
 
การพฒันาหนังสือการ์ตูน ชุด ภยัพบิัติทางธรรมชาติ ในทวปีเอเชีย ออสเตรเลยี          

และโอเชียเนีย ทีส่่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1  
อาณติั ค าเพชร* 

 

บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่  1) เพือ่สร้างและหาประสิทธิภาพหนงัสือการ์ตูน ชุด ภยั
พบิตัิทางธรรมชาติในทวปีเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80   2) เพือ่
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ภยัพบิตัิทางธรรมชาติ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ของชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนดว้ยหนงัสือการ์ตูน ชุด ภยัพบิตัิทางธรรมชาติในทวีป
เอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย ระหวา่งก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 
 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1           
ปีการศึกษา 2561   โรงเรียนบา้นฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)  จ  านวน 32  คน  โดยใชว้ธีิการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ (1) การพฒันาหนงัสือ
การ์ตูน ชุด ภยัพบิตัิทางธรรมชาติ ในทวปีเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย (2) แผนการจดัการ
เรียนรู้ วชิา สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เร่ือง ภยัพบิตัิทางธรรมชาติ ในทวปีเอเชีย 
ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 (3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิา 
สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เร่ือง ภยัพบิตัิทางธรรมชาติ ในทวปีเอเชีย ออสเตรเลีย  และโอ
เชียเนีย ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีค่าความเช่ือมัน่ของทดสอบทั้งฉบบัเท่ากบั 0.93 การวจิยัคร้ังน้ีใช้
แบบแผนการวจิยัแบบ One Group Pre-test and Post-test Design วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ียร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า t (t-test for dependent Samples) 
 ผลการวจิยัพบวา่ (1.)  หนงัสือการ์ตูน ชุด ภยัพบิตัิทางธรรมชาติ ในทวปีเอเชีย ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย วชิา สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 81.29/83.15 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ ์80/80  (2.) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ย
หนงัสือการ์ตูน ชุด ภยัพบิตัิทางธรรมชาติ ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 
 *นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขานวตักรรมหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 



 
 

 
 

ค าส าคญั  หนงัสือการ์ตูน, ภยัพบิตัิทางธรรมชาติในทวปีเอเชียโอเชียเนีย  
 

บทน า 

 โลกาภิวฒัน์ท  าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วทั้งในดา้นสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง 
เทคโนโลย ีวทิยาการ และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการอพยพของประชากร ความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยกีาส่ือสารและการคมนาคมขนส่ง การเคล่ือนยา้ยผลผลิต สินคา้และบริการ ท าใหเ้กิด
การพึ่งพาอาศยักนั มีการเช่ือมต่อกนัในระดบัสากลมากขึ้น และมีการแข่งขนักนัทางดา้นเศรษฐกิจที่
สูงขึ้น ส่ิงเหล่าน้ีลว้นท าใหผู้ค้นทัว่โลกที่มีความแตกต่างทางความคิด ค่านิยม ความเช่ือ วฒันธรรม 
การคาดหวงัต่อสงัคม จึงกล่าวไดว้า่กระแสโลกาภิวฒัน์ก าลงัเปล่ียนแปลงโลกและชีวติของมนุษย์
ทุกคนการเตรียมความพร้อมใหก้บันกัเรียนในการด ารงชีวิตบนความเปล่ียนแปลงของโลกในยคุ
ปัจจุบนัจึงมีความจ าเป็น 
  สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ฉบบัปรับปรุงน้ียงัคงยดึหลกัการ
พฒันาการเรียนรู้ตามธรรมชาติของกลุ่มสาระและพฒันาการในการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ซ่ึงได้
ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัที่สอดคลอ้งกบัระดบัความรู้ความสามารถของผูเ้รียน 
กล่าวคือ ระดบัประถมศึกษาผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้จากส่ิงใกลต้วัไปไกลตวั ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้
ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพของทวปีต่างๆที่ส่งผลต่อกิจกรรมของมนุษย ์อนัจะ
น าไปสู่การพฒันาที่ย ัง่ยนื และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัสาระ
ภูมิศาสตร์ ที่มีความลุ่มลึกและทนัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก  

โรงเรียนบา้นฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด มีวสิยัทศัน์ในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพือ่พฒันาคุณภาพของผูเ้รียนใหมุ่้งจดั
การศึกษาอยา่งทัว่ถึง  มีคุณภาพ โดยใชเ้ทคโนโลย ีมีคุณธรรมจริยธรรม  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์  
ด ารงชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง บริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม สู่อาเซียน มีการ
จดัท าหลกัสูตรและมีการปรับปรุงหลกัสูตรใหม่มีความทนัสมยั แต่ผลการการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน หรือ สทศ. ไดท้ดสอบนกัเรียนและรายงานผลการทดสอบ
ระดบัชาติ (O-NET) วชิาสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บา้นฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาระภูมิศาสตร์ มีค่าเฉล่ียดงัน้ี ปีการศึกษา 
2557 ค่าเฉล่ียระดบัโรงเรียนเท่ากบั 49.60 ปีการศึกษา 2558 ค่าเฉล่ียระดบัโรงเรียนเท่ากบั 46.60 



 
 

 
 

และปีการศึกษา 2559 ค่าเฉล่ียระดบัโรงเรียนเท่ากบั 47.72 เม่ือเปรียบเทียบแลว้พบวา่คะแนนเฉล่ีย
ของโรงเรียนต ่ากวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 

ผูว้จิยัเป็นครูผูส้อนวชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 พบวา่
ปัญหาดา้นการจดัการเรียนการสอนในสาระภูมิศาสตร์ยงัขาดส่ือการสอนที่มีความทนัสมยั ไม่ทนั
ต่อสภาพเหตุการณ์ในปัจจุบนัที่เกิดความเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว อีกทั้งการเรียนการสอนยงั
ขาดการสร้างทกัษะ กระบวนการ ที่จ  าเป็นต่อผูเ้รียน โดยการสอนยงัเนน้การสอนแบบท่องจ า ส่งผล
ใหผู้เ้รียนขาดทกัษะการคิดวเิคราะห์และสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง ดงันั้นเพือ่พฒันาการจดัการ
เรียนการสอนครูจึงควรใชรู้ปแบบการสอนและส่ือที่หลากหลาย ส่ือประเภทหน่ึงที่จะสามารถดึงดูด
และกระตุน้ความสนใจใหผู้เ้รียนเกิดความสนุกและไดเ้รียนรู้อยา่งย ัง่ยนืและมีความหมายเน่ืองจาก
วยัของนกัเรียนชอบอ่านหนงัสือการ์ตูนอยูแ่ลว้ จึงควรใช ้“หนงัสือการ์ตูน”เพือ่เป็นส่ือที่ดึงดูดให้
ผูเ้รียนเกิดนิสยัรักการอ่านตลอดจนการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

หนงัสือการ์ตูนเป็นหนงัสือที่ใชอ่้านมีความเหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชนประเภทหน่ึง 
จดัไดว้า่เป็นส่ือการสอนชนิดหน่ึงที่สามารถเร้าความสนใจของผูเ้รียนได ้สงัเกตติดตามการเรียนรู้
ไดโ้ดยใหศึ้กษากเร่ืองที่เรียน อนัจะส่งผลใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการพฒันาทกัษะการคิดและน า
ประสบการณ์ที่ดีจากการอ่านหนงัสืการ์ตูนไปใชป้ระโยชน์ในการท ากิจกรรมและด าเนินชีวติได้
อยา่งเหมาะสม (สุคนธ ์สินธพานนท,์ 2553, หนา้ 159) และฉลอง ทบัศรี (ม.ป.ป., หนา้ 39) กล่าวถึง
ประโยชน์ของหนงัสือการ์ตูนวา่ ช่วยกระตุน้ดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน ช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจ
เร่ืองราวที่ซบัซอ้นและยากไดง่้ายขึ้น ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน สอน
เด็กที่มีความแตกต่างใหดี้ขึ้น และใชส้ าหรับฝึกทกัษะการอ่านไดเ้ป็นอยา่งดี 

จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาขา้งตน้ การแกปั้ญหาที่ตน้เหตุควรเร่ิมตน้จากผูส้อน หอ้งเรียน 
และส่ือการเรียนการสอน เพือ่ใหไ้ดห้นงัสือเรียนที่เหมาะกบัผูเ้รียน ผูว้จิยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ถึงการใชห้นงัสือการ์ตูนเป็นส่ือในการเรียนการสอนจากเร่ืองที่มีความยาก น่าเบื่อ และไกลตวัตวั
เด็กมาท าใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจมากขึ้น ซ่ึงจุดประสงคใ์นขอ้น้ีจึงเป็นที่มาของการพฒันาหนงัสือ
การ์ตูน ชุด ภยัพบิติัทางธรรมชาติ ในทวปีเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนียกลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพือ่สร้างและหาประสิทธิภาพหนงัสือการ์ตูน ชุด ภยัพบิตัิทางธรรมชาติในทวปีเอเชีย 
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษา
ปีที่ 1 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80                   



 
 

 
 

 2. เพือ่เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ภยัพบิตัิทางธรรมชาติ สงัคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม ของชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนดว้ยหนังสือการ์ตูน ชุด ภยัพิบตัิทางธรรมชาติใน
ทวปีเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย ระหวา่งก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 

 
สมมติฐานการวจิยั 
 1. หนงัสือการ์ตูน ชุด ภยัพบิติัทางธรรมชาติในทวปีเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80                   

2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วย หนังสือการ์ตูน ชุด ภยัพิบตัิทาง
ธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 
ขอบเขตการวจิัย 
 1. ประชากร 
  ประชากรชากรที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1     
ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนบา้นฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) จงัหวดัตราด จ านวน 32 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
   2.1 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ภาค
เรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561   โรงเรียนบา้นฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)  จ  านวน 32  คน  โดยใชว้ธีิการ
สุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling)    
  2.2 กลุ่มตวัอยา่ง เพือ่ทดสอบหาประสิทธิภาพของหนงัสือการ์ตูน ชุด ภยัพบิติัทาง
ธรรมชาติในทวปีเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหนองบอนวทิยาคม   ส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 17   จ านวน   2 หอ้ง นกัเรียนจ านวน 50 คน โดยแบ่งกลุ่มและสุ่ม
ตวัอยา่งดว้ยวิธีการจบัสลาก จ านวนประชากร 42 คน ที่ไม่ซ ้ ากบักลุ่มตวัอยา่งจากขอ้ 1 โดยแบ่งเป็น                      
  1.2.1 กลุ่มทดลองที่ใชใ้นการทดสอบหาประสิทธิภาพของหนงัสือการ์ตูนแบบ 
(1:1:1) แบบหน่ึงต่อหน่ึง  จ  านวน 3 คน                                                                                                    
  1.2.2 กลุ่มทดลองที่ใชใ้นการทดสอบหาประสิทธิภาพของหนงัสือการ์ตูนแบบ 
(3:3:3) แบบกลุ่มเล็ก  จ  านวน 9 คน                                                                                                  



 
 

 
 

  1.2.3 กลุ่มทดลองที่ใชใ้นการทดสอบหาประสิทธิภาพของหนงัสือการ์ตูนแบบ 
(10:10:10) แบบภาคสนามจ านวน 30 คน 
 3.  ตัวแปรที่ศึกษา 
  3.1 ตวัแปรอิสระ   ไดแ้ก่   การเรียนดว้ยหนงัสือการ์ตูน ชุด ภยัพบิติัทางธรรมชาติ
ในทวปีเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
  3.2 ตวัแปรตาม คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 เร่ือง ภยัพบิตัิทางธรรมชาติในทวปีเอเชีย ออสเตรเลียและ            
โอเชียเนีย 
 

4.  เน้ือหาทีใ่ช้ในการวิจัย 
 เน้ือหาที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม  เร่ือง ภยัพิบตัิทางธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย มาพฒันาเป็น
หนังสือการ์ตูน ชุด ภยัพิบตัิทางธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย จ  านวน 1 ชุด 5 
เร่ือง ไดแ้ก่ 1) มงักรกบัฟ้าใสเรียนรู้อุทกภยั  2) มดแดงแสนซนผจญแผ่นดินไหว 3) นีโม่เอาชีวิต
รอดจากสึนามิ  4) ครอบครัวสุดหรรษาฝ่าวาตภยั 5) ฝงูสตัวร่์วมใจสูภ้ยัแลง้ 
 5.  ระยะเวลาในการวิจัย 
  ระยะเวลาในการวจิยัและการด าเนินการทดลอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ประกอบดว้ยหนงัสือการ์ตูน จ านวน 5 เล่ม ท าการสอนเล่มละ 2 ชัว่โมง รวมเป็นจ านวน 10 ชัว่โมง 
เป็นระยะเวลา 5 สปัดาห์ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 หนังสือการ์ตูน ชุด ภัยพิบัติทางธรรมชาติในทวปีเอเชีย ออสเตรเลยีและโอเชียเนีย หมายถึง 
หนงัสือการ์ตูนเร่ือง แสดงเร่ืองราวการเกิดภยัพบิติัในทวปีเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย วิธีการ
ป้องกนัและเอาตวัรอดจากภยัพบิติั มาแต่งเป็นเร่ืองราวแบบร้อยแกว้ วาดการ์ตูนตามเหตุการณ์ 
จ  านวน 1 ชุด ประกอบดว้ย 5 เร่ือง ไดแ้ก่ 1) มงักรกบัฟ้าใสเรียนรู้อุทกภยั  2) มดแดงแสนซนผจญ
แผน่ดินไหว 3) นีโม่เอาชีวติรอดจากสึนามิ  4) ครอบครัวสุดหรรษาฝ่าวาตภยั 5) ฝงูสตัวร่์วมใจสู้ภยั
แลง้ 
 การพัฒนาหนังสือการ์ตูน ชุด ภัยพิบัติทางธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชีย
เนีย หมายถึง กระบวนการสร้างหนงัสือการ์ตูน ชุด ภยัพบิตัิทางธรรมชาติในทวปีเอเชีย ออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย ประกอบดว้ยขั้นตอน ดงัน้ี 1) ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 2) สร้างหนงัสือการ์ตูน 3) 



 
 

 
 

ประเมินหนงัสือการ์ตูนโดยผูเ้ช่ียวชาญ 4) ปรับปรุงแกไ้ขหนงัสือการ์ตูน 5) หาประสิทธิภาพของ
หนงัสือการ์ตูน 
 ประสิทธิภาพของหนังสือการ์ตูน หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพของหนงัสือการ์ตูน ชุด 
ภยัพบิติัทางธรรมชาติของทวปีเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย แลว้เกิดการเรียนรู้ตามเกณฑท์ี่
ผูว้จิยัตั้งไวค้ือ 80/80 โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
  80   ตวัแรก หมายถึง ประสิทธิภาพกระบวนการเรียนดว้ยหนงัสือการ์ตูน (E1) คือ 
ค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนทุกคน ที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบยอ่ยที่ผูเ้รียนท าระหวา่ง
เรียน ไดค้ะแนนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
  80 ตวัหลงั หมายถึง ประสิทธิภาพผลลพัธข์องหนงัสือการ์ตูน (E2) คือ ค่าร้อยละ
ของคะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนทุกคน ที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียน ไดค้ะแนนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง  ความรู้ ความเขา้ใจ การน าไปใช ้วเิคราะห์  
การสงัเคราะห์ และการประเมินค่า เร่ือง ภยัพบิตัิทางธรรมชาติของทวปีเอเชีย ออสเตรเลียและโอ
เชียเนีย  ของนกัเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนโดยใชห้นงัสือการ์ตูน ชุด ภยัพบิติัทางธรรมชาติ
ของทวปีเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย ที่เกิดการเปล่ียนแปลงพฒันาไปในทางที่ดีขึ้น โดยการ
ทดสอบ 
 นักเรียน หมายถึง นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
บา้นฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) จงัหวดัตราด 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ไดห้นงัสือการ์ตูน เร่ือง ภยัพบิตัิทางธรรมชาติของทวปีเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 2. ไดท้ราบความแตกต่างของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาสงัคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนดว้ยหนงัสือการ์ตูน ชุด ภยัพบิตัิทางธรรมชาติ
ของทวปีเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย ระหวา่งก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 
 3. นกัเรียนสามารถน าเร่ืองราวที่ไดจ้ากการอ่านไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้  
 
 
 



 
 

 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือ่สร้างและหาประสิทธิภาพของ

หนงัสือหนงัสือการ์ตูน ชุด ภยัพิบติัทางธรรมชาติ ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชีเนีย 
 วชิา สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 และด าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเพือ่เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 การวจิยัคร้ังน้ีใชแ้บบแผนการวจิยัแบบ One Group Pre-test and Post-test Design ดงัน้ี 
 
    Pretest   Treatment  Posttest 
 กลุ่มทดลอง                     T1                                  X                                T2 
โดยก าหนดให้ 
 X  หมายถึง การสอนดว้ยหนงัสือการ์ตูน ชุด ภยัพบิตัิทางธรรมชาติ ในทวปีเอเชีย 
ออสเตรเลียและโอเชีเนีย 
 T1  หมายถึง  การท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 T2  หมายถึง   การท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 
 ขั้นตอนการทดลอง ดงัน้ี 
 1. ด าเนินการทดสอบกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบา้นฉางเกลือ  
(รักเมืองไทย 3) จ  านวน 32 คน โดยใชแ้บบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนจ านวน 30 ขอ้ 
 2. ใหน้กัเรียนศึกษาโดยการใชห้นงัสือการ์ตูน ชุด ภยัพบิตัิทางธรรมชาติ ในทวปีเอเชีย 
ออสเตรเลียและโอเชีเนีย โดยมีครูผูส้อนคอยแนะน าควบคู่ในขณะทีน่กัเรียนศึกษาดว้ยหนงัสือ
การ์ตูน 

 
ผลการวจิยั 
 1. หนงัสือการ์ตูน ชุด ภยัพบิตัิทางธรรมชาติ ในทวปีเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.47/82.67 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ ์
80/80 
 2. เทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชห้นงัสือหนงัสือการ์ตูน ชุด ภยัพบิตัิทางธรรมชาติ 
ในทวปีเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย วิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษา     
ปีที่ 1 พบวา่คะแนนหลงัเรียนของนกัเรียนที่เรียนดว้ยหนงัสือการ์ตูนมีความแตกต่างกนัอยา่งมี



 
 

 
 

นยัส าคญัทางสถิติที่ .05 โดยคะแนนหลงัเรียนนกัเรียนที่สอนโดยใชห้นงัสือการ์ตูน มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 
อภปิรายผลการวจิัย 
 1. จากผการวจิยั พบวา่ การพฒันาหนงัสือการ์ตูน ชุด ภยัพบิติัทางธรรมชาติ ในทวปีเอเชีย 
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย ที่ส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบา้นฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท์ี่
ก  าหนดคือ 81.29/83.15 ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษาองคป์ระกอบหลกัสูตรการจดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัวยั
ของผูเ้รียน ท าการแกไ้ขตามค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งสามท่าน จนไดห้นงัสือการ์ตูน ชุดภยัพบิติั
ทางธรรมชาติ ในทวปีเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้  เป็นเพราะ
รูปเล่มที่เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน เหมาะสมกบัการเรียนรู้รายบุคคล ภาพและเน้ือเร่ืองของหนงัสือ
การ์ตูนมีรายละเอียดไม่มากสามารถอ่านและทา ความเขา้ใจไดง่้ายสามารถจูงใจ และกระตุน้การ
เรียนรู้ กระตุน้ความจ า ของผูเ้รียนใหเ้กิดการรับรู้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยหนงัสือการ์ตูน ชุด ภยัพบิตัิทางธรรมชาติ ในทวปี
เอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย สูงกวา่ก่อนอ่านอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ทั้งน้ีเป็น
เพราะหนงัสือการ์ตูน ตรงกบัความสนใจของนกัเรียนโดยเฉพาะเน้ือเร่ืองที่ระบุตวัละครไวอ้ยา่ง
ชดัเจน ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และเขา้ใจไดง่้าย ทั้งยงัช่วยกระตุน้การอ่าน ความจ า ไดร้วดเร็ว และ
สามารถอ่านไดห้ลายคร้ัง ซ่ึงส่งผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ในการท า
หนงัสือการ์ตูนส าหรับเด็กนั้นจะตอ้งศึกษาและสงัเกตพฤติกรรมทางจิตวทิยาของเด็กใหดี้เสียก่อน 
เด็กมีมโนภาพ มีจินตนาการ มีความเฉลียวฉลาด ซ่ึงหากสอนเน้ือหาที่ยากซบัซอ้นบางคร้ังเด็กอาจ
ไม่เขา้ใจ ฉะนั้นการหาวธีิจูงใจ เร้าความสนใจเด็กโดยการตั้งช่ือเร่ืองใหน่้าสนใจ ดึงดูดใจ ออกแบบ
หนา้ปกใหมี้สีสนัสดใส ก็จะช่วยใหเ้ด็กสนใจและรักการอ่านมากขึ้น เพราะองคป์ระกอบของ
การ์ตูนที่ดีจะตอ้งมีรายละเอียดไม่มาก มีลกัษณะเด่นที่เห็นแลว้จ าไดท้นัที 
  

ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการวจิยัพบวา่หนงัสือการ์ตูน ชุด ภยัพบิติัทางธรรมชาติ ในทวปีเอเชีย ออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย สามารถดึงดูดความสนใจในการอ่านของนกัเรียนมาก ผูว้จิยัเห็นวา่ควรสนบัสนุน
ส่งเสริมการอ่าน และควรจดักิจกรรมทางดา้นจริยธรรมภายในโรงเรียนควบคู่ไปกบัการเรียนการ
สอน 



 
 

 
 

 2. ครูและนกัเรียนควรมีส่วนร่วมในการเรียน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบั
หนงัสือการ์ตูน เพราะบางคร้ังรูปแบบของหนงัสือการ์ตูนที่สร้างขึ้นอาจไม่น่าสนใจไม่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียนได ้  
 

บรรณานุกรม  

กนก ชูลกัษณ์. (2542). หนังสือการ์ตนูสาหรับเดก็. ภูเก็ต: สถาบนัราชภฏัภูเก็ต. 
จกัรกฤษณ์ นิลทะสิน. (2545). การวาดภาพการ์ตนู (พมิพค์ร้ังที่ 2). กรุงเทพมหานคร: ส านกัพมิพ-์     
 วาดศิลป์. 
ชยัยงค ์พรหมวงศ.์ (2541). หลกัการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ (พมิพค์ร้ังที่ 8). กรุงเทพมหานคร:  
 ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง. 
เติมศกัด์ิ คทวณิช. (2546). จิตวิทยาทั่วไป. กรุเทพมหานคร: ส านกัพมิพซี์เอ็ดยเูคชัน่. 
บุญศิริ ฤทธ์ิบณัฑิต. (2549). การสร้างหนังสือภาพแบบปฏิสัมพนัธ์ในกิจกรรมลกูเสือสามัญ 

 เร่ือง “การผกูเง่ือน” สาหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5. วทิยานิพนธศ์ึกษา- 
 ศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 

วรติรัตน์ แกว้แบน. (2551). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง วนัส าคัญทางพทุธศาสนา    
                  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้หนังสือการ์ตนูภาพสามมิติกับ 
 การเรียนปกติ. วทิยานิพนธศ์ึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 

ววิรรธน์ จนัทร์เทพย.์ (2540). เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา. ราชบุรี: 
 สถาบนัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง. 
วรีะชยั ชาปู่ . (2551). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจในการเรียนคอมพิวเตอร์ 
 โปรแกรมการนา เสนอผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยหนังสือการ์ตนูกับการสอนปกติ. 
 วทิยานิพนธศ์ึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
สุชา จนัทร์เอม. (2544). จิตวิทยาทั่วไป(พมิพค์ร้ังที่ 10). กรุงเทพมหานคร: ส านกัพมิพไ์ทยวฒันา- 
 พานิช. 
แสงเดือน ทวสิีน. (2545). จิตวิทยาการศึกษา (พมิพค์ร้ังที่ 2). กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพไ์ทยเส็ง. 
ศกัดา วมิลจนัทร์. (2548). เขา้ใจการ์ตูน. กรุงเทพมหานคร: แกว้การพมิพ.์ 
หทยั ตนัหยง. (2529). การสร้างวรรณกรรมและหนังสือสาหรับเดก็. กรุงเทพมหานคร: 
 โรงพมิพคุ์รุสภาลาดพร้าว. 
 

    


