความสนใจดีมาก ภาพในวีดีโอมีความชัดเจนทำใหหนังสือภาพนาอานนาสนใจมากยิ่งขึ้น
สอดคลองกับ เนารุง วิชาราช (2558, น, 621) ที่วา ขอความ รูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว กระตุนใหนักเรียนมีความนาสนใจ
มาก ยิ่งขึ้น เพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิดความรูสึกสนุก และสนใจในการที่จะเรียนรูเนื้อหาในบทเรียนมากยิ่งขึ้น มีการนำเทคโนโลยี
ใหมมาประยุกตใชกับสื่อการเรียนการสอน เปนแนวทางเริ่มตนของการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย การนำเสนอเนื้อหา
ในวีดีโอสอดคลองสัมพันธกับเนื้อหาในหนังสือภาพ สวนการใชภาษา อักษรที่ใชมีความชัดเจนเขาใจงาย การนำเสนอชวนใหติดตาม
เนื้อหาสาระมีความยาวเหมาะสม การลำดับเนื้อหามีความตอเนื่อง การใชหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ โดยการเลือกใชแอปพลิเคชัน
ออรัสมาชวยเสริมแรงในการอานหนังสือภาพ ทำใหหนังสือภาพมีความนาสนใจยิ่งขึ้นเมื่อใชงานรวมกับแอปพลิเคชันออรัสมา มีการ
แสดงวิธีการใชงานแอปพลิเคชันออรัสมากับหนังสือภาพชัดเจน การใชงานแอปพลิเคชันออรัสมาสามารถใชงานไดงายไมซับซอนเกินไป
นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาการนำวีดีโอสามารถสรางปฏิสัมพันธกับผูใชไดเชนการควบคุมการเลนวีดีโอจะทำใหผูเลนมี
ปฏิสัมพันธมากขึ้น นากจากนี้การสแกนเพื่อเรียกใชภาพ (Trigger Image Scan) ควรออกแบบใหมีขนาดเหมาะสมและเห็นชัดเจน
ความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตอหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีความพึงพอใจตอหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธมากที่สุด ทั้งนี้เปนผลมาจากความชัดเจนของเนื้อเรื่อง ที่สะทอนใหเห็นถึงการ
สงเสริมใหมนุษยรวมมือกันยุติสงคราม นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เห็นวาเนื้อเรื่องมีประโยชนใหแงคิดเรื่องสันติทำใหมนุษยอยู
อยางสงบสุข การนำเสนอเนื้อเรื่องในหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ มีความชัดเจน เขาใจงาย ทำใหอยากอานหนังสือสอดคลองกับ
กลอมจิตต พลายเวช (2549, น, 6-10) และ พูนศรี คัมภีรปกรณ (2549, น, 302 – 312) ที่วาหนังสือภาพมีคุณคาในการชวยสงเสริม
พัฒนาการดานตาง ๆ สนองความตองการพื้นฐานความอยากรูอยากเห็นและสงเสริมจินตนาการของเด็กรวมทั้งสรางนิสัยรักการอาน
ใหกับเด็กอีกดวย การนำแอปพลิเคชันออรัสมากับวีดีโอการตูนแอนิเมชันมาใชรวมกันสามารถดึงดูความสนใจตอผูใชที่พบเห็นซึ่งเปน
การจำลองสถานการณที่นอกเหนือจากภาพนิ่งในหนังสือภาพ ผูใชไดรับชมทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียงไปพรอมกัน สอดคลองกับ
สนั่น สระแกว, ปรัชญา เฉลิมวัฒน และอภิชญ บุศยศิริ (2554) ที่วาภาพเคลื่อนไหวและเสียงจะชวยเพิ่มอารมณความรูสึก ในการ
ชมภาพยนตรการตูนแอนิเมชันมากขึ้น แลวผูใชสามารถเลือกการปฏิสัมพันธไดสะดวก นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายชื่นชอบการใช
แอปพลิเคชันออรัสมารวมกับหนังสือภาพ ซึ่งเปนการชวยเสริมแรงใหหนังสือภาพนาอาน นอกจากนี้ภาพประกอบในหนังสือ และ
การตูนแอนิเมชันยังชวยขยายขอความ สงเสริมใหเขาใจเนื้อเรื่องยิ่งขึ้น สอดคลองกับ กัณฑรี วรอาจ และไพฑูรย ศรีฟา (2556, น,
106-107) ที่วารูปภาพและการตูนในหนังสือสมารถดึงดูดสายตาผูเรียนไดดี ทำใหผูเรียนจดจำไดดีขึ้น นอกจากนี้ยังใชแอปพลิเคชัน
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ออรัสมา (Aurasma) รวมดวยเพื่อใหผูเรียน มีปฏิสัมพันธกับการเรียนรูจากหนังสืออานเพิ่มเติมที่มีความจริงเสมือนทำใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีออรัสมา เปนเทคโนโลยีที่ใหม และมีความทันสมัยสามารถนำไปประยุกตใชในการเรียน
การสอนในหองเรียนไดจริง ผูเรียนมีความสนใจในการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส ที่ใชสมารทโฟนในการสแกนรูปภาพดวยโปรแกรม
ออรัสมา เพราะเปนการกระตุนความสนใจดวยวิดิโอมีการการแสดงผลออกมาเปนภาพเคลื่อนไหว ทับซอนแทนที่ภาพนิ่งนั้น ๆ ทำใหผูเรียน
เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น จึงชวยพัฒนาการเรียนรู และจดจำที่ดสี ามารถเพิ่มความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนไดเปนอยางดี ผูเรียนสามารถเรียนรู
ไดตลอดเวลา สงผลใหนักเรียนมีผลคะแนนความรูความเขาใจทางการเรียนสูงขึ้น ทำใหผูเรียนมีความพึงพอใจและประทับใจในรูปแบบ
การนำเสนอที่ผสมผสานเทคโนโลยีที่ผนวกเอาโลกแหงความจริง และโลกเสมือนเขาไวดวยกัน (ณัฐมา ไชยวรโยธิน, 2556, น, 163-164;
นิติศักดิ์ เจริญรูป, 2560, น, 13-30; ศุษมา แสนปากดี, 2557, น, 257-264; วิชุดา วงศเจริญ, 2561, น, 104) และนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา หนังสือภาพเมื่อนำแอปพลิเคชันออรัสมา มาใชรวมกับหนังสือภาพทำใหการอานมีความ
ตื่นตาตื่นใจ หนังสือภาพนาอาน อยากใหนำแอปพลิเคชันมาใชกับหนังสือเรียนในวิชาอื่น ๆ ดวยเวลาเรียนจะไดไมเครียดไมนาเบื่อ
และนาจะทำใหเขาใจเนื้อหาในบทเรียนยิ่งขึ้น

สรุปผลการศึกษา

วิจัยการพัฒนาหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
1. รูปแบบหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ มี 4 องคประกอบ คือ ผูใช หนังสือภาพ การปฏิสัมพันธ และการอาน รูปแบบ
หนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธโดยรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด สามารถนำไปเปนแนวทางในการศึกษาได
2. หนังสือภาพ มี 6 สวนประกอบ คือ ลักษณะรูปเลม เนื้อหาสาระ การจัดภาพประกอบ การนำเสนอ ภาษาและตัวอักษร
ปกหนังสือ ทั้ง 6 สวนประกอบมีความเหมาะสมมากที่สุด
3. หนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก สวนประกอบของหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธ มี 8 ดาน คือ
ลักษณะรูปเลม เนื้อหาสาระ การจัดภาพประกอบ การนำเสนอ ภาษาและตัวอักษร ปกหนังสือ วีดีโอการตูนแอนิเมชัน และการใช
หนังสือแบบมีปฏิสัมพันธ
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 360 คน มีความพึงพอใจตอหนังสือภาพแบบมีปฏิสัมพันธมากที่สุด และ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอยากใหมีการนำภาพเคลื่อนไหวมาใชรวมกับหนังสือเรียนที่มีภาพประกอบ ซึ่งจะทำใหการอานมีความ
ตื่นตาตื่นใจ หนังสือภาพนาอานทำใหมีความเขาใจในเนื้อหาวิชาเรียนมากยิ่งขึ้น อยากใหนำแอปพลิเคชันมาใชกับหนังสือเรียนในวิชา
อื่น ๆ ดวย เวลาเรียนจะไดไมเครียดไมนาเบื่อ

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่สนับสนุนทุนวิจัย ขอบคุณ นายรวมใจ โพธิ์นอย และ
นายอาทิตย มิลินทร ผูชวยนักวิจัยซึ่งเปนนิสิตภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีสวนรวมใน
การคิดสรางสรรคบทการตูนแอนิเมชัน วาดภาพดิจิทัลประกอบหนังสือภาพ รวมทั้งผลิตวีดีโอการตูนแอนิเมชัน และขอขอบพระคุณ
ผูอำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม ผูอำนวยการโรงเรียนผดุงนารี ผูอำนวยการโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ผูอำนวยการโรงเรียน
มหาวิชานุกูล และคุณครูทุกทานนักเรียนทุกคน ที่อำนวยความสะดวกและใหความรวมมืออยางดียิ่งในการทดลองใชหนังสือภาพแบบ
มีปฏิสัมพันธ ในงานวิจัยครั้งนี้
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