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การพัฒนาบทเรียนแบบการ์ตนู แอนิ เมชันบนแท็บเล็ตเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การอ่านเขียนภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 1
พรทิพย์ เล่หงส์1* ปณิตา วรรณพิรุณ2 และ ปรัชญนันท์ นิลสุข3
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั และพัฒนา โดยมีวตั ถุประสงค์ 1) พัฒนาบทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ต 2)
เพื่อประเมินคุณภาพบทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ต 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนก่อนและ
์
หลังเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้บทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ต 4) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การอ่านก่อนและหลังเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้บทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ต 5) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการเขียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้บทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ต 6)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้บทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ต กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการ
วิจยั คือ นักเรียนช่วงชัน้ ที่ 1 โรงเรียนอุทยั ธาราม จํานวน 30 คน ได้โดยการสุ่มอย่างง่ายเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ
บทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ต แบบประเมินคุณภาพบทเรียนด้านเนื้อหากับด้านเทคนิค แบบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน แบบวัดความสามารถในการอ่าน และแบบวัดความสามารถในการเขียน แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั คือ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่าบทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ต ประกอบด้วย เนื้อหาทัง้ หมด 6 ตอน มีผลการประเมิน
ด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคอยู่ในระดับดี นักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้บทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ตมีผลสัมฤทธิ ์
การเรียนหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 นักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้บทเรียนแบบ
การ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ตมีผลสัมฤทธิการอ่
์ านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
นักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้บทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ตมีผลสัมฤทธิการเขี
ยนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน
์
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 นักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้บทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ตมีความพึงพอใจ
ในการใช้บทเรียนออนไลน์อยู่ในระดับมาก
คําสําคัญ: การ์ตูนแอนิเมชัน การอ่านเขียนภาษาไทย
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Development of Cartoon Animation Lesson on a Tablet PC upon entrance
Thai Reading and Writing for Primary students
Pronthip Lahong1* Panita Wannapiroon2 and Prachyanun Nilsook3
Abstract
The objective of this research and development for; 1) to create animated cartoon lesson on tablet, 2) to
evaluate the quality of animated cartoon on tablet, 3) to compare an achievement the pretest of students and
test them when they have learned by use animated cartoon on tablet, 4) to compare reading skill of student
both of before study a lesson and after study lesson by use animated cartoon on tablet, 5) to compare
writing skill of students both of before study a lesson and after study lesson by use animated cartoon
ontablet, 6) to study a student’s satisfaction when they learn an animated cartoon lesson on tablet. For
example in this research, 30 students in grade 1 of Watuthaitharam school and the thing was used in this
research such as an animated cartoon lesson on tablet, a document of evaluation lesson quality about
content and technical, a study achievement document, a document of ability in reading, a document of ability
in writing and a questionnaire of satisfaction. The statistic that used in research are the mean and standard
deviation.
From the result show an animated cartoon lesson on tablet consist of 6 contents and there are evaluate of
the content and technical in good level. The students who have learned by an animated cartoon lesson on
tablet there are higher an achievement of study when they have learned than before. The statistical
significance at .05 level. The students who have learned by an animated cartoon lesson on tablet there are
higher an achievement of writing when they have learned than before there are satisfy to use online animated
cartoon lesson in high level.
Keywords: animation, Thailand to read and write

________________________________________________
1
Master Degree Student, Department of Educational Technology, Faculty of Technical Education, King Mongkut’ s University of
Technology North Bangkok
2
Assistant Professor, Technological Educational Department, Faculty of Technical Education, King Mongkut’s University of
Technology North Bangkok
3
Associate Professor, Technological Educational Department, Faculty of Technical Education, King Mongkut’s University of
Technology North Bangkok
*
Corresponding Author Tel. 09-4310-4588 E-mail: pronthippupae@hotmail.com

_14-1303(001-222).indd 68

12/15/57 BE 11:40 AM

69

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2557

1. บทนํา
การนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทางการศึกษามีหลาย
ช่องทาง และได้ดําเนินการมาโดยตลอดซึ่งพบว่ ามีท งั ้
ประสบความสําเร็จและไม่ประสบผลตามทีค่ าดหวัง การ
จัดการเรียนการสอนที่จะต้องพัฒนาคน ให้เป็ นคนโดย
ั ญา และอารมณ์ จะต้องมีวิธีการที่
สมบูรณ์ ท ัง้ สติป ญ
หลากหลายแต่ อยู่บนพื้นฐานของการจัดการที่เป็ นระบบ
การจัด การศึ ก ษาบนแท็บ เล็ต จึง เป็ น แนวทางหนึ่ ง ที่
สังคมไทย จะต้องดําเนินการศึกษาและพัฒนาอาจจะมี
ข้อจํากัดในหลาย ๆ ด้านก็ตามแต่ ในยุคปจั จุบนั จะต้อง
สร้างเส้นทางการเรียนรูใ้ ห้กบั เด็กไทย เพื่อให้ไปสู่ความ
เป็ นสากล ทางเลือกอีกหนึ่งทางที่สอดคล้องกับเหตุ ผล
การณ์ ปจั จุ บนั และจะเป็ นไปตามสถานการณ์ ต่ าง ๆ ใน
อนาคตการสร้างบนเรียนแบบการ์ ตู นแอนิ เมชัน บน
แท็บเล็ต แม้กระทัง้ การทดสอบการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ซึง่
อาจอยู่ในรูปแบบที่ต่างกัน ตามหน่ วยงานหรือสถาบัน
ต่าง ๆ
การจัดการเรียนสอนภาษาไทยในระดับประถม ศึกษา
เน้นสัมฤทธิผลของทักษะทางภาษาทัง้ 4 ด้าน คือการฟงั
การพูด การอ่าน และการเขียนให้สมั พันธ์กนั โดยเฉพาะ
ทักษะในการอ่านและเขียน เนื่องจากการอ่านเป็ นทักษะที่
มีความสําคัญเพราะแหล่งความรูท้ ค่ี นเราสามารถค้นคว้า
ได้ดว้ ยตนเองนัน้ มักเป็ นหนังสือหรือสิง่ ตีพมิ พ์อ่นื ๆ ซึ่ง
การรับสื่อสารเหล่านัน้ ได้ต้องอาศัยทักษะการอ่านทัง้ สิน้
การอ่านจึงเป็ นเครื่องมือการเรียนรูเ้ พื่อนํ าความรูท้ ไ่ี ด้ไป
ั หา และใช้ป ระโยชน์ ในการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการแก้ ป ญ
ดําเนินชีวติ ดังนัน้ การอ่านจึงสําคัญที่สุดในหลักสูตรทุก
ระดับตัง้ แต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมหาลัย
ด้วยเหตุ ผลนี้ ผู้วิจ ัยจึงนํ าเทคโนโลยีเข้ามาช่ วยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยการนํ าวิธีการเรียนมา
พัฒนาควบคู่กบั การเรียนการสอนบนแท็บเล็ต และนําไป
ใช้ในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ซึ่งเป็ นสาระภาษาไทย ซึ่ง
เป็ นสาระที่นักเรียนทุ กระดับชัน้ จะต้ องเรียน โดยเปิ ด
โอกาสให้ผเู้ รียนได้เรียนรูต้ ามความสนใจ ศึกษาหาความรู้
ได้อย่ างอิสระ และจะส่งผลต่ อการเรียนรู้ของผู้เรียนมร
การพัฒนาการทางด้านทักษะการคิด ความรู้ความเข้าใจ
และจะเป็ นประโยชน์สําหรับครู เพื่อเป็ นแนวทางในการ
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พัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และได้จ ัดกิจกรรม
การเรียนรูส้ าระวิชาอื่น ๆ ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบน
แท็บ เล็ต เพื่อ พัฒ นาความสามารถในการอ่ า นเขีย น
ภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 1
2.2 เพื่อ ประเมิน คุ ณ ภาพบทเรีย นแบบการ์ตู น
แอนิเมชันบนแท็บเล็ต เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
อ่านเขียนภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 1
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนก่อน
์
และหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนแบบ
การ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ต เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านเขียนภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 1
2.4 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านก่อน
และหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนแบบ
การ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ต เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านเขียนภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 1
2.5 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนก่อน
และหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนแบบ
การ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ต เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านเขียนภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 1
2.6 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีเ่ รียนโดย
ใช้บ ทเรีย นแบบการ์ตู น แอนิ เ มชัน บนแท็บ เล็ต เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทย ของ
นักเรียนช่วงชัน้ ที่ 1
3. สมมติ ฐานการวิ จยั
3.1 นักเรีย นที่เรีย นโดยใช้บทเรีย นแบบการ์ตู น
แอนิเมชันบนแท็บเล็ต เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
อ่ า นเขี ย นภาษาไทย ของนั ก เรี ย นช่ ว งชั น้ ที่ 1 มี
ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นหลัง เรีย นสูง กว่ า ก่ อ นเรีย น
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
3.2 นัก เรียนที่เ รีย นโดยใช้บ ทเรีย นแบบการ์ตู น
แอนิเมชันบนแท็บเล็ต เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
อ่ า นเขีย นภาษาไทย ของนั ก เรีย นช่ ว งชัน้ ที่ 1 มี
ความสามารถในการอ่านภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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3.3 นัก เรียนที่เ รีย นโดยใช้บ ทเรีย นแบบการ์ตู น
แอนิเมชันบนแท็บเล็ต เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
อ่ า นเขี ย นภาษาไทย ของนั ก เรี ย นช่ ว งชั น้ ที่ 1 มี
ความสามารถในการเขียนภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
4. ขอบเขตการวิ จยั
ขอบเขตด้านเนื้อหาวิชาภาษาไทยนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 1
เรื่องสาระ ประกอบด้วย 6 ตอน คือ สระอะ สระอา สระอือ
สระอํ า สระอี สระอิ ประชากรเป็ นนั ก เรี ย น ระดั บ
ประถมศึกษาช่ วงชัน้ ที่ 1 โรงเรียนวัดอุท ัยธาราม ภาค
เรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 กลุ่ มตัวอย่ างที่ใช้ใน
การศึกษาเป็ นระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนวัด
อุทยั ธาราม ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จํานวน 30
คน โดยวิธกี ารสุม่ อย่างง่าย หน่วยการสุม่ คือ 1 ห้องเรียน
5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั
5.1 ได้บทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ต
เพื่อ พัฒ นาความสามารถในการอ่ า นเขีย นภาษาไทย
ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 1
5.2 ได้แนวทางในการพัฒนาบทเรียนแบบการ์ตูน
แอนิเมชันบนแท็บเล็ต เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
อ่านเขียนภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 1
5.3 สามารถนําไปประยุกต์กบั วิชาอื่น ๆ ได้
6. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิ จ ั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาบทเรี ย นแบบการ์ ตู น
แอนิเมชันบนแท็บเล็ต เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
อ่านเขียนภาษาไทย ของนักเรียนช่ วงชัน้ ที่ 1 เป็ นการ
วิจยั และพัฒนา ดําเนินการวิจยั วัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนาบทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
บนแท็บเล็ต เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเขียน
ภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 1 มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
6.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบน
แท็บ เล็ต เพื่อ พัฒ นาความสามารถในการอ่ า นเขีย น
ภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 1
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6.2 เพื่อ ประเมิน คุ ณ ภาพบทเรีย นแบบการ์ตู น
แอนิเมชันบนแท็บเล็ต เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
อ่านเขียนภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 1
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ระยะที่ 1
1. บทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ต
เพื่อ พัฒ นาความสามารถในการอ่ า นเขีย นภาษาไทย
ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 1
2. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนแบบการ์ตูน
แอนิเมชันบนแท็บเล็ต เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
อ่านเขียนภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 1 ด้านเนื้อหา
6.3 แบบประเมิน คุ ณภาพบทเรีย นแบบการ์ตู น
แอนิเมชันบนแท็บเล็ต เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
อ่ า นเขีย นภาษาไทย ของนั ก เรีย นช่ ว งชัน้ ที่ 1 ด้ า น
เทคนิคและเนื้อหา
6.3.1 ค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อมูล
จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยช่วงชัน้ ที่ 1 สัมภาษณ์
คุณครูทส่ี อนวิชาภาษาไทยช่วงชัน้ ที่ 1 ถึงเนื้อหาทีใ่ ช้ใน
การสอน แนวทางในการสอนของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 1
จัดทําแผนการสอนบทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบน
แท็บ เล็ต เพื่อ พัฒ นาความสามารถในการอ่ า นเขีย น
ภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 1
6.3.2 วิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหาได้ดงั นี้
บทเรียนสระอะ
บทเรียนสระอา
บทเรียนสระอี
บทเรียนสระอํา
บทเรียนสระอือ
6.3.3 ให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหา และอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบเนื้อหา วิธีการนํ าเสนอ
เนื้อหาแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข
6.3.4 ออกแบบบทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
บนแท็บเล็ต เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเขียน
ภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 1
6.3.5 ออกแบบรูปแบบการนําเสนอ
6.3.5.1 จุดมุ่งหมายการเรียนรู้
(1) เพื่อให้ผเู้ รียนจํารูปสระ และ
สามารถอ่านรูปสระนัน้ ได้อย่างถูกต้อง
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2557

(2) เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นรู้ จ ัก วิ ธี ก าร
ประสมสระ และนําคําทีไ่ ด้ไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้อย่าง
ถูกต้อง
6.3.6 ระยะเวลาทีเ่ รียน
บทเรียนออนไลน์ ประกอบด้วยบทเรียนย่อย 6
หน่วย หน่วยละ 30 นาที
6.3.7 รูปแบบบทเรียน เป็ นลัก ษณะบทเรีย น
เส้น ตรง ออกแบบเป็ น เกมส์เ พื่อ การเรีย นรู้ ผู้ เ รีย น
จะต้องเรียนบทเรียนตามทีก่ ําหนดโดยผูเ้ รียนทีเ่ รียนไม่
ผ่านจะต้องเรียนรู้ในหัวข้อเดิมซํ้าอีกครัง้ จึงจะสามารถ
ผ่านไปยังบทเรียนต่อไปได้
แนวคิดบทเรียน
เกมส์ผจญภัย สมมุตใิ ห้ผเู้ รียนเป็ น นักเรียนตัว
น้อยที่ต้องฝ่าด่าน เพื่อฝึ กการเป็ นอัศวิน โดยทุกครัง้ ที่
นักเรียนเรียนสําเร็จในแต่ละหน่ วยการเรียน จะได้ Item
สําหรับสะสม เพื่อวัดระดับความสามารถของอัศวิน
ผูเ้ รียนจะต้องเลือกลักษณะตัวเอง แล้วจึงเข้าสู่
ด่านทดสอบแรก เพื่อวัดระดับความรู้พ้นื ฐาน จากนัน้
ผูเ้ รียนจะต้องเรียนรูเ้ รื่องสระ6 ตัว โดยแบ่งฉากเป็ น 2
เมือง แต่ละเมืองจะมีด่านย่อย 4 ด่าน ซึง่ เมื่อผ่านครบ
ทุกด่าน จะมีบททดสอบ เพื่อผ่านไปยังด่านต่อไป
สําหรับด่านย่อยนัน้ ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่องสระ
ต่าง ๆ โดยผูเ้ รียนจะต้องทํากิจกรรมทัง้ หมด และเมื่อทํา
กิจกรรมครบเรียบร้อย ผูเ้ รียนจะได้รบั Items 1 ชิน้ โดย
ตลอดระยะเวลาการเรียนรู้ ผู้เรียนจะมีผู้ช่วยประจําตัว
เป็ น Tinkerbelle
คอยอธิบ ายวิ ธีก ารทํ า กิ จ กรรม
ตลอดเวลา และเมื่อเรียนรูค้ รบทุกเมืองแล้ว ผูเ้ รียนจะต้อง
ผ่ า นการทดสอบสุ ด ท้ า ย เมื่ อ ผู้ เ รี ย นผ่ า นแล้ ว จะได้
กลายเป็ นอัศวินตอนจบของกิจกรรม
โปรแกรมทีใ่ ช้
o Adobe Flash Professional
o Adobe Sound booth/ Sound Force
ตัวอย่างกิจกรรมเรื่อง สระอา
เนื้อหาทีใ่ ช้สอน
-า อ่านว่า อา
สระอา เป็ นเสียงยาว อยู่หลังพยัญชนะต้น เช่น
กา ขา ตา เป็ นต้น
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กิจกรรมทีส่ อน
1. เริม่ ต้นบทเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรูว้ ธิ กี าร
ออกเสียงสระอา (อาจมีเ ว้นจังหวะให้ผู้เรีย นอ่านออก
เสียงตาม)
จากนัน้ ให้ทํากิจกรรมคลิกเลือกเสียงสระอา ที่
ถูกต้อง โดยกําหนดให้ผู้เรียนฟงั เสียงผู้อ่าน เมื่อใดที่
อ่านสระ
อา คลิกเลือกเครื่องหมาย ถูก ถ้าอ่านเป็ นเสียง
สระอื่นคลิกเลือก ผิด
2. ผู้เ รีย นเรีย นรู้วิธีก ารเขีย นสระนัน้ โดย
โปรแกรมจะแสดงวิธกี ารเขียน แล้วให้ทํากิจกรรมเลือก
วิธกี ารเขียนที่ ถูกต้อง
3. ผู้เรียนเรียนรู้วธิ ีการประสมสระ และการ
สะกดทีถ่ ูกต้อง มีตวั อย่างพร้อมเสียงการสะกด
4. กิจกรรม กําหนดรูปภาพต่าง ๆ เช่น กา ตา
นา โดย ให้เลือกพยัญชนะและสระทีถ่ ูกต้องตรงกับภาพ
5. กิจกรรม ให้ผเู้ รียนฟงั เสียง แล้วเลือกคําที่
ถูกต้องกับเสียงนัน้
6. กิจกรรม เรียงรูปประโยค กําหนดคําที่มา
จากสระอา ให้ผู้เรียนเรียงคําเหล่านัน้ ให้ไ ด้ประโยคที่
ถูกต้อง เมื่อ
ผู้เรียนว่างได้ถู กต้องจะมีเสียงคําอ่านข้อความ
นัน้
การประเมินผล
ทุ ก ครัง้ ที่ ผู้ เ รีย นทํ า กิจ กรรมครบทุ ก ด้ า น
จะต้องมีผลย้อนกลับแจ้งให้ผเู้ รียนทราบเสมอ เช่น “ไม่
เป็ น ไรนะ ลองเรีย นใหม่อีก ทีสจิ ๊ ะ ” หรือ เก่ งมาก “
อีกนิดเดียว ไม่เป็ นไร ลองใหม่นะ“ หรือ ”เดินทางกันต่อ
ซึง่ เป็ นการเสริมสร้างกําลังใจให้ผเู้ รียน ”จ๊ะ
เมื่อผู้เรียนเรียนจบบทเรียนแล้ว กําหนดให้มี
ITEM เช่ น ดาบ เกราะ รองเท้า เสื้อ ผ้า ใหม่ เป็ น ต้ น
ซึ่ง (ลักษณะคล้ายเกมที่ต้องมีการสะสมของแต่ งร้าน )
เมื่อผูเ้ รียนเรียนครบทุกบท จะได้เป็ นอัศวินเต็มตัว
ระยะเวลาทีใ่ ช้เรียน
ผู้เรียนจะต้องใช้เวลาอย่างน้ อย 30 นาทีต่อ 1
บทเรียน โดยจะต้ องเน้ นการทํากิจกรรมซํ้าหลายครัง้
เพื่อให้ผู้ เ รีย นจํ า ได้ และสามารถนํ า คํ าไปใช้ ได้ อย่ า ง
ถูกต้อง
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6.3.8 ให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหา และอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบเนื้อหา วิธีการนํ าเสนอ
เนื้อหาแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข
6.3.9 ประเมิน คุ ณ ภาพของบทเรีย นแบบ
การ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ต เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการอ่ า นเขีย นภาษาไทย ของนั ก เรีย นช่ ว งชัน้ ที่ 1
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญและทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
6.3.10 วิเคราะห์ผลทีไ่ ด้รบั จากการทดสอบ
6.3.11 สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
7. วิ ธีการดําเนิ นทดลอง
7.1 เตรียมเพื่อนที่คอยให้คําแนะนํ าและเครื่องมือ
เพื่ อ น 1 คนที่ ค อยให้ คํ า แนะนํ าคื อ นั ก เรี ย นชั ้น
ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ทีผ่ ่านการเรียนรูเ้ สร็จสิน้ ตามเนื้อหา
แล้ว เครื่องมือที่ใช้ทดลองคือแท็บเล็ต โดยเตรียมแท็บ
เล็ต สํา หรับ ผู้เ รียน 1 คน ต่ อ เครื่องแท็บ เล็ต 1 เครื่อ ง
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน
7.2 ผู้ศึกษาให้กลุ่ม ตัวอย่างทําแบบทดสอบก่อน
เรียนบทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ต เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทย จํานวน
30 คน
7.3 ผูศ้ กึ ษาให้กลุ่มตัวอย่างเข้าเรียนบทเรียนแบบ
การ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ต เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านเขียนภาษาไทย โดยใช้เวลาบทเรียนสระละ
30 นาที
7.4 ผูศ้ กึ ษาให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบด้านการ
อ่า นบทเรีย นแบบการ์ตู นแอนิ เ มชัน บนแท็บ เล็ต เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทย
7.5 ผูศ้ กึ ษาให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบด้านการ
เขียนบทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ต เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทย
7.6 ผูศ้ กึ ษาให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบหลังเรียน
บทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ต เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทย จํานวน 30 คน
7.7 ผูศ้ กึ ษาให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบประเมินความพึง
พอใจในบทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ต เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทย
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7.8 เก็บรวบรวมข้อมู ลการตรวจให้คะแนนแบบ
ทดสอบคะแนนทีไ่ ด้ มาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตติ ่อไป
8. ขัน้ ตอนการประเมิ นผล
ขัน้ ตอนการประเมินผลการวิจยั สามารถแบ่งเป็ นสอง
ส่วนได้ดงั นี้
8.1 ประเมินคุณภาพบทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
บนแท็บเล็ต เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเขียน
ภาษาไทยจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา และด้าน
เทคนิค
8.2 ประเมิน ด้า นการเรีย นรู้ข องนั ก เรีย น จาก
แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และด้านการอ่าน ด้าน
การเขียนโดยนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียน
อุทยั ธาราม ปี การศึกษาที่ 1/2555 จํานวน 30 คน
8.3 ประเมินด้านการเรียนรู้ของนักเรียน จากแบบ
ทดสอบด้านการอ่าน โดยนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1
โรงเรียนวัดอุทยั ธาราม ปี การศึกษาที่ 1/2555 จํานวน
30 คน
8.4 ประเมินด้านการเรียนรู้ของนักเรียน จากแบบ
สอบถามด้านการเขียน โดยนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรีย นวัด อุ ท ัย ธาราม ปี ก ารศึก ษาที่ 1/2555
จํานวน 30 คน
8.5 ประเมินความพึงพอใจในบทเรียนแบบการ์ตูน
แอนิเมชันบนแท็บเล็ต เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
อ่านเขียนภาษาไทย โดยนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1
โรงเรียนวัดอุทยั ธาราม ปี การศึกษาที่ 1/2555 จํานวน
30 คน
9. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การพัฒนาบทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บ
เล็ ต เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการอ่ า นเขี ย น
ภาษาไทย ของนั ก เรีย นช่ ว งชัน้ ที่ 1 นํ า เสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งเป็ น 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒ นาและประเมิน คุ ณ ภาพของ
บทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ต เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทย ของนักเรียน
ช่วงชัน้ ที่ 1
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ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิจากการใช้
์
บทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ต เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทย ของนักเรียน
ช่วงชัน้ ที่ 1
ตอนที่ 3 ผลการเปรีย บเทีย บผลสัม ฤทธิด์ ้า นการ
อ่า นบทเรีย นแบบการ์ตู นแอนิ เ มชัน บนแท็บ เล็ต เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทย ของ
นักเรียนช่วงชัน้ ที่ 1
ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิด้์ านการ
เขียนบทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ต เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทย ของ
นักเรียนช่วงชัน้ ที่ 1
ตอนที่ 5 ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มตี ่อบทเรียน
แบบการ์ ตู นแอนิ เมชั น บนแท็ บ เล็ ต เพื่ อพั ฒ นา
ความสามารถในการอ่ านเขียนภาษาไทย ของนักเรียน
ช่วงชัน้ ที่ 1
ตารางที่ 1 ความเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหา
หัวข้อ
การประเมิ น
1. ด้านเนื้ อหา
2. ด้านภาพ
3. ด้านภาษา
รวม

S.D.

ระดับความ
เหมาะสม

5.00
4.80
4.80

0.00
0.45
0.45

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.23

0.49

มากที่สดุ

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญประเมิน
คุณภาพด้านเนื้อหา เห็นว่ามีความเหมาะสมมากทีส่ ุด (
= 4.23) (S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็ นรายหัวข้อพบว่า
ความถูกต้องของเนื้อหา มีความเหมาะสมมากทีส่ ุด ( =
5.00) (S.D. = 0.00) รองลงมาได้แก่ รายละเอียดของภาพ
ตรงกับเนื้อหา สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ถูกต้องตาหลัก
ภาษาซึง่ มีคะแนนเท่ากัน ที่ ( = 4.80) (S.D. = 0.45)
ลําดับขัน้ ในการนําเสนอ ความชัดเจนในกาอธิบายเนื้อหา
และชัดเจนอ่านง่าย ( = 4.60) (S.D. = 0.55) ตามลําดับ
2. ผลการประเมิน คุ ณ ภาพบทเรีย นผู้วิจ ัย ได้เ ชิญ
ผูเ้ ชีย่ วชาญจํานวน 5 ท่านในการประเมินคุณภาพด้าน
เทคนิค สามารถวิเคราะห์เป็ นตารางได้ ดังนี้
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ตารางที่ 2 ความเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคนิค

1. ด้านภาพ

4.60

0.55

ระดับความ
เหมาะสม
มากที่ สดุ

2. ด้านการออกแบบ

4.80

0.45

มากที่ สดุ

3. ด้านรูปแบบ
การนําเสนอ
รวม

5.00

0.00

มากที่ สดุ

4.64

0.51

มากที่ สดุ

S.D.

หัวข้อการประเมิ น

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญประเมิน
คุณภาพด้านเทคนิค มีความเหมาะสมมากทีส่ ุด ( =
4.64) (S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาเป็ นรายหัวข้อพบว่า
ด้ า นภาพหัว ข้ อ ความเหมาะสมของภาพในการสื่อ
ความหมายและด้ า นรู ป แบบการนํ า เสนอในหัว ข้ อ
นําเสนอได้ครอบคลุมเนื้อหามีความเหมาะสมมากทีส่ ุด
เท่ากันคือ ( = 5.00, S.D. = 0.00) ส่วนด้านการ
ออกแบบ หัวข้อที่ได้ระดับความเหมาะสมมากที่สุดคือ
การสื่อความหมายง่ายต่อการเข้าใจ ( = 4.80, S.D. =
0.45) ตามลําดับ
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิก่์ อนและหลังบทเรียน
วิเคราะห์ออกมาเป็ นตารางได้ดงั นี้
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการทดสอบ
กลุ่ม

คะแนน
เต็ม

ก่อนเรียน

30

หลังเรียน

30

S.D.

t-test

Sig.

10.67

2.82

1.68

.00

25.63

1.93

*p <0.05
จากตารางที่ 3 พบว่าผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์
บทเรีย นก่ อ นและหลัง เรีย นผู้เ ข้า เรีย นมีค่ า เฉลี่ย ของ
ผลสัมฤทธิการเรี
ยนหลังเรียน ( = 25.65, S.D. =
์
1.93) สูงกว่าค่าเฉลีย่ ของผลสัมฤทธิการฝึ
์ กอบรมก่อน
ฝึ กอบรม ( = 10.67, S.D. = 4.02) อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
4. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิด้์ านการอ่านวิเคราะห์
ออกมาเป็ นตารางได้ดงั นี้
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลการทดสอบด้านการอ่าน
กลุ่ม
ก่อนเรียน
หลังเรียน

คะแนนเต็ม
20
20

10.20
18.20

*p <0.05
จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิด้์ านการ
อ่ า นจากการเรีย นบทเรีย นแบบการ์ตู นแอนิ เมชัน บน
แท็บ เล็ต เพื่ อ พัฒ นาความสามารถในการอ่ า นเขีย น
ภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 1 ผู้เข้าเรียนมีค่าเฉลี่ย
ของผลสัมฤทธิการอ่
์ านหลังเรียน ( = 18.20) สูงกว่า
ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ของผลสัมฤทธิการอ่
์ านก่อนเรียน (S.D.
= 10.20)
5. ผลการเปรีย บเทีย บผลสัม ฤทธิด์ ้า นการเขีย น
วิเคราะห์ออกมาเป็ นตารางได้ดงั นี้
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลการทดสอบด้านการเขียน
กลุ่ม
ก่อนเรียน
หลังเรียน

คะแนนเต็ม
20
20

9.56
19.23

*p <0.05
จากตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์
ทางด้ า นการอ่ า นจากการเรีย นบทเรี ย นแบบการ์ ตู น
แอนิ เมชันบนแท็บเล็ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
อ่านเขียนภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 1 ผูเ้ ข้าเรียนมี
ค่าเฉลีย่ ของผลสัมฤทธิการอ่
์ านหลังเรียน ( = 19.23) สูง
กว่าค่าเฉลีย่ ของผลสัมฤทธิการอ่
์ านก่อนเรียน ( = 9.56)
6. ผลการประเมินความพึงพอใจในบทเรียน
ตารางที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจ

1. ด้านเนื้ อหา
2. ด้านภาพและตัวอักษร

4.90
4.73

0.31
0.45

ระดับความ
เหมาะสม
มากที่ สดุ
มากที่ สดุ

3. ด้านรูปแบบการ
นําเสนอ
รวม

4.47

0.51

มากที่ สดุ

4.62

0.48

มากที่ สดุ

หัวข้อการประเมิ น

_14-1303(001-222).indd 74

S.D.

จากตารางที่ 6 พบว่าความพึงพอใจของภาพรวมอยู่
ในระดับมากทีส่ ุด ( = 4.62, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า นักเรียนโรงเรียนวัดอุทยั ธารามมีความ
พึงพอใจเรื่องความถู กต้องของเนื้ อหา มากที่สุด ( =
4.90, S.D. = 0.31) รองลงมาได้แก่ ความเหมาะสมในการ
นําเสนอบทเรียน ( = 4.73, S.D. = 0.45) และมีการ
นําเสนอเนื้อหาน่าสนใจ ( = 4.47, S.D. = 51) ตามลําดับ
10. สรุปผลการวิ จยั อภิ ปราย และข้อเสนอแนะ
ผลสรุ ป และการอภิ ป รายผลการวิ จ ั ย ผู้ วิ จ ั ย มี
ข้อเสนอแนะสําหรับการนํ าผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
และข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ในครัง้ ต่อไป ดังนี้
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
10.1 เมื่อนักเรียนใช้แท็บเล็ตไปนาน ๆ มองหน้าจอ
นาน ๆ ก็จะส่งผลระยะยาวกับสายตาของเด็กคือ ทําให้
สายตาเสียตัง้ แต่อายุยงั น้อยและอาจส่งผลไปเรื่อย ๆ ใน
ระยะยาว
10.2 เนื่องจากใช้แท็บเล็ตเรียนบทเรียน บทเรียน
แบบการ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ต เป็ นระยะเวลานาน
อาจจะทําให้แบตเตอร์รห่ี มดเร็ว
ข้อเสนอแนะสําหรับการการวิจยั ในครัง้ ต่อไป
การวิ จ ัย ในครัง้ นี้ ทํ า การเปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ ์
บทเรียนแบบการ์ตู นแอนิ เมชันบนแท็บเล็ตเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่ านเขียนภาษาไทย ของนักเรียน
ช่วงชัน้ ที่ 1 ก่อนและหลังเรียนเท่านัน้ จึงควรทําการวิจยั
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิร์ ะหว่ างเรียนของบทเรียน
บทเรียนแบบการ์ตู นแอนิ เมชันบนแท็บเล็ตเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่ านเขียนภาษาไทย ของนักเรียน
ช่วงชัน้ ที่ 1
11. กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจยั นี้สาํ เร็จลุล่วงไปได้จากความกรุณาและความ
อนุ เคราะห์อย่างสูงจากผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิ ตา
วรรณพิรุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ที่
ได้ให้ความรู้ คําปรึกษา แนะนํ าและแก้ไขข้อบกพร่ อง
ต่าง ๆ ด้วยความเข้าใจและเอาใจใส่ตลอดการดําเนินการ
วิจยั ผู้วจิ ยั ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ
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ประธาน ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
กรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหา ที่ให้ขอ้ เสนอแนะในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์
แบบเพื่ อ นช่ ว ยเพื่อ นในครัง้ นี้ ขอขอบคุ ณ คณะครู
บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดอุทยั ธารามที่สระเวลา
อันมีค่าเข้าร่วมเรียนบทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบน
แท็บเล็ต ขอขอบคุณ ทุนสนับสนุ นนักวิจยั ทัวไป
่ ประจําปี
2552 ขอกราบขอบพระคุณผู้ท่อี ยู่เบื้องหลังทุกท่านไม่
สามารถเอ่ยนามได้ครบถ้วน
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