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ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ การสรางหนังสือการตูนประกอบการสอน
เร่ือง เศษสวน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนวัดอมรินทราราม กรุงเทพมหานคร
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อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ อาจารย ดร.ณัชชา กมล

บทคัดยอ
การคนควาแบบอิสระคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อสรางหนังสือการตูนประกอบการสอน

เร่ือง เศษสวน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดอมรินทราราม กรุงเทพมหานคร
กลุมที่ใชในการศึกษาประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานการสอนวิชาคณิตศาสตร จํานวน 3 คน
ผูเชี่ยวชาญดานการวาดภาพในหนังสือการตูน จํานวน 3 คนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนวัดอมรินทราราม จํานวน 15 คน โดยเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา คือหนังสือการตูน
ประกอบการสอนเร่ือง เศษสวน จํานวน 3 เลม และแบบประเมินคุณภาพของหนังสือการตูน ดําเนิน
การศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โดยเร่ิมจากการกําหนดกรอบเน้ือหาและโครงสรางของ
หนังสือการตูน และออกแบบวิธีนําเสนอเน้ือหาโดยเนนการเชื่อมโยงเร่ืองเศษสวนกับสิ่งแวดลอม
รอบตัว เนนการเรียนรูจากงายไปหายากและจากรูปธรรมไปสูนามธรรม ดําเนินการสรางหนังสือ
การตูน 3 เลม โดยใชโปรแกรม Adobe Illustrator นําหนังสือการตูนที่ไดไปใหผูเชี่ยวชาญดานการ
สอนวิชาคณิตศาสตรและผู เชี่ยวชาญดานการวาดภาพในหนังสือการตูน ตรวจสอบและให
ขอเสนอแนะ ดําเนินการปรับปรุงแลวนําหนังสือการตูนไปใหนักเรียนอานและสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียน จากน้ันจึงนําไปปรับปรุงแกไขอีกคร้ัง

ผลการศึกษาทําใหไดหนังสือการตูนประกอบการสอนเร่ืองเศษสวน ชุดสนุกกับเศษสวน
จํานวน 3 เลมคือ เลมที่ 1 ตอนความหมายของเศษสวน เลมที่ 2 ตอนเศษสวนที่เทากันและเลมที่ 3
ตอนการเปรียบเทียบเศษสวน ซึ่งผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของหนังสือการตูนทั้ง 3 เลมอยูใน
ระดับคุณภาพดี สวนนักเรียนใหความคิดเห็นวา หนังสือการตูนทําใหเขาใจเน้ือหาเร่ืองเศษสวนได
เปนอยางดี เกิดความสนุกสนานในการอาน สามารถนําไปใชทบทวนบทเรียนได
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ABSTRACT

This independent study was to construct cartoon books supplementing instruction on
fractions for Prathom Suksa 5 students at Wat Amarintraram School, Bangkok. The target group
included 3 mathematics teaching specialists, 3 cartoon drawing specialists, and 15 Wat
Amarintraram School Prathom Suksa 5 students. The instruments used in the study included 3
cartoon books supplementing instruction on fractions and the questionnaires to evaluate the
cartoon book quality. The study was carried out in the first semester of 2011 academic year
starting from setting up the content and structure of the cartoon book, then designing the content
presentation by linking the fractions to the students’ surroundings emphasizing on learning from
easy and concrete substances to the abstract ones. The 3 cartoon books were constructed using
Adobe Illustrator program, then had the experts on mathematics teaching and cartoon drawing
review and comment before using the results to improve them. The revised cartoon books were
tried with the students and collected their comments before being revised one more time.

The outcomes were 3 supplementary cartoon books on fractions with Sanook kub
Sedsoun series; Book 1 was on definition of fractions, Book 2 on equal fractions, and Book 3 on
fraction comparison. The 3 books’ quality was rated at good level by the experts. The students
reflected that the cartoon books helped them in acquiring understanding on fractions, and
reviewing the lessons and they had fun in using them.


