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การพฒันาบทเรียนแบบการต์นูแอนิเมชนับนแทบ็เลต็เพ่ือพฒันาความสามารถใน

การอ่านเขียนภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 1 
 

พรทพิย ์ เล่หงส์1*  ปณิตา  วรรณพรุิณ2 และ ปรชัญนนัท ์ นิลสขุ3 

 

บทคดัยอ่ 

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัและพฒันา โดยมวีตัถุประสงค ์1) พฒันาบทเรยีนแบบการต์ูนแอนิเมชนับนแทบ็เลต็ 2)

เพื่อประเมนิคุณภาพบทเรยีนแบบการต์ูนแอนิเมชนับนแทบ็เลต็  3) เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและ

หลงัเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชบ้ทเรยีนแบบการต์ูนแอนิเมชนับนแทบ็เลต็  4) เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถใน

การอ่านก่อนและหลงัเรยีนของนักเรยีนทีเ่รยีนโดยใช้บทเรยีนแบบการต์ูนแอนิเมชนับนแทบ็เลต็ 5) เปรยีบเทยีบ

ความสามารถในการเขยีนก่อนและหลงัเรยีนของนักเรยีนทีเ่รยีนโดยใชบ้ทเรยีนแบบการต์ูนแอนิเมชนับนแทบ็เลต็ 6)

เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชบ้ทเรยีนแบบการต์ูนแอนิเมชนับนแทบ็เลต็ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการ

วจิยั คอื นกัเรยีนช่วงชัน้ที ่1 โรงเรยีนอุทยัธาราม จํานวน 30 คน ไดโ้ดยการสุ่มอย่างง่ายเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื 

บทเรยีนแบบการต์ูนแอนิเมชนับนแทบ็เลต็ แบบประเมนิคุณภาพบทเรยีนดา้นเน้ือหากบัดา้นเทคนิค แบบวดัผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีน แบบวดัความสามารถในการอ่าน และแบบวดัความสามารถในการเขยีน แบบสอบถามความพงึพอใจ 

สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยัคอื ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 ผลการวจิยัพบว่าบทเรยีนแบบการต์ูนแอนิเมชนับนแทบ็เลต็ ประกอบดว้ย เน้ือหาทัง้หมด 6 ตอน มผีลการประเมนิ

ดา้นเน้ือหาและดา้นเทคนิคอยู่ในระดบัด ีนักเรยีนทีเ่รยีนโดยใชบ้ทเรยีนแบบการต์ูนแอนิเมชนับนแทบ็เลต็มผีลสมัฤทธิ ์

การเรยีนหลงัการเรยีนสงูกว่าก่อนการเรยีน อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 นักเรยีนทีเ่รยีนโดยใชบ้ทเรยีนแบบ

การ์ตูนแอนิเมชนับนแท็บเล็ตมผีลสมัฤทธิก์ารอ่านหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

นักเรยีนทีเ่รยีนโดยใชบ้ทเรยีนแบบการต์ูนแอนิเมชนับนแทบ็เลต็มผีลสมัฤทธิก์ารเขยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนการเรยีน

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชบ้ทเรยีนแบบการต์ูนแอนิเมชนับนแทบ็เลต็มคีวามพงึพอใจ

ในการใชบ้ทเรยีนออนไลน์อยู่ในระดบัมาก 

 

คาํสาํคญั: การต์ูนแอนิเมชนั การอ่านเขยีนภาษาไทย 
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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 
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1.  บทนํา 

    การนําเทคโนโลยมีาประยุกต์ใชท้างการศกึษามหีลาย

ช่องทาง  และได้ดําเนินการมาโดยตลอดซึ่งพบว่ามีทัง้

ประสบความสาํเรจ็และไม่ประสบผลตามทีค่าดหวงั  การ

จดัการเรียนการสอนที่จะต้องพฒันาคน  ให้เป็นคนโดย

สมบูรณ์ทัง้สติปญัญา  และอารมณ์  จะต้องมีวิธีการที่

หลากหลายแต่อยู่บนพื้นฐานของการจดัการที่เป็นระบบ  

การจัดการศึกษาบนแท็บเล็ตจึงเป็นแนวทางหน่ึงที่

สงัคมไทย  จะต้องดําเนินการศึกษาและพฒันาอาจจะมี

ขอ้จํากดัในหลาย ๆ ด้านก็ตามแต่ในยุคปจัจุบนัจะต้อง

สรา้งเสน้ทางการเรยีนรูใ้หก้บัเดก็ไทย  เพื่อให้ไปสู่ความ

เป็นสากล  ทางเลือกอกีหน่ึงทางที่สอดคล้องกบัเหตุผล

การณ์ปจัจุบนัและจะเป็นไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ใน

อนาคตการสร้างบนเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชัน  บน 

แทบ็เลต็  แมก้ระทัง้การทดสอบการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  ซึง่

อาจอยู่ในรูปแบบที่ต่างกนั  ตามหน่วยงานหรือสถาบนั

ต่าง ๆ 

    การจดัการเรยีนสอนภาษาไทยในระดบัประถม ศกึษา

เน้นสมัฤทธผิลของทกัษะทางภาษาทัง้ 4 ดา้น คอืการฟงั 

การพูด การอ่าน และการเขยีนให้สมัพนัธ์กนัโดยเฉพาะ

ทกัษะในการอ่านและเขยีน เน่ืองจากการอ่านเป็นทกัษะที่

มคีวามสาํคญัเพราะแหล่งความรูท้ีค่นเราสามารถคน้คว้า

ไดด้ว้ยตนเองนัน้ มกัเป็นหนังสอืหรอืสิง่ตีพมิพอ์ื่น ๆ ซึ่ง

การรบัสื่อสารเหล่านัน้ได้ต้องอาศยัทกัษะการอ่านทัง้สิน้ 

การอ่านจงึเป็นเครื่องมอืการเรยีนรูเ้พื่อนําความรูท้ีไ่ดไ้ป

ประยุกต์ใช้ในการแก้ปญัหา และใช้ประโยชน์ในการ

ดําเนินชวีติ ดงันัน้การอ่านจงึสําคญัที่สุดในหลกัสูตรทุก

ระดบัตัง้แต่ระดบัประถมศกึษาจนถงึระดบัมหาลยั 

    ด้วยเหตุผลน้ีผู้วิจ ัยจึงนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน โดยการนําวิธีการเรียนมา

พฒันาควบคู่กบัการเรยีนการสอนบนแทบ็เลต็ และนําไป 

ใชใ้นกลุ่มสาระวชิาภาษาไทย ซึ่งเป็นสาระภาษาไทย ซึ่ง

เป็นสาระที่นักเรียนทุกระดับชัน้จะต้องเรียน โดยเปิด

โอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูต้ามความสนใจ ศกึษาหาความรู้

ได้อย่างอิสระ และจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมร

การพฒันาการทางดา้นทกัษะการคดิ ความรู้ความเขา้ใจ 

และจะเป็นประโยชน์สําหรบัครู เพื่อเป็นแนวทางในการ

พฒันาส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และได้จัดกิจกรรม

การเรยีนรูส้าระวชิาอื่น ๆ ต่อไป 

   

2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

    2.1 เพื่อพฒันาบทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชนับน

แท็บเล็ต เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเขียน

ภาษาไทย ของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่1 

    2.2 เพื่อประเมินคุณภาพบทเรียนแบบการ์ตูน

แอนิเมชนับนแทบ็เลต็ เพื่อพฒันาความสามารถในการ

อ่านเขยีนภาษาไทย ของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่1 

    2.3 เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อน

และหลงัเรียนของนักเรียนที่เรยีนโดยใชบ้ทเรยีนแบบ

การต์ูนแอนิเมชนับนแทบ็เลต็ เพื่อพฒันาความสามารถ

ในการอ่านเขยีนภาษาไทย ของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่1 

    2.4 เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการอ่านก่อน

และหลงัเรียนของนักเรียนที่เรยีนโดยใชบ้ทเรยีนแบบ

การต์ูนแอนิเมชนับนแทบ็เลต็ เพื่อพฒันาความสามารถ

ในการอ่านเขยีนภาษาไทย ของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่1 

    2.5 เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการเขยีนก่อน

และหลงัเรียนของนักเรียนที่เรยีนโดยใช้บทเรยีนแบบ

การต์ูนแอนิเมชนับนแทบ็เลต็ เพื่อพฒันาความสามารถ

ในการอ่านเขยีนภาษาไทย ของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่1 

    2.6 เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดย

ใช้บทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ต เพื่อ

พฒันาความสามารถในการอ่านเขยีนภาษาไทย ของ

นกัเรยีนช่วงชัน้ที ่1 

 

3.  สมมติฐานการวิจยั 

     3.1 นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนแบบการ์ตูน

แอนิเมชนับนแทบ็เลต็ เพื่อพฒันาความสามารถในการ

อ่านเขียนภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชัน้ที่  1 มี

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ

    3.2 นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนแบบการ์ตูน

แอนิเมชนับนแทบ็เลต็ เพื่อพฒันาความสามารถในการ

อ่านเขียนภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชัน้ที่ 1 มี

ความสามารถในการอ่านภาษาไทย หลงัเรียนสูงกว่า

ก่อนเรยีน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
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    3.3 นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนแบบการ์ตูน

แอนิเมชนับนแทบ็เลต็ เพื่อพฒันาความสามารถในการ

อ่านเขียนภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชัน้ที่  1 มี

ความสามารถในการเขยีนภาษาไทยหลงัเรยีนสูงกว่า

ก่อนเรยีน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ

 

4.  ขอบเขตการวิจยั 

    ขอบเขตดา้นเน้ือหาวชิาภาษาไทยนักเรยีนช่วงชัน้ที ่1 

เรื่องสาระ ประกอบดว้ย 6 ตอน คอื สระอะ สระอา สระออื 

สระอํา สระอี สระอิ ประชากรเป็นนักเรียน ระดับ

ประถมศึกษาช่วงชัน้ที่ 1 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม ภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การศกึษาเป็นระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนวดั

อุทยัธาราม ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 30 

คน โดยวธิกีารสุม่อย่างง่าย หน่วยการสุม่คอื 1 หอ้งเรยีน 

 

5.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

    5.1 ได้บทเรยีนแบบการ์ตูนแอนิเมชนับนแทบ็เลต็ 

เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทย 

ของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่1 

    5.2 ได้แนวทางในการพฒันาบทเรยีนแบบการ์ตูน

แอนิเมชนับนแทบ็เลต็ เพื่อพฒันาความสามารถในการ

อ่านเขยีนภาษาไทย ของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่1 

    5.3 สามารถนําไปประยุกตก์บัวชิาอื่น ๆ ได ้

 

6.  วิธีดาํเนินการวิจยั 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนแบบการ์ตูน

แอนิเมชนับนแท็บเล็ต เพื่อพฒันาความสามารถในการ

อ่านเขียนภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชัน้ที่ 1 เป็นการ

วจิยัและพฒันา ดาํเนินการวจิยัวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 

    ระยะที ่1 การพฒันาบทเรยีนแบบการต์ูนแอนิเมชนั

บนแทบ็เลต็ เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านเขยีน

ภาษาไทย ของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่1 มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 

 6.1 เพื่อพฒันาบทเรยีนแบบการ์ตูนแอนิเมชนับน

แท็บเล็ต เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเขียน

ภาษาไทย ของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่1  

 6.2 เพื่อประเมินคุณภาพบทเรียนแบบการ์ตูน

แอนิเมชนับนแทบ็เลต็ เพื่อพฒันาความสามารถในการ

อ่านเขยีนภาษาไทย ของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่1 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัระยะที ่1 

            1. บทเรยีนแบบการต์ูนแอนิเมชนับนแทบ็เลต็ 

เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทย 

ของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่1 

            2. แบบประเมนิคุณภาพบทเรยีนแบบการ์ตูน

แอนิเมชนับนแท็บเล็ต เพื่อพฒันาความสามารถในการ

อ่านเขยีนภาษาไทย ของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่1 ดา้นเน้ือหา 

 6.3 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนแบบการ์ตูน

แอนิเมชนับนแทบ็เลต็ เพื่อพฒันาความสามารถในการ

อ่านเขียนภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชัน้ที่ 1 ด้าน

เทคนิคและเน้ือหา 

6.3.1 คน้ควา้เกบ็รวบรวมขอ้มูล ศกึษาขอ้มูล

จากหนังสอืเรียนวิชาภาษาไทยช่วงชัน้ที่ 1 สมัภาษณ์

คุณครทูีส่อนวชิาภาษาไทยช่วงชัน้ที ่1 ถงึเน้ือหาทีใ่ชใ้น

การสอน แนวทางในการสอนของนักเรียนช่วงชัน้ที่ 1 

จดัทําแผนการสอนบทเรยีนแบบการ์ตูนแอนิเมชนับน

แท็บเล็ต เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเขียน

ภาษาไทย ของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่1 

6.3.2 วเิคราะหโ์ครงสรา้งเน้ือหาไดด้งัน้ี 

                     บทเรยีนสระอะ 

                     บทเรยีนสระอา 

                     บทเรยีนสระอ ี

                     บทเรยีนสระอาํ 

                     บทเรยีนสระออื 

6.3.3 ใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา และอาจารยท์ี่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบเน้ือหา วิธีการนําเสนอ

เน้ือหาแลว้นํามาปรบัปรุงแกไ้ข 

6.3.4 ออกแบบบทเรยีนแบบการต์ูนแอนิเมชนั

บนแทบ็เลต็ เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านเขยีน

ภาษาไทย ของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่1 

6.3.5 ออกแบบรปูแบบการนําเสนอ 

 6.3.5.1 จุดมุ่งหมายการเรยีนรู ้

(1) เพื่อใหผู้เ้รยีนจาํรปูสระ และ

สามารถอ่านรปูสระนัน้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
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(2) เพื่อให้ผู้เรียนรู้จ ักวิธีการ

ประสมสระ และนําคําทีไ่ดไ้ปใช้ในชวีติประจําวนัไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง 

6.3.6 ระยะเวลาทีเ่รยีน 

บทเรยีนออนไลน์ ประกอบดว้ยบทเรยีนย่อย 6 

หน่วย หน่วยละ 30 นาท ี

6.3.7 รปูแบบบทเรยีน เป็นลักษณะบทเรียน

เส้นตรง ออกแบบเป็นเกมส์เพื่อการเรียนรู้ ผู้เรียน

จะตอ้งเรยีนบทเรยีนตามทีก่ําหนดโดยผูเ้รยีนทีเ่รยีนไม่

ผ่านจะต้องเรยีนรู้ในหวัขอ้เดมิซํ้าอกีครัง้จงึจะสามารถ

ผ่านไปยงับทเรยีนต่อไปได ้

แนวคดิบทเรยีน 

เกมสผ์จญภยั สมมุตใิหผู้เ้รยีนเป็น นกัเรยีนตวั

น้อยที่ต้องฝ่าด่าน เพื่อฝึกการเป็นอศัวนิ โดยทุกครัง้ที่

นกัเรยีนเรยีนสาํเรจ็ในแต่ละหน่วยการเรยีน จะได ้Item

สาํหรบัสะสม เพื่อวดัระดบัความสามารถของอศัวนิ 

ผูเ้รยีนจะตอ้งเลอืกลกัษณะตวัเอง แลว้จงึเขา้สู่

ด่านทดสอบแรก เพื่อวดัระดบัความรู้พื้นฐาน จากนัน้

ผูเ้รยีนจะต้องเรยีนรูเ้รื่องสระ  6 ตวั โดยแบ่งฉากเป็น 2 

เมอืง แต่ละเมอืงจะมด่ีานย่อย 4 ด่าน ซึง่เมื่อผ่านครบ

ทุกด่าน จะมบีททดสอบ เพื่อผ่านไปยงัด่านต่อไป 

สําหรบัด่านย่อยนัน้ ผู้เรียนจะได้เรยีนเรื่องสระ

ต่าง ๆ โดยผูเ้รยีนจะต้องทํากจิกรรมทัง้หมด และเมื่อทํา  

 กจิกรรมครบเรยีบรอ้ย ผูเ้รยีนจะไดร้บั  Items 1 ชิน้ โดย

ตลอดระยะเวลาการเรียนรู้ ผู้เรียนจะมีผู้ช่วยประจําตัว

เป็น Tinkerbelle คอยอธิบายวิธีการทํากิจกรรม

ตลอดเวลา และเมื่อเรยีนรูค้รบทุกเมอืงแลว้ ผูเ้รยีนจะต้อง

ผ่านการทดสอบสุดท้าย เมื่อผู้เรียนผ่านแล้ว จะได้

กลายเป็นอศัวนิตอนจบของกจิกรรม 

โปรแกรมทีใ่ช ้

o Adobe Flash Professional 

o Adobe Sound booth/ Sound Force 

ตวัอย่างกจิกรรมเรื่อง   สระอา 

เน้ือหาทีใ่ชส้อน 

-า อ่านว่า อา 

สระอา เป็นเสยีงยาว อยู่หลงัพยญัชนะตน้ เช่น 

กา ขา ตา เป็นตน้ 

 

กจิกรรมทีส่อน 

1. เริม่ต้นบทเรยีน ใหผู้้เรยีนได้เรยีนรูว้ธิกีาร

ออกเสยีงสระอา (อาจมีเว้นจงัหวะให้ผู้เรียนอ่านออก

เสยีงตาม) 

จากนัน้ใหท้ํากจิกรรมคลกิเลอืกเสยีงสระอา ที่

ถูกต้อง โดยกําหนดให้ผู้เรียนฟงัเสียงผู้อ่าน เมื่อใดที่

อ่านสระ 

อา คลกิเลอืกเครื่องหมาย ถูก ถา้อ่านเป็นเสยีง

สระอื่นคลกิเลอืก ผดิ 

2. ผู้เรียนเรียนรู้วิธีการเขยีนสระนัน้ โดย

โปรแกรมจะแสดงวธิกีารเขยีน แลว้ใหท้ํากจิกรรมเลอืก

วธิกีารเขยีนที ่ถูกตอ้ง   

3. ผู้เรียนเรยีนรู้วธิีการประสมสระ และการ

สะกดทีถู่กตอ้ง มตีวัอย่างพรอ้มเสยีงการสะกด 

4. กจิกรรม กาํหนดรปูภาพต่าง ๆ เช่น กา ตา 

นา โดย ใหเ้ลอืกพยญัชนะและสระทีถู่กตอ้งตรงกบัภาพ 

5. กจิกรรม ใหผู้เ้รยีนฟงัเสยีง แล้วเลอืกคาํที่

ถูกตอ้งกบัเสยีงนัน้ 

6. กจิกรรม เรยีงรูปประโยค กําหนดคําที่มา

จากสระอา ให้ผู้เรียนเรียงคําเหล่านัน้ให้ได้ประโยคที่

ถูกตอ้ง เมื่อ 

ผู้เรียนว่างได้ถูกต้องจะมีเสยีงคําอ่านข้อความ

นัน้  

การประเมนิผล 

 ทุกครัง้ที่ผู้เรียนทํากิจกรรมครบทุกด้าน 

จะต้องมผีลยอ้นกลบัแจง้ให้ผูเ้รยีนทราบเสมอ เช่น “ไม่

เป็นไรนะ ลองเรียนใหม่อีกทีสจิ๊ะ” หรือ  “เก่งมาก 

เดนิทางกนัต่อ ”หรอื “อกีนิดเดยีว ไม่เป็นไร ลองใหม่นะ

จ๊ะ ”ซึง่เป็นการเสรมิสรา้งกาํลงัใจใหผู้เ้รยีน  

เมื่อผู้เรยีนเรยีนจบบทเรียนแลว้ กําหนดให้ม ี

ITEM เช่น ดาบ เกราะ รองเท้า เสื้อผ้าใหม่ เป็นต้น 

 )ลกัษณะคล้ายเกมที่ต้องมีการสะสมของแต่งร้าน  (ซึ่ง

เมื่อผูเ้รยีนเรยีนครบทุกบท จะไดเ้ป็นอศัวนิเตม็ตวั 

ระยะเวลาทีใ่ชเ้รยีน 

ผู้เรียนจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาทีต่อ 1 

บทเรียน โดยจะต้องเน้นการทํากิจกรรมซํ้าหลายครัง้

เพื่อให้ผู้เรียนจําได้ และสามารถนําคําไปใช้ได้อย่าง

ถูกตอ้ง 
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6.3.8 ใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา และอาจารยท์ี่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบเน้ือหา วิธีการนําเสนอ

เน้ือหาแลว้นํามาปรบัปรุงแกไ้ข 

6.3.9 ประเมินคุณภาพของบทเรียนแบบ

การต์ูนแอนิเมชนับนแทบ็เลต็ เพื่อพฒันาความสามารถ

ในการอ่านเขียนภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชัน้ที่ 1 

โดยผูเ้ชีย่วชาญและทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง 

6.3.10 วเิคราะหผ์ลทีไ่ดร้บัจากการทดสอบ 

6.3.11 สรุปและอภปิรายผลการวจิยั 

 

7.  วิธีการดาํเนินทดลอง 

    7.1 เตรียมเพื่อนที่คอยให้คําแนะนําและเครื่องมือ 

เพื่ อน  1 คนที่ค อย ให้คํ าแนะ นํ าคือนัก เ รียนชั ้น

ประถมศกึษาปีที ่6 ทีผ่่านการเรยีนรูเ้สรจ็สิน้ตามเน้ือหา

แล้ว เครื่องมอืที่ใช้ทดลองคอืแทบ็เลต็ โดยเตรยีมแทบ็

เล็ตสําหรบัผู้เรียน 1 คน ต่อเครื่องแท็บเล็ต 1 เครื่อง

ทดลองกบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 30 คน 

    7.2 ผู้ศึกษาให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบก่อน

เรียนบทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชนับนแท็บเลต็ เพื่อ

พฒันาความสามารถในการอ่านเขยีนภาษาไทย จํานวน 

30 คน 

    7.3 ผูศ้กึษาให้กลุ่มตวัอย่างเขา้เรยีนบทเรยีนแบบ

การต์ูนแอนิเมชนับนแทบ็เลต็ เพื่อพฒันาความสามารถ

ในการอ่านเขยีนภาษาไทย โดยใชเ้วลาบทเรยีนสระละ 

30 นาท ี

    7.4 ผูศ้กึษาใหก้ลุ่มตวัอย่างทําแบบทดสอบดา้นการ

อ่านบทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ต เพื่อ

พฒันาความสามารถในการอ่านเขยีนภาษาไทย 

    7.5 ผูศ้กึษาใหก้ลุ่มตวัอย่างทําแบบทดสอบดา้นการ

เขยีนบทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชนับนแทบ็เล็ต เพื่อ

พฒันาความสามารถในการอ่านเขยีนภาษาไทย 

    7.6 ผูศ้กึษาใหก้ลุ่มตวัอย่างทําแบบทดสอบหลงัเรยีน

บทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชนับนแท็บเล็ต เพื่อพฒันา

ความสามารถในการอ่านเขยีนภาษาไทย จาํนวน 30 คน 

    7.7 ผูศ้กึษาใหก้ลุ่มตวัอย่างทาํแบบประเมนิความพงึ

พอใจในบทเรยีนแบบการต์ูนแอนิเมชนับนแทบ็เลต็ เพื่อ

พฒันาความสามารถในการอ่านเขยีนภาษาไทย 

    7.8 เก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจให้คะแนนแบบ 

ทดสอบคะแนนทีไ่ด ้มาวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติต่ิอไป 

 

8.  ขัน้ตอนการประเมินผล 

    ขัน้ตอนการประเมนิผลการวจิยัสามารถแบ่งเป็นสอง

สว่นไดด้งัน้ี 

    8.1 ประเมนิคุณภาพบทเรยีนแบบการต์ูนแอนิเมชนั

บนแทบ็เลต็ เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านเขยีน

ภาษาไทยจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเน้ือหา และด้าน

เทคนิค 

    8.2 ประเมินด้านการเรียนรู้ของนักเรียน จาก

แบบทดสอบก่อนเรยีน หลงัเรยีน และดา้นการอ่าน ดา้น

การเขยีนโดยนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 โรงเรยีน

อุทยัธาราม ปีการศกึษาที ่1/2555 จาํนวน 30 คน 

    8.3 ประเมนิด้านการเรยีนรู้ของนักเรยีน จากแบบ 

ทดสอบดา้นการอ่าน โดยนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 

โรงเรยีนวดัอุทยัธาราม ปีการศกึษาที ่1/2555 จํานวน 

30 คน 

   8.4 ประเมนิด้านการเรยีนรู้ของนักเรยีน จากแบบ 

สอบถามด้านการเขยีน โดยนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี

ที่ 1 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม ปีการศึกษาที่ 1/2555 

จาํนวน 30 คน 

    8.5 ประเมนิความพงึพอใจในบทเรยีนแบบการ์ตูน

แอนิเมชนับนแทบ็เลต็ เพื่อพฒันาความสามารถในการ

อ่านเขยีนภาษาไทย โดยนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 

โรงเรยีนวดัอุทยัธาราม ปีการศกึษาที ่1/2555 จํานวน 

30 คน 

   

9.  ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

    การพฒันาบทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชนับนแท็บ

เล็ต  เพื่ อพัฒนาความสามารถในการ อ่านเขียน

ภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชัน้ที่ 1 นําเสนอผลการ

วเิคราะหข์อ้มลูแบ่งเป็น 5 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาและประเมินคุณภาพของ

บทเรยีนแบบการต์ูนแอนิเมชนับนแทบ็เลต็ เพื่อพฒันา

ความสามารถในการอ่านเขยีนภาษาไทย ของนักเรยีน

ช่วงชัน้ที ่1 
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 ตอนที ่2 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิจ์ากการใช้

บทเรยีนแบบการต์ูนแอนิเมชนับนแทบ็เลต็ เพื่อพฒันา

ความสามารถในการอ่านเขยีนภาษาไทย ของนักเรยีน

ช่วงชัน้ที ่1 

 ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิด์้านการ

อ่านบทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ต เพื่อ

พฒันาความสามารถในการอ่านเขยีนภาษาไทย ของ

นกัเรยีนช่วงชัน้ที ่1 

 ตอนที่ 4 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิด์้านการ

เขยีนบทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชนับนแทบ็เล็ต เพื่อ

พฒันาความสามารถในการอ่านเขยีนภาษาไทย ของ

นกัเรยีนช่วงชัน้ที ่1 

 ตอนที ่5 ผลการศกึษาความพงึพอใจที่มต่ีอบทเรยีน

แบบการ์ตู นแอนิ เมชันบนแท็บ เล็ต  เพื่ อพัฒนา

ความสามารถในการอ่านเขยีนภาษาไทย ของนักเรียน

ช่วงชัน้ที ่1 

 

ตารางท่ี 1 ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา 

หวัข้อ 

การประเมิน  
S.D. 

ระดบัความ

เหมาะสม 

1. ด้านเน้ือหา 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

2. ด้านภาพ 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 

3. ด้านภาษา 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 

รวม 4.23 0.49 มากท่ีสดุ 

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญประเมิน

คุณภาพดา้นเน้ือหา เหน็ว่ามคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด (  

= 4.23) (S.D. = 0.49) เมื่อพจิารณาเป็นรายหวัขอ้พบว่า 

ความถูกต้องของเน้ือหา มคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด (  = 

5.00) (S.D. = 0.00) รองลงมาไดแ้ก่ รายละเอยีดของภาพ

ตรงกบัเน้ือหา สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ถูกต้องตาหลกั

ภาษาซึง่มคีะแนนเท่ากนั ที ่ (  = 4.80) (S.D. = 0.45) 

ลาํดบัขัน้ในการนําเสนอ ความชดัเจนในกาอธบิายเน้ือหา 

และชดัเจนอ่านง่าย (  = 4.60) (S.D. = 0.55) ตามลาํดบั 

2. ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนผู้วิจ ัยได้เชิญ

ผูเ้ชีย่วชาญจํานวน 5 ท่านในการประเมนิคุณภาพดา้น

เทคนิค สามารถวเิคราะหเ์ป็นตารางได ้ดงัน้ี 

ตารางท่ี 2 ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิค 

หวัข้อการประเมิน 
 

S.D. 
ระดบัความ

เหมาะสม 

1. ด้านภาพ 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 

2. ด้านการออกแบบ 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 

3. ด้านรปูแบบ 

    การนําเสนอ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

รวม 4.64 0.51 มากท่ีสดุ 

 จากตารางที่ 2 แสดงให้เหน็ว่าผู้เชี่ยวชาญประเมนิ

คุณภาพด้านเทคนิค มคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด (  = 

4.64) (S.D. = 0.51) เมื่อพจิารณาเป็นรายหวัขอ้พบว่า 

ด้านภาพหัวข้อความเหมาะสมของภาพในการสื่อ

ความหมายและด้านรูปแบบการนําเสนอในหัวข้อ 

นําเสนอได้ครอบคลุมเน้ือหามคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด

เท่ากนัคอื (  = 5.00, S.D. = 0.00) ส่วนดา้นการ

ออกแบบ หวัขอ้ที่ได้ระดบัความเหมาะสมมากที่สุดคือ

การสื่อความหมายง่ายต่อการเขา้ใจ (  = 4.80, S.D. = 

0.45) ตามลาํดบั 

3. ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก่์อนและหลงับทเรยีน

วเิคราะหอ์อกมาเป็นตารางไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 3 เปรยีบเทยีบผลการทดสอบ 

กลุ่ม 
คะแนน

เตม็  
S.D. t-test Sig. 

ก่อนเรียน 30 10.67 2.82 1.68 .00 

หลงัเรียน 30 25.63 1.93   

*p <0.05 

 จากตารางที ่3 พบว่าผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์

บทเรียนก่อนและหลังเรียนผู้เข้าเรียนมีค่าเฉลี่ยของ

ผลสมัฤทธิก์ารเรยีนหลงัเรยีน  (  = 25.65, S.D. = 

1.93) สงูกว่าค่าเฉลีย่ของผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรมก่อน

ฝึกอบรม (  = 10.67, S.D. = 4.02) อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01  

4. ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิด์า้นการอ่านวเิคราะห์

ออกมาเป็นตารางไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 4 เปรยีบเทยีบผลการทดสอบดา้นการอ่าน 

กลุ่ม คะแนนเตม็  

ก่อนเรียน 20 10.20 

หลงัเรียน 20 18.20 

*p <0.05 

 จากตารางที ่4 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิด์า้นการ

อ่านจากการเรียนบทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบน 

แท็บเล็ต เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเขียน

ภาษาไทย ของนักเรยีนช่วงชัน้ที่ 1 ผู้เขา้เรยีนมค่ีาเฉลี่ย

ของผลสมัฤทธิก์ารอ่านหลงัเรยีน (  = 18.20) สูงกว่า

ค่าเฉลีย่ค่าเฉลีย่ของผลสมัฤทธิก์ารอ่านก่อนเรยีน (S.D. 

= 10.20) 

5. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิด์้านการเขียน

วเิคราะหอ์อกมาเป็นตารางไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 5 เปรยีบเทยีบผลการทดสอบดา้นการเขยีน 

กลุ่ม คะแนนเตม็ 
 

ก่อนเรียน 20 9.56 

หลงัเรียน 20 19.23 

*p <0.05 

 จากตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ ์

ทางด้านการอ่านจากการเรียนบทเรียนแบบการ์ตูน

แอนิเมชันบนแท็บเล็ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการ

อ่านเขยีนภาษาไทย ของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่1 ผูเ้ขา้เรยีนมี

ค่าเฉลีย่ของผลสมัฤทธิก์ารอ่านหลงัเรยีน (  = 19.23) สงู

กว่าค่าเฉลีย่ของผลสมัฤทธิก์ารอ่านก่อนเรยีน (  = 9.56) 

6. ผลการประเมนิความพงึพอใจในบทเรยีน 

ตารางท่ี 6 ผลการประเมนิความพงึพอใจ 

หวัข้อการประเมิน 
 

S.D. 
ระดบัความ

เหมาะสม 

1. ด้านเน้ือหา 4.90 0.31 มากท่ีสดุ 

2. ด้านภาพและตวัอกัษร 4.73 0.45 มากท่ีสดุ 

3. ด้านรปูแบบการ 

    นําเสนอ 

4.47 0.51 มากท่ีสดุ 

รวม 4.62 0.48 มากท่ีสดุ 

  

 จากตารางที ่6 พบว่าความพงึพอใจของภาพรวมอยู่

ในระดบัมากทีสุ่ด (  = 4.62, S.D. = 0.48) เมื่อพจิารณา

เป็นรายขอ้พบว่า นักเรยีนโรงเรยีนวดัอุทยัธารามมคีวาม

พึงพอใจเรื่องความถูกต้องของเน้ือหา มากที่สุด (  = 

4.90, S.D. = 0.31) รองลงมาไดแ้ก่ ความเหมาะสมในการ

นําเสนอบทเรยีน (  = 4.73, S.D. = 0.45) และมกีาร

นําเสนอเน้ือหาน่าสนใจ (  = 4.47, S.D. = 51) ตามลาํดบั 

 

10.  สรปุผลการวิจยั อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 ผลสรุปและการอภิปรายผลการวิจัย  ผู้วิจ ัยมี

ขอ้เสนอแนะสําหรบัการนําผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 

และขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัในครัง้ต่อไป ดงัน้ี 

ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการนําผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 

    10.1 เมื่อนักเรยีนใชแ้ทบ็เลต็ไปนาน ๆ มองหน้าจอ

นาน ๆ กจ็ะส่งผลระยะยาวกบัสายตาของเดก็คอื ทําให้

สายตาเสยีตัง้แต่อายุยงัน้อยและอาจสง่ผลไปเรื่อย ๆ ใน

ระยะยาว 

    10.2 เน่ืองจากใช้แทบ็เลต็เรยีนบทเรยีน บทเรยีน

แบบการ์ตูนแอนิเมชนับนแท็บเลต็ เป็นระยะเวลานาน

อาจจะทาํใหแ้บตเตอรร์ีห่มดเรว็ 

ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการการวจิยัในครัง้ต่อไป 

 การวิจัยในครัง้น้ีทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์

บทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ตเพื่อพัฒนา

ความสามารถในการอ่านเขยีนภาษาไทย ของนักเรียน

ช่วงชัน้ที ่1 ก่อนและหลงัเรยีนเท่านัน้ จงึควรทําการวจิยั

เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิร์ะหว่างเรียนของบทเรียน

บทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ตเพื่อพัฒนา

ความสามารถในการอ่านเขยีนภาษาไทย ของนักเรียน

ช่วงชัน้ที ่1  
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ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ  พิริยะสุรวงศ ์

กรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญด้าน

เน้ือหา ที่ให้ขอ้เสนอแนะในการพฒันาบทเรยีนออนไลน์

แบบเพื่อนช่วยเพื่อนในครัง้น้ี  ขอขอบคุณ คณะคร ู

บุคลากร และนักเรียนโรงเรยีนวดัอุทยัธารามที่สระเวลา

อนัมีค่าเข้าร่วมเรยีนบทเรยีนแบบการ์ตูนแอนิเมชนับน

แทบ็เลต็ ขอขอบคุณ ทุนสนับสนุนนักวจิยัทัว่ไป ประจําปี 

2552 ขอกราบขอบพระคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลงัทุกท่านไม่
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