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บทคัดย่อ 
 
 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  1) เพื่อสร้างหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
ชุด ทศชาติชาดก  2) เพื่อหาคุณภาพของหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก  
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูอ่้านหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านภาษา ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านศิลปะ  
และผูเ้ช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยี รวมจ านวน 5 คน และผูท่ี้สมคัรใจเขา้อ่านหนังสือ จ านวน  
30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบประเมินหาคุณภาพของหนังสือการ์ตูน
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก จ านวน 20 ขอ้ และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูอ่้านท่ีมีต่อหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก จ านวน 10 ขอ้ สถิติท่ีใช้  
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การหาค่าเฉล่ีย (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการสร้างหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก ได้หนังสือ  
1 เล่ม/เร่ือง จ านวนทั้งหมด 10 เล่ม จากการศึกษาพบว่า หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  
ชุด ทศชาติชาดก มีคุณภาพระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64  
และระดบัความพึงพอใจของผูอ่้านท่ีมีต่อหนงัสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก 
อยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.59 
 
ค าส าคัญ: หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์, การ์ตูน, ทศชาติ, นิทานชาดก 
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ABSTRACT 
 
 

The objectives of this research were to construct an online electronic comic book in the 
series of ten incarnations of the buddha, to find out the quality of the electronic cartoon book, and 
to explore the satisfaction of readers with the electronic comic book. The sample group involved in 
this study was composed of five language, arts and technology experts and 30  volunteer readers. 
The research instruments were a quality assessment of the electronic comic book with 20 items and 
a satisfaction questionnaire with ten items. The data were statistically analyzed for mean (�̅�) and 
standard deviation. 

The creation of the electronic online comic book derived one book with the total of     
10  volumes, and the research results revealed that the mean of the quality of the electronic comic 
book was 4 .40  with the standard deviation of 0 .64  and the satisfaction of the readers with the 
electronic comic book was at the highest level, with the mean of 4.53 and the standard deviation of 
0.59. 
 
Keywords: Electronic Book, Comic Book, The Series of Ten Incarnations of the Buddha, Jataka Tale 
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บทที่ 1 
 

บทน า
 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก  
ซ่ึงเกิดจากมนุษย์เป็นผู ้สร้างและพัฒนาขึ้ นเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในด้านการท างาน 
หรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยปัจจุบันถือได้ว่าเทคโนโลยีเป็นเสมือนร่างกายของมนุ ษย์  
ท่ีไม่สามารถแยกหรือขาดจากกันได้ เน่ืองด้วยเพราะเทคโนโลยีท่ีสร้างขึ้นนั้น สามารถช่วยลด
ระยะเวลาการท างาน หรือการใช้แรงงานจากมนุษย์ได้มาก และในปัจจุบนัเทคโนโลยีท่ีมนุษย์
พฒันาขึ้นต่างมีความส าคญัทวีคูณเพิ่มมากขึ้นและใช้กนัอย่างแพร่หลาย ในโรงงานอุตสาหกรรม 
หรือระบบการศึกษา การค านวณ ตลอดจนการท างานท่ีซบัซอ้นก็สามารถใชเ้วลาในการท างานเพียง
ระยะเวลาอันสั้ น เม่ือเทียบกับการท างานโดยใช้มนุษย์ อาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมทุกประเภท 
ในการด าเนินชีวิตของมนุษย ์ไดน้ าเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์  ทั้งดา้นการติดต่อส่ือสาร 
การขนส่ง ตลอดจนการท างานในดา้นต่าง ๆ หรือแมก้ระทัง่การศึกษา ท่ีไดน้ าเทคโนโลยีเขา้มาใช้
ในการเรียนการสอน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์สอน และการหาขอ้มูลต่าง ๆ ในปัจจุบนัลว้นแต่มี
ความสะดวก สามารถคน้หาและสืบคน้ไดจ้ากเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงแตกต่างจากการศึกษาใน
อดีตท่ีสอนหรือถ่ายทอดความรู้ผ่าน เอกสาร ต ารา หรือหนังสือแบบเรียนเท่านั้น แต่เม่ือกล่าวถึง
ระบบการศึกษาในปัจจุบนั (ปริศนา เพชระบูรณิน, 2555) เม่ือเทคโนโลยีมีการพฒันามากขึ้น ท าให้
สังคมเกิดการเปล่ียนแปลง ท าให้บทบาทและรูปแบบของการศึกษาได้พฒันาแบบก้าวกระโดด 
สังคมโลกจึงมีขนาดเล็กลงเน่ืองจากเทคโนโลยีท่ีพฒันาในดา้นการส่ือสาร ในลกัษณะการเผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว จึงท าให้สามารถรับรู้ข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่าง
รวดเร็ว 

ในสังคมปัจจุบนัท่ีมีความเจริญกา้วหน้าของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วนั้น มีทั้งขอ้ดีและ
ข้อเสีย กล่าวคือ สังคมท่ีมีการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท าให้มนุษย์มีส่ิงอ านวย 
ความสะดวกในการด าเนินชีวิต สามารถท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวนัได้อย่างหลากหลายและ
สะดวกสบาย แต่ในอีกแง่มุมหน่ึงเทคโนโลยีก็เป็นส่วนหน่ึงในการท าลายลกัษณะของการเป็น
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มนุษย์ท่ีต้องใช้ทกัษะและกระบวนการความคิดเพื่อช่วยในการตัดสินใจให้ คิดน้อยลง ท างาน
นอ้ยลง แต่มีความสะดวกสบายมากขึ้น ซ่ึงในอดีตมนุษยต่์างตอ้งพึ่งพาอาศยัความสามารถของตน
ในการท างานและทักษะต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ท าให้เทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อสังคมปัจจุบัน  
ในด้านต่าง ๆ เช่น นิยมวตัถุ นิยมความหรูหราฟุ่ มเฟือย การยกย่องคนท่ีร ่ ารวย โดยไม่ค  านึงถึง
คุณธรรม จริยธรรม จึงเกิดเป็นปัญหาของสังคมอนัเกิดจากความเส่ือมทางจิตใจท่ีมีเพิ่มมากขึ้น 
ในทุก ๆ วนั 

แต่ในสังคมไทยปัจจุบนัน้ี ท่ีไดรั้บผลกระทบของปัญหาอาจจะมีไม่มากเท่ากบัสังคมอ่ืน 
เน่ืองมาจากคนในสังคมส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซ่ึงมีจ านวนร้อยละ 93.6 ของประชากร  
ทั้งประเทศ (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2553) ท่ียึดถือในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในพระพุทธศาสนา 
หรือการน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเข้ามายึดถือปฏิบัติ ท าให้สังคมมีภูมิคุ ้มกัน
ทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งยงัช่วยขดัเกลาใหส้ านึกถึงบาปบุญ คุณโทษเวน้จากการประพฤติ
ผิดในดา้นต่าง ๆ ได ้เวน้แต่มีคนในสังคมบางส่วนท่ียงัไม่เขา้ใจ จึงประพฤติปฏิบติัไปในทางท่ีผิด 
ขดักบัหลกัธรรมค าสอนของพระศาสนา 

โดยปกติแล้วหลักธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นหลักธรรมท่ีมุ่งเน้น  
ในเร่ืองการพน้ทุกข์ สอนให้รู้จกัทุกข์และวิธีการดับทุกข์ อนัเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งปวง ได้แก่ 
ความโลภ ความโกรธ ความหลง หลักการด าเนินชีวิตให้พอดี ไม่ประมาทในเร่ืองต่าง ๆ  
อนัก่อให้เกิดผลดีแก่ตนเองและผูอ่ื้น ให้เป็นคนท่ีมีเหตุมีผล ให้รู้จกัผิดชอบชัว่ดี และสอนให้รู้จกั
ตวัเอง (พนมไพร ไชยยงค,์ 2548, น. 51) ในอดีตพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดน้ าหลกัค าสอนน้ีไปเทศนา
โปรดให้กบักษตัริย ์พ่อคา้ และชาวบา้น ในกลุ่มคนเล่าน้ีชาวบา้นเป็นประชากรหลกัของประเทศ 
และมีความรู้ท่ีนอ้ย ท าให้ไม่เขา้ใจถึงหลกัธรรมค าสอน พระพุทธเจา้จึงไดใ้ชป้ฏิภาณไหวพริบปรับ
วิธีการเทศนาเป็นการเล่านิทาน และสอดแทรกหลกัธรรมค าสอนเขา้มาในเร่ืองประกอบการเทศนา
ให้แก่ชาวบา้น จนท าให้เกิดการคิดและจินตภาพตามเร่ืองราวท่ีเขา้ใจได้ง่าย ซ่ึงต่อมาได้เรียกว่า 
นิทานชาดก 

นิทานชาดก เป็นเร่ืองราวหรือชีวประวติัในอดีตชาติของพระโพธิสัตวท่ี์บ าเพ็ญบารมี
หลายร้อยชาติมาเทศนาให้แก่พระสงฆส์าวก ตลอดจนชาวบา้นไดรั้บฟังในโอกาสต่าง ๆ เพื่อแสดง
หลกัธรรมสุภาษิตท่ีพระองคป์ระสงค ์ซ่ึงนิทานชาดกท่ีทรงเล่านั้นมีนบัพนัเร่ือง โดยเสวยพระชาติ
เป็นมนุษยบ์า้ง เป็นสัตวบ์า้ง แต่ท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไป คือ 10 ชาติสุดทา้ยท่ีเรียกวา่ ทศชาติชาดก 

ทศชาติชาดก มาจากค าว่า “ทศ” หมายถึง สิบ “ชาติ” หมายถึง การเกิด “ชาดก”  
หรือ “ชาตก” หมายถึง ผูเ้กิด เม่ือรวมกันแลว้ ทศชาติชาดก หมายถึง ผูท่ี้ได้ก าเนิดในชาติต่าง ๆ 
จ านวน 10 ชาติ โดยเน้ือเร่ืองไดบ้รรยายเก่ียวกบับ าเพญ็บารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ จ านวน 10 
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ชาติสุดทา้ยก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบนั ซ่ึงในเร่ืองจะมีค าสอนท่ีให้ขอ้คิด  
แง่คิด คติธรรมในการท าความดีละเว้นความชั่วและการบ าเพ็ญบารมีครบทั้ ง 10 บารมีของ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

ดังนั้น นิทานทศชาติชาดก จึงเหมาะกับการใช้ในการเผยแผ่หลกัธรรมค าสอนของ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเร่ืองของการท าความดี เพื่อให้มนุษยใ์นสังคมยุคใหม่ได้พฒันาตนเอง
ควบคู่ไปกบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัได้อย่างเหมาะสม และพฒันาความรู้ในแบบเดิมท่ีมีอยู่ในต ารา 
น ามาปรับใชคู้่กบัเทคโนโลยปัีจจุบนัไดอ้ย่างลงตวั คือการน าเอาหนงัสือ เอกสารต าราท่ีเป็นเล่มใน
อดีต มาท าเป็นหนงัสือ เอกสารบนคอมพิวเตอร์ เพื่อใหท้นัสมยักบัสังคมในปัจจุบนั และด ารงรักษา
ความรู้ นิทาน เอกสารต่าง ๆ ให้คงอยู่ในรูปแบบขอ้มูลดิจิตอลท่ีสามารถเขา้ถึงข้อมูลได้ในทุกท่ี 
ทุกเวลา อีกทั้งยงัสามารถเก็บรักษาง่ายกว่าหนังสือ ต าราแบบเดิม ท่ีอาจจะเส่ือมจากกาลเวลา 
กระดาษไม่คงทนหลุดหรือขาด ตวัอกัษรเลือนลางไม่ชัดเจน ปรับมาเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
ท่ีเผยแพร่ใหก้บัคนบนโลกโซเชียล และคนท่ีสนใจไดศึ้กษาหาความรู้จากหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ได ้

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีดา้นคอมพิวเตอร์ท่ีมีในปัจจุบนั 
ซ่ึงอ านวยความสะดวกรวดเร็ว และความสะดวกสบายสามารถพกพาไปได้ในทุก  ๆ ท่ี มาใช ้
ในการสร้างหนังสือการ์ตูน ชุด ทศชาติชาดก ในรูปแบบใหม่  จากเดิมท่ีหนังสือทศชาติชาดก 
ได้มีการบนัทึกและพิมพ์เผยแพร่เป็นเล่มหนังสือปกแข็ง และปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ไม่นิยมอ่าน  
อีกทั้ งยงัเก็บรักษายาก ไม่สะดวกในการพกพา หากเก็บไว้นานหนังสือจะเส่ือมสภาพท าให้ 
ไม่สามารถอ่านได ้

ดังนั้ น ผูวิ้จัยจึงได้สร้างหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก  
ในรูปแบบของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถเปิดอ่านโดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ภายใน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบดว้ยภาพตวัละครท่ีมีลกัษณะเป็นตวัการ์ตูนภาพน่ิงและเน้ือเร่ือง
บรรยายกระชบัเขา้ใจง่าย เพื่อตอ้งการทราบถึงคุณค่า คุณภาพของหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก ว่ามีประโยชน์ต่อผูอ่้านหรือสังคมมากน้อยเพียงใด รวมถึงตวัผูอ่้าน  
มีความพึงพอใจหรือความคิดเห็นต่อหนังสืออย่างไร นอกจากท่ีให้ผูอ่้านเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินกับเร่ืองท่ีแทรกคติธรรม ค าสอน และเผยแผ่หลกัธรรมของพระพุทธเจ้าในรูปแบบ
หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผู ้ท่ีสนใจศึกษาและสืบค้น เพื่อน าหลักธรรมไปปรับ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งเหมาะสม เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผูอ่ื้นต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อสร้างหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก 
2. เพื่อหาคุณภาพของหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูอ่้านหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด  

ทศชาติชาดก   
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
1. ไดห้นงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก 
2. ไดผ้ลประเมินคุณภาพของหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก 
3. ไดผ้ลประเมินความพึงพอใจของผูอ่้านหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด 

ทศชาติชาดก 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 

1.1 หนังสือพระเจ้า 500 ชาติ ฉบับสมบูรณ์ รวมชาดกจากพระไตรปิฎก 45 เล่ม 
(สถาบนับนัลือธรรม, 2560) เลือกมาจ านวน 10 เร่ือง ไดแ้ก่ พระเตมียช์าดก พระมหาชนกชาดก 
พระสุวรรณสามชาดก พระเนมิราชชาดก พระมโหสถ พระภูริทัตชาดก พระจันทกุมารชาดก  
พระนารทชาดก พระวิธูรบณัฑิตชาดก และพระเวสสันดรชาดก 

1.2 ผูส้นใจทั่วไปท่ีสมัครใจเข้าอ่านหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด  
ทศชาติชาดก และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อหนงัสือ จ านวน 30 คน 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
2.1  เ น้ือหาในการด า เ นินการวิจัย  ได้แก่  แนวคิดการสร้างหนังสือการ์ตูน

อิเล็กทรอนิกส์ แนวคิดหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้ ความพึงพอใจของผูอ่้านหนงัสือการ์ตูน
อิเลก็ทรอนิกส์ 

2.2 ผูว้ิจัยได้ก าหนดขอบเขตการสร้างหนังสือ สนิท สัตโยภาส (2532 , น. 24)  
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไพฑูรย ์ศรีฟ้า (2551 , น. 14) และทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการออกแบบ
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541, น. 51-55) 

2.3 ความพึงพอใจของผูอ่้านท่ีมีต่อหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด  
ทศชาติชาดก 

 



5 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง หนังสือท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ประกอบด้วยข้อความ ภาพน่ิง และมีลักษณะเหมือนหนังสือจริง สามารถเปิดอ่านได้จาก
คอมพิวเตอร์ 

ทศชาติชาดก หมายถึง เร่ืองราวของพระโพธิสัตว ์ท่ีไดบ้ าเพญ็บารมีก่อนเสวยพระชาติ
เป็นพระพุทธเจ้า มีทั้งหมด 10 ชาติ ได้แก่ พระเตมียช์าดก พระมหาชนกชาดก พระสุวรรณสาม
ชาดก พระเนมิราชชาดก พระมโหสถ พระภูริทัตชาดก พระจันทกุมารชาดก พระนารทชาดก  
พระวิธูรบณัฑิตชาดกและพระเวสสันดรชาดก 

การ์ตูน หมายถึง ภาพเสมือนจริงท่ีผูวิ้จยัวาดขึ้นจากจินตนาการ ไม่มีการเปล่ียนแปลง
อิริยาบถใชใ้นการแสดงบทบาทตวัละครในทศชาติชาดก 

ความพึงพอใจ  หมายถึง ความรู้สึกทางบวกของผู ้อ่านท่ีมีต่อหนังสือการ์ตูน
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น เช่น ความชอบ ความสบายใจ ความสุขหรือความพอใจต่อหนังสือ
ในดา้น เน้ือเร่ือง ภาพประกอบ ตวัอกัษรท่ีชดัเจน เขา้ใจง่ายและสะดวกในการเขา้ใชง้าน เป็นตน้ 

 
 
 
 



 

 

บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง
 
 

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ผูว้ิจัยได้ศึกษาเอกสาร บทความ งานวิจัยและ  
กรอบแนวคิดการวิจยั ในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. ความรู้เก่ียวกบัการสร้างหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
2. ความรู้เก่ียวกบัการสร้างการ์ตูน 
3. ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัทศชาติชาดก 
4. ความรู้เก่ียวกบันวตักรรมหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
5. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
6. กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

ความรู้เกีย่วกบัการสร้างหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ 
1. ความหมายของหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนังสือท่ีสร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีสามารถ  
เปิดอ่านได้เหมือนหนังสือจริง ซ่ึงผูว้ิจยัได้ศึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญหลายท่าน ท่ีให้ความหมายของ
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ดงัต่อไปน้ี 

ครรชิต มาลยัวงศ ์(2540, น.175) ไดใ้ห้ความหมายของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ไวว้่า 
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ หมายถึง รูปแบบของการจดัเก็บและน าเสนอขอ้มูลหลากหลายรูปแบบ ทั้งท่ี
เป็นขอ้ความ ตวัเลข ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียงต่าง ๆ ขอ้มูลเหล่าน้ีมีวิธีเก็บในลกัษณะพิเศษ 
คือจากแฟ้มขอ้มูลหน่ึง ผูอ่้านสามารถเลือกดูขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดท้นัที โดยขอ้มูลอาจจะอยู่ใน
แฟ้มเดียวกันหรือต่างแฟ้มก็ได้ ข้อมูลท่ีกล่าวเป็นข้อความ เป็นตัวอักษรหรือตัวเลข เรียกว่า 
ไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) และถา้หากขอ้มูลนั้นรวมถึงเสียงและภาพเคล่ือนไหวด้วย จะเรียกว่า  
ส่ือประสมไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia) 

จิระพนัธ์ เดมะ (2545, น. 1) ไดใ้ห้ความหมายของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
เป็นพัสดุ ห้องสมุดยุคใหม่ ท่ีเปล่ียนจากรูปแบบเดิมเป็นหนังสือผลิตจากการเขียนหรือพิมพ์
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ตวัอกัษร และภาพกราฟิกลงในแผ่นกระดาษหรือวสัดุชนิดอ่ืน ๆ เพื่อบนัทึกเน้ือหาสาระในรูป
ตวัหนงัสือ รูปภาพหรือสัญลกัษณ์ต่าง ๆ น าเสนอเน้ือหาทั้งหมดเป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ในรูป
สัญญาณดิจิทลัลงในส่ืออิเลก็ทรอนิกส์หลายประเภท เช่น ซีดีรอม เป็นตน้ 

ไพฑรูย์ ศรีฟ้า (2551, น. 4) ได้ให้ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็น
หนังสือท่ีสร้างขึ้นดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลกัษณะเป็นเอกสารผ่านทางหน้าจอทั้งในระบบ
ออฟไลน์และออนไลน์ 

สุจริต เป็งอินตา (2559, น. 17) ไดใ้หค้วามหมายของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ หมายถึง 
เอกสารในรูปแบบดิจิทลัท่ีน าเสนอขอ้มูลในลกัษณะขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง 
ต่าง ๆ ท่ีจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถเช่ือมโยงข้อมูลท่ีสัมพันธ์เน้ือหาถึงกันได ้
ผ่านจอคอมพิวเตอร์ มีการน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขเรียกว่า ข้อความหลายมิติ 
(Hypertext) และเน้ือหาข้อมูลนั้ นเช่ือมโยงลักษณะภาพ เสียงและภาพ เรียกว่า ส่ือหลายมิติ 
(Hypermedia) 

จากการศึกษาความหมายของผูเ้ช่ียวชาญหลาย ๆ ท่าน ผูว้ิจยัจึงไดส้รุปความหมาย
ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง หนังสือในรูปแบบใหม่ท่ีใช้คอมพิวเตอร์อ่านและสร้างขึ้น 
สามารถพิมพ์ตัวอักษร แทรกภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหวและเสียงต่าง ๆ ลงในหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ได ้ซ่ึงมีความแตกต่างจากหนังสือในอดีตท่ีพิมพล์งบนกระดาษ โดยสามารถอ่าน 
และดูภาพน่ิงไดเ้พียงอยา่งเดียว 

2. รูปแบบของหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีรูปแบบอยู่หลายประเภท ขึ้ นอยู่กับการใช้งานซ่ึงมี

ผูเ้ช่ียวชาญหลายท่านไดแ้บ่งประเภทของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ดงัต่อไปน้ี 
สุวิดา ศรีนาค (2552, น. 16) ได้แบ่งรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ออกเป็น  

10 ประเภท ไดแ้ก่ 
1) หนงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบบหนงัสือแบบต ารา (Text Books) ในระยะแรก

จะมีลกัษณะเป็นเส้นตรงมีโครงสร้างเป็นตวัอกัษร (Text) ต่อมาจะมีลกัษณะท่ีเป็นมลัติมีเดียมากขึ้น 
โดยใช้คุณสมบัติของไฮเปอร์เท็กซ์ในการน าเสนอหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เน้นการจัดเก็บและ
น าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นตวัหนงัสือ และภาพประกอบในรูปแบบหนงัสือปกติท่ีพบเห็นทัว่ไป หนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดน้ีสามารถกล่าวไดว้่า เป็นการแปลงหนังสือจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูอ่้านกับ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยศักยภาพของคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น การเปิดหน้าหนังสือ  
การสืบคน้ เป็นตน้ 
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2) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพน่ิง (Static Picture Books) จะประกอบไปด้วย
ภาพน่ิงหลาย ๆ ชนิดรวมกนั ภาพแต่ละภาพจะมีคุณภาพท่ีแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสมของ
งานเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีคุณลกัษณะเน้นจัดเก็บข้อมูล และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ภาพน่ิง (Static Picture) หรืออลับั้มภาพเป็นหลกั เสริมดว้ยการน าศกัยภาพของคอมพิวเตอร์มาใชใ้น
การน าเสนอ เช่น การเลือกภาพท่ีตอ้งการ การขยายหรือย่อขนาดของภาพหรือตวัอกัษร การส าเนา
หรือถ่ายโอนข้อมูลภาพ การเติมภาพ การเลือกเฉพาะส่วนของภาพ (Cropping) หรือเพิ่มข้อมูล
เช่ือมโยงภายใน (Linking Information) เช่น เช่ือมขอ้มูลอธิบายเพิ่มเติม เช่ือมโยงเสียงประกอบ  
เป็นตน้ 

3) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคล่ือนไหว (Moving Picture Books) มีโครงสร้าง
จากภาพเคล่ือนไหวสั้ น ๆ (Animation Clips) หรือภาพวิดีโอ (Motion Video Segment) หรือทั้ ง
ภาพเคล่ือนไหวสั้ น ๆ (Animation Clips)  และภาพวิ ดีโอ (Motion Video Segment) รวมกัน  
ส่วนใหญ่นิยมน าเสนอขอ้มูลเหตุการณ์ประวติัศาสตร์ หรือเหตุการณ์ส าคญั ๆ เช่น ภาพเหตุการณ์
สงครามโลก ภาพเหตุการณ์ความส าเร็จหรือสูญเสียของโลก เป็นตน้ 

4) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลายภาษา (Talking Books) จะมีลกัษณะเป็นเน้ือหา
ประกอบค าบรรยาย เพื่อใหง้่ายต่อการเรียนของผูอ่้าน 

5) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส่ือประสม (Multimedia Books) เป็นการรวมช่องทาง
การส่ือสารสองทางหรือมากกว่านั้นเขา้ดว้ยกนั เป็นการรวมตวัอกัษร ภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหว
มารรวมไวด้ว้ยกนัตามโครงสร้างแบบเส้นตรง เม่ือผลิตเสร็จส่ือจะออกมาในรูปของส่ือเดียว ไดแ้ก่ 
จานแม่เหลก็หรือซีดีรอม 

6) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือส่ือหลากหลาย (Poly Media Books) 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบัหนังสือแบบส่ือประสม แต่มีความหลากหลายใน
คุณลกัษณะด้านความเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลในเล่มท่ีบนัทึกในลกัษณะต่าง ๆ เช่น ตวัหนังสือ 
ภาพเคล่ือนไหว เสียง ดนตรี และอ่ืน ๆ 

7 )  หนัง สือ อิ เล็กทรอนิกส์แบบหนัง สือ เ ช่ื อมโยง  (Hypermedia Books)  
เป็นหนงัสือท่ีมีคุณลกัษณะสามารถเช่ือมโยงเน้ือหาสาระภายในเล่ม (Internal Information Linking) 
ซ่ึงผู ้อ่านสามารถคลิกเพื่อเ ช่ือมโยงไปสู่ เ น้ือหาสาระท่ีออกแบบเช่ือมโยงกันภายในเล่ม  
การเช่ือมโยงน้ีมีคุณลักษณะเช่นเดียวกันกับบทเรียน โปรแกรมแบบแตกก่ิง (Branching 
Programming Instruction) นอกจากน้ี ยงัสามารถเช่ือมต่อกับแหล่งเอกสารภายนอก (External or 
Online Information Sources) เม่ือเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ต 
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8) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสืออัจฉริยะ ( Inter Electronic Books)  
เป็นหนงัสือส่ือประสม แต่มีการใชโ้ปรแกรมขั้นสูงท่ีสามารถมีปฏิกิริยา หรือปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่้าน
เสมือนกบัหนังสือมีสติปัญญา (อจัฉริยะ) ในการไตร่ตรอง หรือคาดคะแนนในการโตต้อบ หรือมี
ปฏิกิริยากบัผูอ่้าน 

9) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบบส่ือหนงัสือทางไกล (Telemedia Electronic Book) 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทน้ีมีคุณลักษณะหลัก ๆ คล้ายกับ (Hypermedia Electronic Book)  
แต่การเช่ือมโยงกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกผ่านระบบเครือข่าย (Online Information Resources) ทั้งท่ี
เป็นเครือข่ายปิดและเครือข่ายเฉพาะสมาชิกของเครือข่าย 

10) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบหนงัสือไซเบอร์สเปส (Cyberspace Book) 
ใช้เทคนิคของความจริงเสมือน (Virtual Reality) ในการสร้างสถานการณ์จ าลอง เพื่อให้ผูเ้รียน 
รู้สึกเหมือนไดเ้ขา้ไปอยูใ่นประสบการณ์จริง 

สุจริต เป็งอินตา (2559, น. 20-21) ไดก้ล่าวถึง รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
แบ่งเป็น 10 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์แบบต ารา เนน้ขอ้ความ 
2) หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ภาพน่ิงเนน้เป็นรูปภาพเป็นหลกั 
3) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคล่ือนไหว มีโครงสร้างจากภาพเคล่ือนไหวสั้น ๆ 

หรือภาพวีดีโอเป็นหลกั 
4) หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์หลายภาษา มีลกัษณะเป็นเน้ือหาประกอบค าบรรยาย 
5) หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ส่ือประสม ระหวา่งส่ือภาพท่ีเป็นภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว 

และเสียง เป็นตน้ 
6) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือหลากหลาย เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เช่นเดียวกนักบัหนงัสือแบบส่ือประสม แต่มีความหลากหลายในคุณลกัษณะความเช่ือมโยงระหว่าง
ขอ้มูล 

7) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือเช่ือมโยง เป็นหนังสือท่ีมีคุณลักษณะ
สามารถเช่ือมโยงเน้ือหาสาระภายในเล่มและยงัสามารถเช่ือมโยงกบัแหล่งเอกสารภายนอกได ้

8) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบอจัฉริยะ เป็นส่ือประสม แต่มีการใช้โปรแกรม  
ขั้นสูงท่ีสามารถมีปฏิกิริยา หรือปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่้าน 

9) หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์แบบทางไกล มีคุณลกัษณะหลกั ๆ คลา้ยกบั (Hypermedia 
Electronic Book) แต่เนน้การเช่ือมโยงขอ้มูลภายนอกผา่นระบบเครือข่าย 
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10) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบหนังสือไซเบอร์สเปสใช้เทคนิคของ  
ความจริงเสมือน ในการสร้างสถานการณ์จ าลองรูปแบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทนั้น
คลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนั ขึ้นอยูก่บัการน าไปใชต่้อกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม 

จากการศึกษารูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผูว้ิจยัได้ศึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญ 
สามารถสรุปไดว้า่รูปแบบของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 10 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบบต ารา แบบเรียน หนงัสือประเภทน้ีเน้นขอ้ความท่ี
อ่านเข้าใจง่าย เป็นหนังสือท่ีสร้างเพื่อใช้ในการเรียนการสอน แนะน า หรืออ่านเพื่อการศึกษา  
นอกหอ้งเรียน 

2) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพน่ิง หนังสือประเภทน้ีจะเน้นไปในการแสดง
รูปภาพ ซ่ึงเป็นเพียงภาพน่ิงไม่เคล่ือนไหว แต่สามารถถ่ายทอดลกัษณะตวัละครผ่านรูปภาพให้
สามารถเขา้ใจได ้เป็นหนงัสือภาพท่ีเหมาะส าหรับเด็ก เพราะในเล่มส่วนใหญ่จะมีรูปภาพเป็นหลกั 

3) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคล่ือนไหว หนังสือประเภทน้ีมีลกัษณะคลา้ยกบั
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ประเภทภาพน่ิง ท่ีใชภ้าพในการส่ือสาร แต่ท่ีมีลกัษณะพิเศษมากกวา่หนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบภาพน่ิงคือ สามารถเคล่ือนไหวได ้อาจจะเคล่ือนไหวเพียงเล็กน้อยหรือสั้น ๆ 
เท่านั้น 

4) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลายภาษา หนังสือประเภทน้ีเป็นหนังสือท่ีมีลกัษณะ
เป็นเน้ือหาประกอบค าบรรยาย ซ่ึงมีการใช้ภาษาภายในหนังสือมากกว่า 1 ภาษา เช่น มีภาษาไทย
และภาษาองักฤษบรรยายประกอบกนั 

5) หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ ส่ือประสม หนังสือประเภทน้ี เป็นหนัง สือ ท่ี
ประกอบดว้ยส่ือภาพท่ีเป็นภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวและเสียง เช่น หนงัสือท่ีสามารถน าวีดีโอเขา้มา
ใชใ้นการน าเสนอขอ้มูล ใหผู้อ่้านสามารถรับชม รับฟัง ไดพ้ร้อม ๆ กนั 

6) หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์แบบหนงัสือหลากหลาย หนงัสือประเภทน้ีเป็นหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีคลา้ยกบัหนงัสือแบบส่ือประสม แต่มีความหลากหลายในดา้นการเช่ือมโยงขอ้มูล 
ท่ีสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลในตวัหนงัสือไปยงัภายนอกหนงัสือ ท่ีไม่ใชห้นงัสือท่ีเปิดอ่านในขณะนั้น 
แต่เป็นหนงัสือเล่มอ่ืนท่ีเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนั 

7) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือเช่ือมโยง หนังสือประเภทน้ีเป็นหนังสือ 
ท่ีมีคุณลกัษณะสามารถเช่ือมโยงเน้ือหาสาระภายในเล่มไปยงัเน้ือหาภายนอกไดโ้ดยการเช่ือมต่อ
ดว้ยอินเทอร์เน็ต 

8) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบอัจฉริยะ หนังสือประเภทน้ีเป็นส่ือประสมท่ีมี 
การใชเ้ทคโนโลยทีางคอมพิวเตอร์ ท่ีสามารถโตต้อบและส่ือสารกบัผูอ่้านได้ 
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9) หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์แบบทางไกล หนงัสือประเภทน้ีเป็นหนงัสือท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยกบั หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์แบบเช่ือมโยง (Hypermedia Electronic Book) แต่เนน้การเช่ือมโยง
ขอ้มูลจากภายนอกท่ีมีระยะทางไกลผา่นระบบเครือข่าย 

10) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบหนังสือไซเบอร์สเปส หนังสือประเภทน้ี
เป็นหนงัสือท่ีใชล้กัษณะของความจริงเสมือน ในการสร้างหนงัสือท่ีเป็นรูปเล่มจ าลอง ซ่ึงการใชน้ั้น
จะแตกต่างกนัตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

 
ความรู้เกีย่วกบัการสร้างการ์ตูน 

1. ความหมายของการ์ตูน 
การ์ตูนเป็นภาพวาดท่ีเกิดจากความคิด จินตนาการของผูว้าดภาพ เพื่อใช้ประกอบ  

การเล่าเร่ือง แสดงภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงหรือท่ีไม่เป็นความจริง โดยไดศึ้กษาจากผูเ้ช่ียวชาญ
หลาย ๆ ท่านท่ีใหค้วามหมายของการ์ตูน ดงัน้ี 

สุพตัรา ชุมเกตุ (2524, น. 106) ไดใ้ห้ความหมายว่า การ์ตูน คือ ศิลปะท่ีท าให้เกิด
อารมณ์ขบัแห่งหน่ึง เปรียบเสมือนการ์ตูนเป็นเคร่ืองผ่อนคลายอารมร์ของคน “การ์ตูน” มาจาก 
ค าเดิม “Cartoon” เราน ามาใช้โดยการเรียกทับศัพท์ เป็นเ ร่ืองท่ีจัดอยู่ในประเภทล้อเลียน  
ภาพเปรียบเปรย 

ศกัดา วิมลจนัทร์ (2548, น. 4) ได้ให้ความหมายของ “การ์ตูน” ว่าเป็นค าท่ีมาจาก
ภาษาอังกฤษ คือ “Cartoon” ซ่ึงรับมาจากภาษาอิตาเลียน คือ “Cartone” และภาษาฝร่ังเศล คือ 
“Carton” แปลว่า กระดาษ หรือ กระดาษแข็ง (Paper, Card) หมายถึง ภาพร่างบนกระดาษแข็ง  
ขนาดเท่าแบบก่อนท่ีจะน าไปถ่ายทอดลงสู่พื้นท่ีท างานจริง ส าหรับงานจิตรกรรม ภาพผนัง  
ลายกระเบ้ืองโมเสด โดยวิธีฉลุลาย คือ เจาะกระดาษภาพตน้แบบให้เป็นรูตามเส้นร่างแลว้เอาถุงผา้
ใส่สีฝุ่ นตบไล่ไปตามแนวรูท่ีเจาะ 

การ์ตูนในยุคแรกนั้นไม่ตรงกับความเข้าใจของคนในยุคปัจจุบัน โดยการ์ตูนได้
เปล่ียนความหมายเป็นภาพเชิงลอ้เลียน ตามความเขา้ใจของคนในยุคปัจจุบนั ท่ีมาจากเหตุการณ์  
เม่ือปี ค.ศ. 1843 มีการประกวดภาพร่าง (Cartoon) ของภาพเขียนแบบปูนเปียก (Fresco) ท่ีจะประดบั
ผนงัอาคารรัฐสภาหลงัใหม่ขององักฤษ แทนหลงัเดิมท่ีถูกไฟไหมไ้ป ภาพร่าง หรือ การ์ตูนท่ีส่งเขา้
ประกวดในงานน้ี ถูกน ามาแสดงให้กับประชาชนชาวลอนดอนได้ชม นิตยสารพนัซ์ (Punch)  
ซ่ึงเป็นนิตยสารแนวลอ้เลียน และเสียดสีไดจ้บัเอาเร่ืองนิทรรศการภาพร่าง หรือ การ์ตูน ส าหรับ
ภาพผนงัรัฐสภามาลอ้เลียนเป็นภาพการ์ตูน เช่น ภาพคนจน ๆ รวมทั้งคนพากนัมาดูภาพหรูหราใน
นิทรรศการ และนิตยสารพนัซ์ (Punch) ก็ยงัคงมีการ์ตูนในท านองเดียวกันมาลงตีพิมพ์ติดต่อกัน 
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ทุกฉบับ จนค าว่า “การ์ตูน” ได้กลายมาเป็น ภาพล้อเลียน ซ่ึงเป็นความหมายใหม่ของการ์ตูน
นบัตั้งแต่นั้นมา 

สามารถ จนัทร์แจ่ม (2550, น. 14) ไดใ้ห้ความหมายของการ์ตูน โดยแบ่งออกเป็น  
2 ยุค ไดแ้ก่ ยุคแรก การ์ตูน หมายถึง ภาพท่ีร่างบนกระดาษด้วยกรรมวิธีการปรุลายเส้นให้เป็นรู  
และโรยสีฝุ่ นด้วยลูกประคบ ส่วนในยุคท่ีสอง การ์ตูน หมายถึงภาพล้อท่ีมีลักษณะไม่เหมือน 
ของจริง ซ่ึงขึ้นอยู่กบัจิตรกรท่ีจะคิดรูปแบบการออกแบบรูปร่างอย่างอิสระ เนน้ให้เกิดความน่ารัก 
ตลกขบขนั สามารถใชส่ื้อความหมายแทนตวัอกัษร และน าไปใชใ้นการส่ือสารได ้ 

ยุคแรกเร่ิมของการ์ตูนนั้นความหมายของการ์ตูน หมายถึง ภาพท่ีใช้เคร่ืองมือ
อุปกรณ์เจาะกระดาษหรือแม่แบบท่ีใชพ้ิมพภ์าพให้เกิดเป็นรูและท าการลงสีให้เกิดเป็นภาพตามท่ี
จิตรกรได้ออกแบบไว้ ซ่ึงความหมายของการ์ตูนในยุคแรกนั้นไม่ตรงกับความเข้าใจของคน 
ในยุคปัจจุบัน แต่การ์ตูนในยุคต่อมา เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงจากนิตยสารพันซ์ (Punch) ได้ท า 
ภาพลอ้เลียนการประกวดภาพวาดมาท าเป็นภาพล้อเลียนลงนิตยสาร ตั้งแต่นั้นมา การ์ตูนจึงได้
เปล่ียนความหมายใหม่ ตามท่ีคนในปัจจุบนัเขา้ใจ คือ ภาพลอ้เลียนท่ีสร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนาน 
ตลกขบขนั 

อมรรัตน์ เกษมรัตนพร (2558, น. 22) กล่าววา่ การ์ตูน คือ ภาพวาดง่าย ๆ เพื่อบอกเล่า
เร่ืองราว แสดงเหตุการณ์ แสดงแนวความคิด ท าให้ผูอ่้านเกิดอารมณ์ขนั สนุกสนานเพลิดเพลิน  
และเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ ช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในภาษาไดดี้ 

จากความหมายของการ์ตูนท่ีผูว้ิจยัได้ศึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญหลาย ๆ ท่าน สามารถ
สรุปไดว้่า การ์ตูน คือ ภาพท่ีเกิดจากการวาดแบบอิสระของผูเ้ขียนการ์ตูน เพื่อใช้ในการบอกเล่า
เร่ืองราวท่ีเกิดขึ้น ในลกัษณะของภาพลอ้เลียน ตลกขบขนั หรือเปรียบเปรย และใชแ้ทนการส่ือสาร
ดว้ยภาษาได ้

2. ประเภทของการ์ตูน 
การ์ตูนแบ่งออกได้หลายประเภท โดยจะขึ้นอยู่กับการน าไปใช้ของการ์ตูนใน

รูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงมีนกัการศึกษาไดแ้บ่งประเภทของการ์ตูนออกเป็นแต่ละประเภท ดงัน้ี 
ภูวดล สุวรรณดี (2538, น. 50-51) ไดแ้บ่งการ์ตูน ออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

1) การ์ตูนการเมือง (Political Cartoons) การ์ตูนการเมือง เป็นการ์ตูนท่ีมุ่งเน้น 
ลอ้เลียน เสียดสี ประชดประชนั บุคคล หรือเหตุการณ์ทางการเมือง เพื่อกระตุน้ให้ผูอ่้านเกิดความ
คิดเห็นใหม่ ๆ ลกัษณะของการ์ตูนชนิดน้ีอาจมีค าบรรยาย หรือไม่มีก็ได ้
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2)  กา ร์ตูนข าขัน  (Gag Cartoons) การ์ตูนข าขัน  เ ป็นกา ร์ตูน ท่ีมุ่ ง เน้นให้ 
ความบันเทิง ตลกขบขัน หรือมุกตลก การ์ตูนชนิดน้ีจะหยิบเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนัมาใช้  
และเป็นท่ีนิยมมากในสังคมปัจจุบนั เช่น การ์ตูนขายหวัเราะ มหาสนุก เป็นตน้ 

3) การ์ตูนเร่ืองยาว (Comics or Serial Cartoons) การ์ตูนน้ีเป็นการ์ตูนท่ีเสนอ
เร่ืองราวต่อเน่ืองกนัจนจบ มีค าบรรยายหรือสนทนาในภาพประกอบ จะปรากฏอยู่ในนิตยสารและ
ส่ิงพิมพ ์เรียกวา่ “Comics Stripe” แต่ถา้น ามาพิมพร์วมเล่ม เรียกวา่ “Comics Books” 

4) การ์ตูนประกอบเร่ือง (Illustrated Cartoons) การ์ตูนประกอบเร่ืองเป็นการ์ตูน
ประกอบโฆษณาเพื่อขยายความ เป็นการ์ตูนประกอบการศึกษา และมกัเขียนเป็นการ์ตูนโดด ๆ ไม่มี
เร่ืองราวในตวัเอง 

5) การ์ตูนมีชีวิต (Animated Cartoons) การ์ตูนประเภทน้ีเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 
ภาพยนตร์การ์ตูน เป็นการ์ตูนท่ีใส่ลักษณะ ท่าทางการเคล่ือนไหว และเร่ืองราวอย่างต่อเน่ือง 
คลา้ยกบัภาพยนตร์ เพียงแต่ตวัละครเป็นการ์ตูน 

ในส่วนของ สุพตัรา ชุมเกตุ (2524, น. 107) ไดก้ล่าวถึงประเภทการ์ตูน โดยสรุปได ้
12 ประเภท ดงัน้ี 

1) การ์ตูนการเมือง 
2) การ์ตูนประกอบเร่ือง 
3) การ์ตูนสั้นเป็นตอน ๆ 
4)การ์ตูนข าขนัรูปเดียวจบ ซ่ึงเป็นการ์ตูนท่ีมีค าพูดประกอบ 
5) การ์ตูนข าขนัหลายช่องในหนา้เดียว 
6) การ์ตูนเร่ืองยาว 
7) การ์ตูนเคล่ือนไหว / การ์ตูนภาพยนตร์ 
8) การ์ตูนโฆษณา 
9) การ์ตูนลอ้เลียนบุคคล 
10) การ์ตูนประกอบการศึกษา 
11) การ์ตูนมโนทศัน์ 
12) การ์ตูนแบบ 

กล่าวโดยสรุปแลว้ ประเภทของการ์ตูนท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ์ตูน 
สามารถแบ่งประเภทของการ์ตูนออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

1) การ์ตูนการเมือง เป็นการ์ตูนท่ีเสียดสี ลอ้เลียนบุคคลในสังคม และเหตุการณ์
ทางการเมืองท่ีมีผลกระทบกบัสังคม 
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2) การ์ตูนเพื่อการศึกษา เป็นการ์ตูนท่ีใชใ้นการเรียนการสอนเพื่อพฒันาเด็ก หรือ
บุคคลทัว่ไป มีเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรม สอดแทรกคติธรรมในดา้นต่าง ๆ 

3) การ์ตูนข าขนั เป็นการ์ตูนเพื่อความบนัเทิง ช่วยใหผู้อ่้านรู้สึกผอ่นคลายอารมณ์ 
4) การ์ตูนประกอบเร่ือง เป็นการ์ตูนท่ีมีทั้ งภาพและเน้ือเร่ืองประกอบเพื่อให้

ผูอ่้านมองเห็นภาพเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่านได ้
5) การ์ตูนเคล่ือนไหว เป็นการ์ตูนท่ีมีทั้งภาพ เสียงและการเคล่ือนไหว ช่วยใหเ้กิด

ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และมีเร่ืองราวท่ีด าเนินไปอยา่งต่อเน่ืองเหมือนกบัภาพยนตร์ 
3. การสร้างหนังสือการ์ตูน 

การสร้างหนงัสือการ์ตูนนั้น จ าเป็นตอ้งศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอนการสร้าง
ขั้นพื้นฐานพอสมควร โดยการเขียนการ์ตูนในกรอบภาพเพื่อให้มีความต่อเน่ืองกันได้นั้ น 
จ าเป็นต้องค านึงถึงส่วนประกอบในด้านต่าง ๆ เช่น ตัวการ์ตูน ข้อความบรรยาย บทสนทนา  
เน้ือเร่ือง ดงัแนวคิดของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ์ตูนหลายท่าน ดงัน้ี 

ศกัดา วิมลจนัทร์ (2549, น. 44-63) กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างหนังสือการ์ตูนหรือ
นิยายภาพ ไวพ้อสรุปไดด้งัน้ี 

การสร้างหนงัสือการ์ตูนนิยายภาพ มีจุดเร่ิมตน้ท่ีแตกต่างกนั 3 กรณี ไดแ้ก่ 
1) การเขียนเร่ืองยอ่อธิบายตวัละคร ฉาก 

เร่ืองย่อ คือ เคา้โครงเร่ืองท่ีบรรยายถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยการด าเนินเร่ือง
ของตวัละคร และส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งว่ามีความสัมพนัธ์กนัอย่างไร อาจจะมีค าอธิบายของตวัละครว่ามี
ลกัษณะอยา่งไร เพื่อเป็นเหตุในการอธิบายการกระท าของตวัละคร 

ฉาก คือ สถานท่ีและเวลาท่ีอธิบายให้เกิดความเขา้ใจว่าในสถานท่ีและเวลาใน
ขณะนั้น ไดมี้ความเก่ียวโยงกบัเร่ืองราวอย่างไรบา้ง ซ่ึงเร่ืองย่อและค าอธิบายนั้นจะเป็นเคา้โครงให้
ผูเ้ขียนการ์ตูนใชอ้า้งอิงในการเขียนบท 

2) แปลงเร่ืองใหเ้ป็นบทและเขียนบท 
ในการสร้างการ์ตูนนิยายภาพ ไม่ได้ต้องการตัวเร่ือง (Story) ท่ีสละสลวย

สวยงาม ในภาษาถอ้ยค าอยา่งงานวรรณกรรม ดงันั้นหลงัจากท่ีมีเร่ืองยอ่แลว้ ผูเ้ขียนจะขา้มไปเขียน
บทสคริป (Script) 

รูปแบบการเขียนบทโดยสังเขป คือ การแบ่งหน้ากระดาษออกเป็น 2 ส่วน  
ตามแนวตั้ง ส่วนหน่ึงเขียนบรรยายภาพเหตุการณ์ ภาพการกระท าของตัวละคร และภาพวตัถุ 
อีกส่วนหน่ึงเขียนบรรยายเสียง เช่น เสียงค าพูดของตวัละคร และเสียงอ่ืน ๆ ท่ีมีส่วนในการเล่าเร่ือง 

การเขียนบท ส าหรับการ์ตูนนิยายมีแนวคิด ดงัน้ี 
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2.1) การเดินเร่ือง หรือ การกระท าใหเ้ร่ืองด าเนินต่อไปในความรับรู้ของผูอ่้าน
ในแต่ละช่องของการ์ตูนท าได ้4 ทาง คือ 

2.1.1) ค าบรรยาย 
2.1.2) ภาพการกระท าของตวัละคร 
2.1.3) ค าพูดของตวัละครในบอลลูน 
2.1.4) ภาพเหตุการณ์ หรือภาพวตัถุ 

2.2) ภาษาถ้อยค า เป็นค าบรรยาย หรือค าพูด ต้องไม่ซ ้ ากับภาษาภาพ เช่น  
มีค าบรรยายว่า “เขาเงยหน้ามองขึ้นไปบนยอดไม้” ขณะท่ีมีภาพตัวละครเงยหน้ามองขึ้ นไป 
บนยอดไม ้ซ่ึงเป็นการซ ้าซอ้นท่ีไม่สมควรท า 

2.3) ใช้การเล่าเ ร่ืองด้วยภาษาถ้อยค าอยู่ในค าพูด และอย่างกระชับสั้ น  
อนัเน่ืองมาจากขอ้จ ากัดของพื้นท่ี ค  าพูดในท่ีน้ีหมายถึง ค าพูดตวัละครโตต้อบกัน รวมทั้งค  าพูด 
ในความคิดของตวัละคร 

2.4) บทพูดไม่จ าเป็นให้ถูกต้องตามหลกัการใช้ภาษา แต่จ าเป็นให้ถูกต้อง  
ตามหลกัภาษาท่ีคนเขาพูดกนั เวน้แต่เป็นเร่ืองเล่าต่างสมยั (Period) ซ่ึงค าพูดอาจต่างไปจากปัจจุบนั 

2.5) การสะกดค าตามเสียงพูดท่ีถูกตอ้งค าท่ีมกัสะกดผิด ท าให้อ่านเสียงผิด  
ท าให้อารมณ์สะดุด ไดแ้ก่ คะ ค่ะ นะ น่ะ ละ ล่ะ หละ ยะ ย่ะ นั่น นั้น โอ โอ ้โอ๋ อุ๊ย อุ๋ย โน่นโน้น 
เป็นตน้ 

2.6) ค าเลียนเสียงธรรมชาติ (Onomatopoeia Words) เช่น วิ้ว! โครม! บร๋ึน! 
พึ่บ! โฮ่ง! ปร๊ีด! เป็นส่ิงท่ีท าใหผู้อ่้านรับรู้เร่ืองราวและเหตุการณ์ ไดส้มจริงมากขึ้น แต่มีท่ีควรทราบ
วา่เสียงเหล่าน้ีคนต่างชาติ ต่างภาษากนัจะไดย้นิเสียงไม่เหมือนกนั เช่น เสียงไก่ขนั ตามท่ีเราเคยรู้มา 
คือ ไก่ของไทยกบัไก่ของฝร่ัง ขนัเสียงแตกต่างกนั 

3) การยอ่บท 
การย่อบท คือการแบ่งย่อยเร่ือง ออกเป็นช่อง ๆ ซ่ึงท าให้นักเขียนการ์ตูนรับรู้ 

ในเร่ืองต่อไปน้ี 
3.1) แต่ละช่องมีภาพและถอ้ยค าใดบา้ง โดยค านึงถึงส่ิงส าคญัท่ีตอ้งระวงัให้มาก

คือ อย่าให้ถอ้ยค ามากเกินไปจนเบียดพื้นท่ีภาพ ถา้ตวัละครตอ้งพูดต่อเน่ืองมากจะตอ้งแบ่งเป็น
หลายช่องวิธีการแบ่งบท ท าได้ง่ายโดยการขีดเส้นให้รู้ว่าขอบเขตของการเล่าเร่ืองในแต่ละช่อง  
มีพื้นท่ีเพียงใด 

3.2) ในแต่ละหนา้จะมีช่องภาพอย่างไร เท่าใด ซ่ึงจะน าไปสู่การนบัจ านวนหน้า
วา่อยูใ่นขอบเขตท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 
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ส่วนการสร้างการ์ตูนในแนวคิดของ อเนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ (2531 , น. 26-28)  
ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการสร้างหนงัสือการ์ตูน วา่ควรมีขั้นตอนการเขียน ดงัน้ี 

1) ศึกษาหาข้อมูล เก็บข้อมูล หาข้อมูลว่าการ์ตูนท่ีจะเขียนมีลักษณะอย่างไร  
จะเขียนใหใ้ครอ่าน อายปุระมาณเท่าใด ควรแทรกคุณธรรมอะไรบา้ง มีใครเคยเขียนบา้งหรือไม่ 

2) จุดมุ่งหมาย ควรตั้งจุดมุ่งหมายไวก่้อนว่า เร่ืองท่ีเขียนมีจุดมุ่งหมายให้ใครอ่าน 
ตอ้งการใหผู้อ่้านไดอ้ะไรจากเร่ือง และใหค้วามรู้เก่ียวกบัอะไร 

3) เขียนเคา้โครงหรือเน้ือเร่ืองย่อ เพื่อให้ผูว้าดภาพการ์ตูน บรรณาธิการเจา้ของ
ส านักพิมพ์ท่ีจะรับซ้ือเอาไปพิมพ์ ได้อ่านเร่ืองราวอย่างคร่าว ๆ ว่าเคา้โครงเร่ืองเป็นมาอย่างไร 
 มีตัวละครหรือตัวการ์ตูนเด่น ๆ ตัวหลักอะไรบ้าง เร่ืองราวด าเนินไปในทิศทางใด สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมอะไรบา้ง และเร่ืองราวจบลงอยา่งไร 

4) ตัวละครหรือตัวการ์ตูน ผูเ้ขียนจะต้องคิดก าหนดลักษณะของตัวการ์ตูน  
เป็นเด็กหรือผูใ้หญ่ หนา้ตาเป็นอย่างไร เส้ือผา้ ทรงผมและจุดเด่นอ่ืน ๆ ของตวัละคร ควรบอกให้
ละเอียดรวมไปถึงฉากดว้ย 

5) รูปแบบการเขียนตน้ฉบบั เพื่อส่งให้ผูว้าดภาพตวัการ์ตูน ท าหลงัจากท่ีผูเ้ขียน
ได้เขียนเคา้โครง เร่ืองย่อแลว้ โดยเขียนบรรยายรายละเอียดในกรอบภาพของแต่ละกรอบภาพ 
ก าหนดขนาด จ านวนตัวการ์ตูนในกรอบภาพ ฉากในกรอบภาพ ข้อความบรรยาย ค าพูดหรือ  
บทสนทนาของตวัการ์ตูน ตั้งแต่กรอบภาพแรกไปจนจบเร่ืองตามเคา้โครงเร่ืองนั้น 

จากการศึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ์ตูนขา้งตน้จึงสรุปไดว้า่ การสร้างการ์ตูน จะตอ้งมี
ขั้นตอนของเร่ืองไปในทิศทางเดียวกันโดยต้องค านึงถึง เน้ือเร่ือง ภาพประกอบ อีกทั้งยงัต้อง
สอดแทรกเน้ือหาสาระท่ีมีอยู่ในเร่ืองว่ามีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในดา้นใด รวมถึงการ
สร้างตวัละคร ฉาก สถานท่ีและเวลาท่ีเหมาะสมกบัเร่ืองดว้ย 
 
ความรู้พื้นฐานเกีย่วกบัทศชาติชาดก 

1. ความหมายของทศชาติ 
“ทศชาติ” พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหค้  านิยามไวว้า่ “สิบชาติ 

ช่ือคมัภีร์ชาดก วา่ดว้ยเร่ืองพระพุทธเจา้คร้ังยงัเป็นพระโพธิสัตวอ์ยูสิ่บชาติ” 
“ทศชาติ” ประกอบดว้ยค าวา่ ทศ (อ่านวา่ ทะ-สะ) แปลวา่ สิบ และค าวา่ ชาติ (อ่านว่า 

ชา-ติ) แปลว่าการเกิด ทศชาติ เป็นช่ือคัมภีร์ชาดกว่าด้วยเร่ืองของพระพุทธเจ้าคร้ังย ัง เป็น 
พระโพธิสัตว ์10 พระชาติ ก่อนท่ีจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ (ส านกังานราชบณัฑิตยสภา, 
2556)   
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2. ความหมายของชาดก 
“ชาดก” หมายถึง  เ ร่ืองราวของพระพุทธ เจ้า ท่ี มีมาในอดีตชา ติ  ชาดกใน  

พระสุตตนัตปิฎก [หรือประมวลพุทธพจน์หมวดพระสูตร] เรียกวา่ นิบาตชาดก มีทั้งหมด 547 เร่ือง 
ประกอบดว้ยชาดกขนาดสั้น ขนาดกลาง และขนาดยาว ทศชาติชาดกอยู่ในมหานิบาต มี 10 เร่ือง 
ได้แก่ เตมียชาดก มหาชนกชาดก สุวรรณสามชาดก เนมิราชชาดก มโหสถชาดก ภูริทตัตชาดก  
จนัทกุมารชาดก มหานารทกสัสปชาดก วิธุรชาดกและเวสสันดรชาดก (ส านกังานราชบณัฑิตยสภา, 
2556) 

สารานุกรมราชบณัฑิตยสถาน (ราชบณัฑิตยสถาน, 2513, น. 178) ไดใ้ห้ความหมาย
ของค าวา่ ชาดก คือ การกล่าวถึงส่ิงท่ีเกิดมาแลว้ หมายความวา่ แสดงนิทานประกอบสุภาษิต เพื่อให้
เขา้ใจสุภาษิตไดง้่ายขึ้น ถา้ก าหนดดว้ยวิธีสอนก็คือ สอนดว้ยบทเรียน ดว้ยของจริงอย่างท่ีปัจจุบนั
เรียกวา่ “สาธิต” คือ ไม่ใช่สอนแต่เพียงค าพูด 

อารีย์ สหชาติโกสีย์ (2522 , น. 8) ได้ให้ความหมายของค าว่า ชาดก คือ นิทาน 
อิงธรรม หรือนิทานภาษาท่ีพระพุทธเจา้ตรัสเม่ือทรงแสดงธรรมเพื่อให้ผูฟั้งเขา้ใจหลกัธรรมและ
เห็นตวัอยา่งตามนิทาน 

สุชีพ ปุญญานุภาพ (2533, น. 93) ได้ให้ความหมายของค าว่า ชาดก เป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวกับการเกิด เก่ียวกับการเสวยพระชาติของพระพุทธเจ้า และเป็นส่วนหน่ึงของค าสอน  
ทางพระพุทธศาสนา 

พฒัน์ เพง็ผลา (2530, น. 6) ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ ชาดก หมายถึงคมัภีร์เล่มหน่ึง
ในจ านวน 15 เล่ม ของคัมภีร์ขุททกนิกายในพระสุตตันตปิฎก แบ่งเป็น 5 คัมภีร์ คือ ทีฆนิกาย  
มิชฌิมนิกาย สังยตุตนิกาย องัคุตตรนิกายและขทุทกนิกาย 

กล่าวโดยสรุปค าว่า ชาดก หมายถึง เร่ืองราวของพระโพธิสัตวใ์นอดีตชาติ ซ่ึงน ามา
แสดงธรรมตามหลกัค าสอนของศาสนา โดยใชนิ้ทานสุภาษิตท่ีเขา้ใจง่าย มาเทศนาสั่งสอน ซ่ึงมีอยู่
ในคมัภีร์ขทุทกนิกายในพระสัตตนัปิฏก 

3. เร่ืองย่อของทศชาติชาดก 
ทศชาติชาดกเป็นเร่ืองราวท่ีกล่าวถึงพระพุทธเจ้าในชาติต่าง ๆ เม่ือคร้ังยงัเป็น 

พระโพธิสัตว ์ทรงเสวยพระชาติเป็นมนุษย ์เป็นเทวดา เป็นสัตวเ์ดรัจฉาน เป็นตน้ โดยสาระส าคญั
ของเร่ือง ทศชาตินั้นอยู่ท่ีแต่ละพระชาติพระโพธิสัตว์ทรงแสดงหลกัธรรมค าสอนต่าง ๆ ตั้งแต่ 
การบ าเพ็ญคุณงามความดี การไดพ้บปะเหตุการณ์ดีบา้งชัว่บา้ง หรือการแสดงถึงการมีสติปัญญา 
อนัชาญฉลาด จนถึงแสดงบารมีครบถว้นทุกประการ กระทัง่ไดบ้รรลุพระโพธิญาณ และตรัสรู้เป็น 
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ในชาติสุดทา้ย 
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เตมียช์าดก ชาติท่ีหน่ึงของพระโพธิสัตวท์รงเสวยพระชาติเป็นพระเตมีย ์พระองค์
ทรงบ าเพ็ญเนกขมับารมี เร่ืองมีอยู่ว่า พระกุมารเตมียโ์อรสของพระเจ้ากาสีกษตัรยผ์ูค้รองเมือง
พาราณสี พระราชบิดาทรงลงโทษผูท่ี้ท าผิดอยู่เสมอ ท าให้พระเตมียห์วาดกลวัท่ีจะตอ้งตดัสินคดี 
เม่ือคร้ันสืบทอดราชสมบติัต่อจากพระบิดา จึงคิดหนีออกจากพระราชวงั เทพธิดาองคห์น่ึงไดอ้อก
อุบายใหพ้ระเตมียกุมารท าเป็นคนใบหู้หนวกและเป็นง่อย  พระเตมียป์ฏิบติัตามค าแนะน า พระบิดา
จึงเขา้พระทยัว่าพระโอรสเป็นกาลกิณี ตามค าท านายของโหร มี รับสั่งให้สารถีน าไปฝ่ังทั้งเป็น 
พระเตมียอ์อกจากพระราชวงัไดส้ าเร็จจึงออกบวช 

มหาชนกชาดก ชาติท่ีสองของพระโพธิสัตว์ทรงเสวยพระชาติเป็นพระมหาชนก 
พระองค์ทรงบ าเพ็ญวิริยบารมี เร่ืองมีอยู่ว่า พระชนกกุมารโอรสของพระเจ้าอธิฏฐชนก กษตัริย์ 
ผูค้รองเมืองมิถิลา ขณะท่ีพระองค์เสด็จโดยเรือส าเภาเพื่อท าการคา้ขาย เกิดพายุท าให้เรืออบัปาง
กลางมหาสมุทร แต่พระองคท์รงไม่ย่อทอ้ทรงว่ายน ้ าอยู่กลางมหาสมุทรเป็นเวลาถึง 7 วนั เทพธิดา
เมขลาเห็นพระมหาชนกได้พยายามว่ายน ้ า จึงเขา้ช่วยเหลือท าให้พระมหาชนกได้ปกครองเมือง  
และออกบวช ณ ป่าหิมพานต ์

สุวรรณสามชาดก ชาติท่ีสามของพระโพธิสัตวท์รงเสวยพระชาติเป็นสุวรรณสาม 
พระองค์ทรงบ าเพ็ญเมตตาบารมี เร่ืองมีอยู่ว่า สุวรรณสามคอยดูแล เล้ียงดูบิดา มารดาท่ีตาบอด  
วนัหน่ึงกบิลยกัขราช พระราชาผูค้รองเมืองพาราณสี ยงิธนูถูกสุวรรณสามไดรั้บบาดเจ็บ แต่สุวรรณ
สามกลบัไปคิดโกรธแคน้ เพียงแต่คิดเป็นห่วงบิดา มารดาท่ีตนตอ้งดูแล กบิลยกัขราชเม่ือไดรั้บฟัง
เกิดความเล่ือมใสในความเมตตาของสุวรรณสาม จึงไดช่้วยเหลือบิดามารดาของสุวรรณสามตามท่ี
ไดอ้อ้นวนไว ้ดว้ยอ านาจแห่งเมตตาธรรม ท่ีมีต่อบิดามารดา สุวรรณสามจึงหายจากความเจ็บปวด 
และรอดชีวิตเพื่อรับใชบิ้ดา มารดาต่อไป 

เนมิราชชาดก ชาติท่ีส่ีของพระโพธิสัตวเ์สวยพระชาติเป็นพระเนมิราช พระองคท์รง
มีปณิธานท่ีจะบ าเพ็ญ “อธิษฐานบารมี” เร่ืองมีอยู่ว่า พระเนมิราชได้ปกครองแผ่นดินโดยธรรม  
สั่งสอนอาณาประชาราษฎร์ให้ตั้งอยู่ในธรรม พระอินทร์ทรงพอพระทยัจึงบญัชาให้มาตุลีเทพบุตร
มารับเสด็จไปยงัสวรรค ์และแดนนรก จากนั้นพระเนมิราชไดแ้สดงธรรมให้แก่เทวดาฟังติดต่อกนั 
7 วนั ก่อนจะขอลากลบัมายงัโลกมนุษย ์เม่ือพระองคช์ราภาพจึงออกบวช 

มโหสถชาดก ชาติท่ีห้าของพระโพธิสัตวเ์สวยพระชาติเป็นมโหสถ พระองค์ทรงมี
ปณิธานท่ีจะบ าเพญ็ “ปัญญาบารมี” ตั้งใจท่ีจะใชส้ติปัญญาแกไ้ขปัญหาสังคม ช่วยให้เพื่อนมนุษย์
พน้จกความทุกข์และความเดือดร้อน เร่ืองเกิดขึ้น ณ หมู่บา้นปาจิณยวมชัฌคาม แห่งเมืองมิถิลา  
มีบุตรของเศรษฐีแห่งเมืองมิถิลานามว่า มโหสถ เป็นผูมี้ปัญญา ปฏิภาณไหวพริบ ช่วยแกปั้ญหาของ
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ชาวบา้น กษตัริย ์และเทวดาได ้ในเวลาต่อมาไดรั้บแต่งตั้งเป็นปราชญป์ระจ าราชส านกั ของพระเจา้
วิเทหราช 

ภูริทัตชาดก ชาติท่ีหกของพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นภูริทัต พระองค์ทรงมี
ปณิธานท่ีจะบ าเพ็ญ “ศีลบารมี” เร่ืองมีอยู่ว่า พระภูริทัตได้ขึ้นมาจากวงับาดาลเพื่อมารักษาศีล  
ถูกพรานใชค้าถาอาลมัพายน์จบัไปแสดงให้คนชมตามหมู่บา้นต่าง ๆ ภูริทตัเม่ือถูกท าร้าย ทรมาน
ร่างกายก็ไม่อาการโกรธ ไม่ท าร้ายตอบ เพราะไดท้ าการอธิษฐานในการเขา้ถึงพระธรรม และได้
พระเชษฐาเขา้ช่วยไวจ้ากพราน สุดทา้ยจึงไดบ้ าเพญ็ศีลบารมีอยา่งท่ีตนตอ้งการ 

จนัทกุมารชาดก ชาติท่ีเจ็ดของพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเจ้าชายจันทกุมาร  
ทรงมีปณิธานท่ีจะบ าเพญ็ “ขนัติบารมี” ไดรั้บความทุกขท์รมานเพียงใดก็จะไม่ท าร้ายผูท่ี้ท าร้ายตน 
เร่ืองมีอยู่ว่า พระโอรสของพระเจา้เอกราช มีนามว่า จนัทกุมาร ทรงเป็นผูมี้ความยุติธรรม ใน เวลา
ต่อมาถูกพราหมณ์ใส่ร้าย ยุยงพระราชบิดาให้น าพระราชกุมารไปบูชายญั แต่ไม่ส าเร็จเพราะ  
พระอินทร์ได้เขา้มาช่วยเหลือและเทศนาธรรมให้พระราชบิดาฟัง เจ้าชายจนัทกุมารจึงรอดจาก  
ความตาย 

นารทชาดก ชาติท่ีแปดของพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพราหมณ์ มีช่ือว่า  
นารทพรหม ทรงมีปณิธานท่ีจะบ าเพ็ญ “อุเบกขาบารมี” เร่ืองมีอยู่ว่า ณ เมืองมิถิลา แควน้วิเทหะ  
มีพระเจา้องัคติราชเป็นกษตัริยท่ี์ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมถูกหลอกโดยพราหมณ์ชีวกท่ีพูดถึงเร่ือง
ไปยงัดินแดนสวรรค ์แต่เม่ือพระนางรุจาสวดออ้นวอนใหผู้ท่ี้มีคุณธรรมช่วยเหลือบิดา นารทพรหม
ทราบจึงแปลงกายเป็นพราหมณ์มาเทศนาพระพระเจา้องัคติราชจนเกิดความกลวัในนรก พร้อมให้
โอวาทแก่ชาวเมืองใหต้ั้งอยูใ่นศีลในธรรม จากนั้นแควน้วิเทหะจึงไดก้ลบัสู่ความสงบสุขอีกคร้ัง 

วิธูรชาดก ชาติท่ีเกา้ของพระโพธิสัตวเ์สวยพระชาติเป็นวิธูรบณัฑิต ทรงมีปณิธานท่ี
จ าบ าเพญ็ “สัจบารมี” เร่ืองมีอยู่ว่า ณ มิคาชินอุทยาน พระเจา้ธนญัชยัโกรัพราชไดพ้บกบัชาย 3 คน 
ท่ีแปลงกายมาและไดส้นทนาถึงการรักษาศีลว่าใครจะรักษาศีลได้ดีกว่ากัน แต่ก็สรุปไม่ไดจึ้งให้  
วิ ธู รบัณฑิตวิ นิจฉัยและตัด สิน เ ป็น ท่ี น่ าพอใจ  ต่อมาในวันหน่ึงนางวิมาลาพระมเหสี  
ทา้ววรุณนาคราชตอ้งการฟังเทศนา จึงออกอุบายตอ้งการกินหัวใจของวิทูรบณัฑิต ปุณณกยกัษ์ 
ไดอ้าสาไปจบัตวัวิธูรบณัฑิต พยายามท่ีจะฆ่าวิธูรบณัฑิตแต่ไม่ส าเร็จ วิธูรบณัฑิตไดแ้สดงธรรมจน
ท าใหปุ้ณณกยกัษเ์กิดความเล่ือมใส และไดไ้ปแสดงธรรมยงันาคพิภพท าใหเ้กิดศรัทธาเพิ่มมากขึ้น 

เวสสันดรชาดก ชาติท่ีสิบของพระโพธิสัตวเ์สวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร ทรงมี
ปณิธานท่ีจะบ าเพ็ญ “ทานบารมี”ในชาติสุดทา้ยน้ี เร่ืองมีอยู่ว่า พระเวสสันดรเป็นโอรสพระเจ้า 
สญชัย พระองค์ทรงครองราชยต์ั้งแต่อายุ 16 พรรษา ทรงโปรดบริจาคทานด้วยศรัทธา ทั้งสร้าง 
โรงทานบริจาค จ านวน 6 แห่ง และประทานชา้ง มา้คู่บา้นคู่เมืองให้กบัต่างเมือง ท าให้ชาวเมืองไม่
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พอใจมาทูลขอให้พระบิดาเนรเทศพระเวสสันดรออกไปจากเมือง เม่ือถูกขบัไล่ออกไปจากเมือง 
พระองค์ก็ยงัประทานพระโอรสและพระธิดาแก่พราหมณ์ชูชก และพระมเหสีก็ประทานแก่ 
พระอินทร์ท่ีแปลงกายลงมาเพื่อขอพระมเหสีไว้ก่อน แต่พระอินทร์ก็คืนให้เพราะไม่มีใครดูแล
ปรนนิบติัพระเวสสันดรในยามท่ีพระองค์ทรงบวชอยู่ในป่า จากนั้นเม่ือพระบิดาพบกบัโอรสและ
พระธิดาของพระเวสสันดรอยู่กบัชูชกจึงไดข้อไถ่ตวั แลว้ตอ้นรับชูชกให้กินอาหารไดอ้ย่างเต็มท่ี 
พร้อมสมบติัอีกมากมาย ชูชกกินอาหารมากจนเกินไปและตายในเวลาต่อมา พระบิดามีรับสั่งให้น า
ขบวนเสด็จไปรับพระเวสสันดรและพระนางมทัรีกลบัสู่พระนคร ภายหลงัพระเวสสันดรครองราชย์
ดว้ยความสันติ 
 
ความรู้เกีย่วกบันวัตกรรมหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ 

1. ความหมายของนวัตกรรม 
นวตักรรมเป็นภาษาท่ีใช้เรียกส่ิงท่ีสร้างหรือพฒันาขึ้นมาใหม่ โดยการวิจยัคร้ังน้ี

ผูวิ้จยัไดศึ้กษาความหมายจากผูเ้ช่ียวชาญหลาย ๆ ท่าน ดงัต่อไปน้ี 
พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ราชบณัฑิตยสถาน , 2556, น. 610) 

ไดใ้หค้วามหมายของ “นวตักรรม” วา่ การกระท าหรือส่ิงท่ีท าขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิมซ่ึงอาจเป็น
ความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ เป็นตน้ 

ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (2551 , น. 4) ได้ให้ความหมายค าว่า นวตักรรม คือ  
ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดจากการใชค้วามรู้และความคิดสร้างสรรคท่ี์มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 

มนสิช สิทธิสมบูรณ์ (2555, น. 2) ไดใ้ห้ความหมายของนวตักรรม หรือ นวกรรม  
มาจากค าว่า “นว” หมายถึง ใหม่ และ “กรรม” หมายถึง การกระท า เม่ือน าสองค าน้ีมารวมกนัเป็น 
นวกรรม หรือ นวตักรรม จึงหมายถึง การกระท าใหม่ ๆ หรือการพฒันาดดัแปลงจากส่ิงใด ๆ แลว้ท า
ใหดี้ขึ้น 

ศิรินทิพย ์เด่นดวง (2559, น. 46) ไดใ้ห้ความหมายของนวตักรรม หมายถึง การน า
แนวคิดใหม่ วิธีการใหม่ หรือส่ิงใหม่มาใช่ทั้ งหมด หรือการพัฒนา ปรับปรุง เปล่ียนแปลง  
หรือเพิ่มเ ติม แนวคิดเดิม วิธีการเดิม หรือส่ิงเดิมเพื่อช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลมากยิง่ขึ้น 

จากความหมายของนวตักรรมท่ีผูเ้ช่ียวชาญดา้นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์หลายท่านได้
ให้ความหมาย ผูวิ้จยัจึงสรุปว่า นวตักรรม หมายถึง กระบวนการคิดหรือการกระท าในการสร้างส่ิง
ใหม่ ๆ ท่ีพฒันาต่อจากส่ิงเดิมหรืออาจจะสร้างขึ้ นมาใหม่โดยได้น าหลักความรู้ และความคิด
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สร้างสรรค์เขา้มาใช้ในการสร้าง เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในงานหรือกิจกรรมดา้นต่าง ๆ ท่ีผูส้ร้าง
นวตักรรมตอ้งการ 

2. นวัตกรรมส่ือประสมประเภทหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ 
ส่ือประสมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่ือท่ีประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ เสียงและ  

การเคล่ือนไหวรวมด้วยกันเป็นส่ือประสม โดยได้มีผูเ้ช่ียวชาญหลายท่ านได้ให้ความหมายของ 
ส่ือประสมอิเลก็ทรอนิกส์ ดงัน้ี 

ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2523, น. 39) ไดใ้ห้ความหมายของส่ือประสม หมายถึง การใช้
คอมพิวเตอร์ส่ือความหมายโดยการผสมผสานส่ือหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟิก ภาพศิลป์ 
(Graphic Art) เสียง ภาพเคล่ือนไหว (Animation) และวีดิทศัน์ เป็นตน้ ถา้ผูใ้ช้สามารถควบคุมส่ือ
เหล่าน้ีใหแ้สดงออกมาตามตอ้งการ จะเรียกวา่ ส่ือประสมเชิงโตต้อบ (Interactive Multimedia) 

กิดานนัท ์มลิทอง (2548, น. 37) ไดใ้หค้วามหมายของส่ือประสม หมายถึง ส่ือท่ีรวม 
ขอ้ความตวัอกัษร ภาพกราฟิกทั้งภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ภาพวีดิทศัน์และเสียงนานาประเภท ไวใ้น
ส่ือ หรือในโปรแกรมเดียวกัน ส่ือประสมในปัจจุบันสามารถบันทึกลงแผ่นซีดีและดีวีดีได้
โดยสะดวก เน่ืองจากสามารถบนัทึกขอ้มูลไดเ้ป็นจ านวนมากและน าเสนอไดท้ั้งจากคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์เคร่ืองเล่นเฉพาะ นอกจากน้ี ยงัมีการน าเสนอบนเวบ็เพจหรือการใชโ้ปรแกรมน าเสนอ
ต่าง ๆ เช่น “Windows Media Player” และ “Real One Play” เพื่อน าเสนอภาพเคล่ือนไหวและเสียง
โดยใชเ้ทคโนโลย ี“Streaming” เพื่อน าเสนอข่าวสารหรือการบรรยายบทเรียนไดท้นัทีจากกเว็บไซต์
ท่ีดาวน์โหลดมา 

ศิรินทิพย ์เด่นดวง (2559, น. 49) ไดใ้ห้ความหมายของงส่ือประสมไดว้า่ ส่ือประสม 
คือ ส่ือท่ีมีการใชค้อมพิวเตอร์ร่วมกบั โปรแกรมประยุกตใ์นการส่ือความหมายโดยการผสมผสาน
ส่ือหลายชนิด เช่น ขอ้ความ กราฟิก ภาพเคล่ือนไหว เสียง และวีดิทศัน์เป็นตน้ และถา้ผูใ้ชส้ามารถ
ควบคุมส่ือให้น าเสนอออกมาตามตอ้งการ ไดจ้ะเรียกว่าส่ือประสมเชิงโตต้อบ การโตต้อบของผูใ้ช้
สามารถจะกระท าได้โดยผ่านทางแผงแป้นอกัขระ เมาส์หรือตวัช้ี เป็นตน้ การใช้ส่ือประสมใน
ลกัษณะเชิงโตต้อบก็เพื่อช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้หรือท า กิจกรรม รวมถึงดูส่ือต่าง ๆ ดว้ยตวัเอง
ได ้ส่ือต่าง ๆ ท่ีน ามารวมไวใ้นส่ือประสม เช่น ภาพ เสียง วีดิทศัน์ จะช่วยให้เกิดความหลากหลาย  
ในการใช้คอมพิวเตอร์อันเป็นเทคโนโลยีในแนวทางใหม่ท่ีท าให้การใช้ คอมพิวเตอร์น่าสนใจ  
และเร้าความสนใจ เพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรู้มากยิง่ขึ้น 

จากความหมายของ ส่ือประสมอิ เล็กทรอนิกส์  ท่ีผู ้เ ช่ี ยวชาญด้านหนัง สือ
อิเล็กทรอนิกส์หลายท่านได้ให้ความหมาย ผูว้ิจัยจึงสรุปว่า ส่ือประสมหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
หมายถึง ส่ือท่ีประกอบดว้ยขอ้ความ รูปภาพ เสียง และการเคล่ือนไหว รวมอยูด่ว้ยกนั เพื่อท าใหเ้กิด
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เป็นส่ือในรูปแบบใหม่ท่ีมีลักษณะเฉพาะ สามารถสร้างความน่าสนใจ สนุกสนาน และเกิด  
การเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น โดยส่ือประสมอิเล็กทรอนิกส์น้ีสามารถเปิดอ่านไดจ้ากคอมพิวเตอร์ และยงั
สามารถบนัทึกขอ้มูลลง บนลงแผน่ซีดีและดีวีดีไดส้ะดวกและรวดเร็ว 
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ งานวิจยั  
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการสร้างการ์ตูน และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับวรรณคดีเร่ืองทศชาติชาดก เพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษาและสร้างหนงัสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก ดงัน้ี 

ช่อรัตน์ ไวยฉัยยา (2545) วิจัยเร่ือง บทบาทตัวละครเอกในทศชาติชาดก โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาตวัละครเอกในทศชาติชาดกในประเด็นของบทบาท คุณสมบติัและลกัษณะ
ของตัวละครเอก จากการศึกษาสรุปได้ว่าในด้านบทบาทของตัวละครจะน าเสนอในด้านดี  
เพยีงดา้นเดียว เน่ืองจากมุ่งเนน้การเป็นแบบอยา่ง เช่น บทบาทของลูก ปรากฏในลกัษณะเป็นลูกท่ีดี 
เช่ือฟังค าสั่งสอนของบิดามารดา บทบาทของพ่อ ปรากฏในลกัษณะเป็นพ่อท่ีดี คอยอบรมเล้ียงดู 
และบทบาทในทางสังคม มีบทบาทของกษัตริย์และขุนนางท่ีมุ่ งเน้นในการปฏิบัติธรรม  
ในดา้นคุณสมบติัและลกัษณะตวัละครเอก มีจุดเด่นในดา้นความเป็นผูน้ า โดยพบมากท่ีสุดจะเป็น
ผูน้ าแบบธรรมราชา โดยผูน้ าจะยึดหลกัธรรมมาใช้ในการปกครอง และลกัษณะท่ีไม่ปรากฏใน  
ตัวละครเอก แต่จะพบในตัวละครรองหรือตัวละครอ่ืนท่ีไม่ใช่ตัวละครเอก คือ ลักษณะ  
แบบเผด็จการ 

หลายปีต่อมา สามารถ จนัทร์แจ่ม (2550) วิจยัเร่ือง การสร้างหนงัสือการ์ตูนจากนิทาน
พื้นบ้าน เร่ือง “เต่าน้อยอองค า” ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อประเมินคุณค่าของ
หนังสือ การ์ตูนเร่ือง “เต่าน้อยอองค า” และสอบถามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิด้านนิทาน
พื้นบา้น จากผลการวิจยัไดส้รุปไดว้่าความคิดเห็นและการประเมินคุณค่าของหนังสือการ์ตูนเร่ือง 
“เต่าน้อยอองค า” จากผูท้รงคุณวุฒิ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด และการประเมินคุณค่าของ
หนงัสือการ์ตูน ดา้นการจดัรูปเล่ม ดา้นลกัษณะของเน้ือเร่ือง ดา้นการใชภ้าษา ดา้นการสร้างหนงัสือ 
และดา้นคุณค่าและประโยชน์ท่ีไดรั้บ เฉล่ียอยู่ในระดบัดี ส่วนความคิดเห็นของครูและนกัเรียนท่ีมี
ต่อหนงัสือการ์ตูนเร่ือง “เต่านอ้ยอองค า” อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

ฝ่าย พระนิพาน สารคาญ (สุจิตฺโต) (2553) วิจัยเ ร่ือง วิ เคราะห์ภูมิ ปัญญาของ  
พระโพธิสัตว์ในทศชาติชาดก การวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะแนวปฏิบัติอันเป็น 
ภูมิปัญญาและวิธีแก้ไขปัญหาของพระโพธิสัตว์ในทศชาติชาดก โดยวิธีการศึกษาเอกสารจาก
พระไตรปิฎกฉบบัมหามกุฏราชวิทยาลยั เล่มท่ี 63 และเล่มท่ี 64 ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ ภูมิปัญญาของ
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พระโพธิสัตว์ท่ีใช้บ า เพ็ญบารมีในทศชาติชาดกมีลักษณะแนวปฏิบัติหลายประการดังน้ี   
เนกขมัมบารมี เป็นลกัษณะแนวปฏิบติัให้รู้จกัคิดอยา่งมีเหตุผลจนไดข้อ้สรุป ยดึมัน่ขอ้สรุปไวใ้นใจ 
ปฏิบติัตนโดยไม่ประมาทและฉลาดสอนโดยใชส่ื้อ วิริยะบารมี พบแนวปฏิบติัท่ีมุ่งให้รู้คุณค่าของ 
ความเพียร แกไ้ขปัญหาปริศนา สังเกตพอกพูนความเบ่ือหน่าย และสอนสลดัตดัผกูพนั เมตตาบารมี  
พบแนวปฏิบติัเมตตากตญัญู สร้างมิตร มีเหตุผล อ่อนนอ้มถ่อมตน และเมตตาใชค้น อธิษฐานบารมี 
พบแนวปฏิบติัเช่ือมัน่ในผลบุญ เช่ือมัน่ดว้ยปัญญาในนรก ในสวรรค ์ราชประเพณีและลางบอกเหตุ 
ปัญญาบารมี พบแนวปฏิบติัใชเ้มตตาเก้ือกูล ใชปั้ญญาใหเ้หนือปัญญา มีกุศโลบาย ไม่ผกูเวร และใช้
ปัญญาผูกพนั ศีลบารมี พบแนวปฏิบติัรักษาศีลอย่างฉลาด ขนัติบารมี พบแนวปฏิบติัอดทนทั้ง
ภายในและภายนอก อุเบกขาบารมี พบแนวปฏิบติัฉลาดสอนและใชส่ื้ออุปกรณ์ สัจจบารมี พบแนว
ปฏิบติัถือสัจจะดว้ยความฉลาด ทานบารมี พบแนวปฏิบติัฉลาดเช่ือมัน่ในทานบารมี ส่วนภูมิปัญญา
วิธีแก้ไขปัญหาสังคมของพระโพธิสัตว์ในแต่ละชาติมีดังน้ี เตมีย์ชาดกมีวิธีแก้ไขปัญหาแบบ
แก้ปัญหาท่ีตน และแบบกระตุน้นักบวช มหาชนกชาดกแกปั้ญหาแบบฉลาดดี มีปัญญาเด็ดเด่ียว 
สุวรรณสามชาดกแกปั้ญหาแบบผูน้ ้ ามีศีลธรรม เนมิราชชาดกแกปั้ญหาดว้ยการคบบณัฑิต และแบบ
เนน้บาป บุญ นรก สวรรค ์มโหสถชาดกแกปั้ญหาแบบมีเหตุผลและหลกัฐาน ภูริทตัชาดกแกปั้ญหา
แบบเช่ือมัน่ในคุณค่าของศีล จนัทกุมารชาดกแกปั้ญหาแบบใชปั้ญญายอมรับให้อภยั พรหมนารท
ชาดกแก้ปัญหาแบบสอนสุดโต่ง สู่สายกลาง   วิ รุธชาดกแก้ปัญหาแบบปฏิบัติตามสัจจะ  
และสอนธรรมใหเ้ขา้ใจ เวสสันดรชาดกแกปั้ญหาแบบธรรมาธิปไตย และประชาธิปไตย 

ส่วน จิรวฒัน์ เทียนขวญั (2555) วิจยัเร่ือง การพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเด็ก
จากนิทานลานทอง เร่ือง พี่กบันอ้ง โดยมีวตัถุประสงค ์1) พฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเด็ก
จากนิทานลานทอง เร่ือง พี่กบันอ้ง 2) เพื่อประเมินหาประสิทธิภาพของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ และ 
3) เพื่อหาความพึงพอใจหลงัจากการอ่าน ซ่ึงใช้เคร่ืองมือในการวิจยัไดแ้ก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับเด็กจากนิทานลานทอง เร่ือง พี่กบันอ้ง แบบประเมินประสิทธิภาพ และแบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้การวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และจากการศึกษาสรุปผลการวิจยัได้ว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเด็กจากนิทาน  
ลานทอง เร่ือง พี่กับน้อง มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ  
มากท่ีสุด 

นอกจากน้ี อเนก อิสระมงคลพันธุ์ (2555) วิจัยเร่ือง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ 
ส่ือประสมเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นลา้นนา เร่ือง การฟ้อนนกก่ิงกะหล่า การวิจยัน้ี 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและหาความพึงพอใจของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบส่ือประสม  
เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมพื้นบ้านล้านนา เร่ือง การฟ้อนนกก่ิงกะหล่า ผลการวิจัยพบว่า
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบส่ือประสมเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา เร่ือง  
การฟ้อนนกก่ิงกะหล่า สามารถน าไปใช้ในการเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมพื้นบ้านได้  
และมีความพึงพอใจต่อการอ่านหนงัสืออยูใ่นระดบัดี 

เช่นเดียวกบั สุนทรี คุณา (2558) วิจยัเร่ือง การสร้างหนงัสือการ์ตูนเสริมประสบการณ์ 
ชุดวิถีชีวิตลา้นนา ส าหรับผูเ้รียน ภาษาไทยแบบขา้มวฒันธรรมระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 1) เพื่อหา
ประสิทธิภาพของของหนงัสือการ์ตูนเสริมประสบการณ์ ชุดวิถีชีวิตลา้นนา 2) เพื่อประเมินคุณภาพ
และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนและครูผูส้อนภาษาไทยท่ีมีต่อหนังสือเสริมประสบการณ์  
โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 1) หนงัสือการ์ตูนเสริมประสบการณ์ทางภาษาไทย 
2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านหนังสือการ์ตูนเสริมประสบการณ์ 3) แบบประเมิน
คุณภาพของหนังสือการ์ตูนเสริมประสบการณ์ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ และ 4) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของครูและนักเรียนท่ีมีผลต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสือการ์ตูนเสริมประสบการณ์และ
แบบสอบถามความคิดเห็น ผลการวิจยัพบว่า หนงัสือท่ีสร้างขึ้นมีคุณภาพ  สูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญอยูใ่นเกณฑดี์มาก ความเห็นโดยรวมของครูและนกัเรียนท่ีมีต่อหนงัสือ
การ์ตูนเสริมประสบการณ์ ในดา้นต่าง ๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัดีมาก จากผลการวิจยัสรุปได้
ว่าหนังสือเสริมประสบการณ์สามารถน าไปใชก้บัชาวต่างชาติ สามารถเกิดจินตภาพและเขา้ใจได้
ง่าย เหมาะสมแก่การน ามาใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียน หรือหนังสืออ่านเล่นเพื่อความ
เพลิดเพลินได ้

ในท านองเดียวกัน พระสุจริต เป็งอินตา (2559) วิจัย เ ร่ือง การสร้างหนั งสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง ประเพณีและวฒันธรรมท้องถ่ินในอ าเภอดอยหล่อ ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างและทดสอบประสิทธิภาพของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
เร่ือง ประเพณีและวฒันธรรมท้องถ่ินในอ าเภอดอยหล่อ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
จากการทดสอบหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
สามารถสรุปผลการศึกษาไดว้า่ประสิทธิภาพของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพท่ี
สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นการสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ดา้นการสร้าง
การ์ตูน และด้านการวิเคราะห์วรรณคดีทศชาติชาดก ผูว้ิจัยได้แนวคิดในด้านการสร้างหนังสือ
การ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างการ์ตูน และเน้ือเร่ืองท่ีด าเนินของทศชาติ ซ่ึงสามารถน ามาใช้ใน
การสร้างหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก ท่ีผู ้วิจั ยสร้างขึ้ นได้ อีกทั้ งย ังได ้
แนวทางการสร้างเคร่ืองมือ แบบประเมินคุณภาพของหนงัสือและแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูอ่้านหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก ได ้
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

การสร้างหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก

แนวคิดการสร้างการ์ตูน
แนวคิดเก่ียวกบัหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์
นิทาน เร่ือง ทศชาติชาดก

หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก

เสนอผูเ้ชี่ยวชาญ เพ่ือหาคุณภาพของ
หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 

ชุด ทศชาติชาดก

เชิญผูส้นใจท ั่วไป เขา้อ่านและตอบ
แบบสอบถามทางออนไลน์

ระดบัความพึงพอใจของผูอ้่านที่มีต่อ
หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 

ชุด ทศชาติชาดก  
 

ภาพท่ี 2.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 



 

 

บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย
 
 
การสร้างหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก เป็นการวิจัย  

เชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาคุณภาพของหนังสือการ์ตูน
อิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก และเพื่อศึกษาหาความพึงพอใจของผูอ่้านหนงัสือการ์ตูน
อิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก ซ่ึงมีวิธีการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5. การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
1. กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นภาษา ทางดา้นศิลปะและทางดา้นเทคโนโลยี เพื่อประเมิน

คุณภาพของหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก รวมทั้งส้ิน 5 คน 
2. กลุ่มผูอ่้านทัว่ไปท่ีสมคัรใจเข้าอ่านและตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ท่ีมีต่อ

หนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก จ านวน 30 คน 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 
1. หนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก จ านวน 10 เร่ือง 
2. แบบประเมินค่าความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัยของ  

แบบประเมินคุณภาพหนงัสือและแบบสอบถามความพึงพอใจของผูอ่้านหนงัสือ 
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3. แบบประเมินคุณภาพของหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก  
มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 20 ขอ้ 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูอ่้านท่ีมีต่อหนงัสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
ชุด ทศชาติชาดก มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 10 ขอ้ 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. สร้างหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก ไดด้ าเนินการสร้าง
ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1.1 ศึกษาเน้ือหาและเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับนิทาน ชุด ทศชาติชาดก จ านวน  
10 เร่ือง 

1.2 ศึกษาขอ้มูลการสร้างหนงัอิเลก็ทรอนิกส์ และเทคนิคการใชภ้าพประกอบเร่ือง 
1.3 ขั้นตอนการสร้างหนงัสือ 

1.3.1 ออกแบบหนังสือพร้อมจดัท าเน้ือเร่ืองและโครงร่างหนังสือ แลว้เสนอ
อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจทานแกไ้ข ใหค้  าแนะน า 

1.3.2 ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
1.3.3 ลงมือสร้างหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก โดยใช้ภาพ

และเน้ือเร่ืองให้มีเน้ือหาครบสมบูรณ์ ประกอบดว้ย หนา้ปก ค าน า เน้ือเร่ือง และภาพประกอบเร่ือง 
โดยใชข้นาดกระดาษ A4 (กวา้ง 21 เซนติเมตร ยาว 29.7 เซนติเมตร) และเป็นภาพสีทั้งเล่ม เผยแพร่
ไวใ้นเวบ็ไซตเ์พื่อสะดวกต่อการเขา้อ่านไดใ้นทุกท่ีท่ีตอ้งการ 

2. การสร้างแบบประเมินค่าความสอดคลอ้งของข้อค าถามกับวตัถุประสงค์การวิจัย  
ของแบบประเมินคุณภาพหนงัสือและแบบสอบถามความพึงพอใจของผูอ่้านหนงัสือ ไดด้ าเนินการ
สร้างตามขั้นตอน ดงัน้ี 

2.1 ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสร้างแบบประเมินค่าความสอดคล้องข้อค าถามกับ
วตัถุประสงคก์ารวิจยั จากหนงัสือการวิจยัเบ้ืองตน้ ของบุญชม ศรีสะอาด (2553, น. 120-143) 

2.2 วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของเน้ือหากับวตัถุประสงค์ เพื่อก าหนดรายการ
ประเมิน ส าหรับการสร้างแบบประเมินคุณภาพของหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  ชุด  
ทศชาติชาดก จ านวน 20 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของผูอ่้านท่ีมีต่อหนังสือการ์ตูน
อิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก จ านวน 10 ขอ้ 
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2.3 สร้างแบบประเมินค่าความสอดคลอ้งขอ้ค าถามกับวตัถุประสงค์การวิจยัของ
แบบประเมินคุณภาพหนังสือและแบบสอบถามความพึงพอใจของผูอ่้านหนังสือ เสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาใหค้  าแนะน า ขอ้เสนอแนะ 

2.4 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่ีปรึกษาให้สมบูรณ์ แล้วน า  
แบบประเมินเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาความสอดคลอ้งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์
การวิจยั มีเกณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี 

 

+1   หมายถึง แน่ใจวา่ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
0   หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
-1   หมายถึง แน่ใจวา่ค าถามไม่มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

 

แบบประเมินค่าความสอดคลอ้งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยัของแบบประเมิน
คุณภาพของหนังสือหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูอ่้านหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก ท่ีเสนอให้
ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน มีรายละเอียด ดงัตารางท่ี 3.1, 3.2 

 

ตารางท่ี 3.1 แบบประเมินค่าความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัยของ 
แบบประเมินคุณภาพหนังสือการ์ตูนอเิลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก 

 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

หมายเหตุ เห็นด้วย 
 (1) 

ไม่แน่ใจ  
(0) 

ไม่เห็นด้วย 
(-1) 

1. ด้านการเข้าใช้งาน     
1.1 การเขา้ใชง้านง่าย สะดวก     
1.2 ความรวดเร็วของการประมวลผลขอ้มูล     

2. ด้านเน้ือหาและการล าดับเร่ือง     
2.1 โครงสร้างเน้ือหามีความถูกตอ้งชดัเจน     
2.2 การล าดบัเร่ืองมีความน่าสนใจ     
2.3 เน้ือเร่ืองตรงตามตน้ฉบบัเดิม     

3. ด้านการใช้ภาษา     
3.1 ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย     
3.2 ใชภ้าษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
       กบัเน้ือหา 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

หมายเหตุ เห็นด้วย 
 (1) 

ไม่แน่ใจ  
(0) 

ไม่เห็นด้วย 
(-1) 

4. ด้านภาพประกอบ     
4.1 ขนาดของภาพมีความเหมาะสม     
4.2 ภาพกบัเน้ือหามีความสอดคลอ้งกนั     
4.3 ภาพสามารถส่ือความหมายไดช้ดัเจน     

5. ด้านสี ตัวอักษร     
5.1 ขนาดตวัอกัษรมีความเหมาะสม     
5.2 รูปแบบตวัอกัษรท่ีใชมี้ความชดัเจน     
5.3 การใชสี้ของตวัอกัษรมีความเหมาะสม     

6. ด้านการออกแบบลักษณะของตัวละคร     
6.1 บุคลิกของตวัละครกบัเน้ือหา 
      มีความเหมาะสมกนั 

    

6.2 ตวัละครมีสีสันสวยงาม     
6.3 ท่าทางของตวัละครส่ือความหมาย 
    ตรงตามเน้ือเร่ือง 

    

7. ด้านคุณค่าที่ได้รับจากเร่ือง     
7.1 มีคุณค่าดา้นความคิดสร้างสรรค ์     
7.2 ส่งเสริมดา้นคุณธรรม จริยธรรม     
7.3 ไดรั้บความรู้และความเพลิดเพลิน     
7.4 ใหข้อ้คิด คติธรรม สามารถน าไป 
      ปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
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ตารางท่ี 3.2  แบบประเมินค่าความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัยของ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้อ่านหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด  
ทศชาติชาดก 

 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

หมายเหต ุเห็นด้วย 
(1) 

ไม่แน่ใจ  
(0) 

ไม่เห็นด้วย 
(-1) 

1. หนงัสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก 
    มีเน้ือหาชดัเจน เขา้ใจง่าย 

    

2. หนงัสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก 
    มีเน้ือเร่ืองตรงตามตน้ฉบบัเดิม 

    

3. หนงัสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก 
    มีการออกแบบตวัละครท่ีเหมาะสม น่าสนใจ 

    

4. หนงัสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก 
    มีรูปแบบและภาพท่ีสวยงาม 

    

5. หนงัสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก 
    มีเน้ือเร่ืองท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัตวัละคร 

    

6. หนงัสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก   
    สามารถเขา้อ่านไดส้ะดวก และใชง้านง่าย 

    

7. หนงัสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก  
    มีความสนุกสนาน เพลิดเพลินกบัเน้ือเร่ือง 
    ขณะอ่าน 

    

8. หนงัสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก 
    เน้ือเร่ืองมีประโยชน์ต่อผูอ่้าน 

    

9. เน้ือหาของหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์  
   ชุด ทศชาติชาดก ส่งเสริมดา้นคุณธรรม 
   จริยธรรม 

    

10. ผูอ้่านหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์  
     ชุด ทศชาติชาดก สามารถน าความรู้ไปใช ้
     ในชีวิตประจ าวนัได ้
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การวิจยัน้ีก าหนดเกณฑต์ดัสินความเห็นผูเ้ช่ียวชาญว่า ขอ้ค าถามมีความเหมาะสมท่ี
จะน าไปใชใ้นการประเมินได ้เท่ากบั 0.50-1.00 ซ่ึงผลการประเมินค่าความสอดคลอ้งขอ้ค าถามกบั
วตัถุประสงคก์ารวิจยั ของแบบประเมินคุณภาพหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติ
ชาดก มีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียรวม 0.95 (ภาคผนวก ค ดังตารางท่ี  6.1, น. 99) ส่วนผลการ
ประเมินความสอดคลอ้งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์การวิจยั ของแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูอ่้านท่ีมีต่อหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก มีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย
รวม 0.97 (ภาคผนวก ค ดงัตารางท่ี 6.2, น. 100) 

3. สร้างแบบประเมินคุณภาพของหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติ
ชาดก ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ ไดด้ าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดงัน้ี 

3.1 ศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างแบบประเมินคุณภาพหนงัสือ 
3.2 ก าหนดค าถามให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การวิจยั จ านวน 20 ขอ้ โดยแบ่ง

ออกเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ 
3.2.1 ดา้นการเขา้ใชง้าน 
3.2.2 ดา้นเน้ือหาและการล าดบัเร่ือง 
3.2.3 ดา้นการใชภ้าษา 
3.2.4 ดา้นภาพประกอบ 
3.2.5 ดา้นสี ตวัอกัษร 
3.2.6 ดา้นการออกแบบลกัษณะตวัละคร 
3.2.7 ดา้นคุณค่าท่ีไดรั้บจากเร่ือง 

3.3 สร้างแบบประเมินคุณภาพหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติ
ชาดก มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยก าหนด ระดับคะแนน 
การประเมิน ดงัน้ี 

 

ระดบั 5   หมายถึง   เหมาะสมมากท่ีสุด 
ระดบั 4   หมายถึง   เหมาะสมมาก 
ระดบั 3   หมายถึง   เหมาะสมปานกลาง 
ระดบั 2   หมายถึง   เหมาะสมนอ้ย 
ระดบั 1   หมายถึง   เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
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การแปลผลแบบประเมินคุณภาพของหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  ชุด  
ทศชาติชาดก ก าหนดเกณฑค์ะแนนเฉล่ีย ของบุญชม  ศรีสะอาด (2553, น. 120-121) ดงัน้ี 

 

ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00   หมายถึง   ดีมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50   หมายถึง   ดี 
ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50   หมายถึง   ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50   หมายถึง   พอใช ้
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50   หมายถึง   ควรปรับปรุง 

 

3.4 เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้  าแนะน า ขอ้เสนอแนะ ในการแกไ้ข 
3.5 ปรับปรุงแกไ้ขแบบประเมินตามขอ้เสนอแนะจากอาจารยท่ี์ปรึกษาให้สมบูรณ์ 

แลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพของหนงัสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก 
โดยมีรายละเอียด ดงัตารางท่ี 3.3 

 
ตารางท่ี 3.3  แบบประเมินคุณภาพของหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก 

ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
1. ด้านการเข้าใช้งาน      

1.1 การเขา้ใชง้านง่าย สะดวก      
1.2 ความรวดเร็วของการประมวลผลขอ้มูล      

2. ด้านเน้ือหาและการล าดับเร่ือง      
2.1 โครงสร้างเน้ือหามีความถูกตอ้งชดัเจน      
2.2 การล าดบัเร่ืองมีความน่าสนใจ      
2.3 เน้ือเร่ืองตรงตามตน้ฉบบัเดิม      

3. ด้านการใช้ภาษา      
3.1 ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย      
3.2 ใชภ้าษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมกบัเน้ือหา      

  



33 

 

ตารางท่ี 3.3  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
4. ด้านภาพประกอบ      

4.1 ขนาดของภาพมีความเหมาะสม      
4.2 ภาพกบัเน้ือหามีความสอดคลอ้งกนั      
4.3 ภาพสามารถส่ือความหมายไดช้ดัเจน      

5. ด้านสี ตัวอักษร      
5.1 ขนาดตวัอกัษรมีความเหมาะสม      
5.2 รูปแบบตวัอกัษรท่ีใชมี้ความชดัเจน      
5.3 การใชสี้ของตวัอกัษรมีความเหมาะสม      

6. ด้านการออกแบบลักษณะของตัวละคร      
6.1 บุคลิกของตวัละครกบัเน้ือหามีความเหมาะสมกนั      
6.2 ตวัละครมีสีสันสวยงาม      
6.3 ท่าทางของตวัละครส่ือความหมายตรงตามเน้ือเร่ือง      

7. ด้านคุณค่าที่ได้รับจากเร่ือง      
7.1 มีคุณค่าดา้นความคิดสร้างสรรค ์      
7.2 ส่งเสริมดา้นคุณธรรม จริยธรรม      
7.3 ไดรั้บความรู้และความเพลิดเพลิน      
7.4 ใหข้อ้คิด คติธรรม สามารถน าไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้      

 
4. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผูอ่้านท่ีมีต่อหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์

ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก ไดด้ าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดงัน้ี 
4.1 ศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผูอ่้านหนงัสือ 
4.2 ก าหนดค าถามเพื่อวดัระดับความพึงพอใจของผูอ่้านท่ีมีต่อหนังสือ จ านวน  

10 ขอ้ 
4.3 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผูอ่้านท่ีมีต่อหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์

ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยก าหนด
ระดบัคะแนนการประเมิน ของบุญชม  ศรีสะอาด (2553, น. 121-122) ดงัน้ี 
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ระดบั 5   หมายถึง   เหมาะสมมากท่ีสุด 
ระดบั 4   หมายถึง   เหมาะสมมาก 
ระดบั 3   หมายถึง   เหมาะสมปานกลาง 
ระดบั 2   หมายถึง   เหมาะสมนอ้ย 
ระดบั 1   หมายถึง   เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

 

การแปลผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู ้อ่านท่ีมีต่อหนังสือการ์ตูน
อิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก ก าหนดเกณฑค์ะแนนเฉล่ีย ของบุญชม ศรีสะอาด (2553, 
น. 121-122)  ดงัน้ี 

 

ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00   หมายถึง   ดีมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50   หมายถึง   ดี 
ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50   หมายถึง   ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50   หมายถึง   พอใช ้
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50   หมายถึง   ควรปรับปรุง 

 

4.4 เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้  าแนะน า ขอ้เสนอแนะ ในการแกไ้ข 
4.5 ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ จากอาจารยท่ี์ปรึกษาพร้อมน าแบบสอบถาม

ให้แก่ผูอ่้านท่ีสมคัรใจเขา้อ่านหนงัสือ จ านวน 30 คน เพื่อประเมินความพึงพอใจโดยมีรายละเอียด
ดงัตารางท่ี 3.4 ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 3.4  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้อ่านท่ีมีต่อหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

ชุด ทศชาติชาดก 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. หนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก มีเน้ือหาชดัเจน 

เขา้ใจง่าย 
     

2. หนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก มีเน้ือเร่ืองตรงตาม
ฉบบัเดิม 

     

3. หนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก มีการออกแบบตวั
ละครท่ีเหมาะสม น่าสนใจ 
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ตารางท่ี 3.4  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
4. หนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก มีรูปแบบและภาพ

ท่ีสวยงาม 
     

5. หนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก มีเน้ือเร่ืองท่ี
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัตวัละคร 

     

6. หนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก สามารถเขา้อ่าน
ไดส้ะดวก และใชง้านง่าย 

     

7. หนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก มีความสนุกสนาน 
เพลิดเพลินกบัเน้ือเร่ืองขณะอ่าน 

     

8. หนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก เน้ือเร่ืองมี
ประโยชน์ต่อผูอ่้าน 

     

9. เน้ือหาของหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก 
ส่งเสริมดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

     

10. ผูอ่้านหนงัสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก สามารถน า
ความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

     

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. น าหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดกท่ีเสร็จสมบูรณ์  
เสนอผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน เพื่ออ่านและประเมินระดบัคุณภาพของหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์
ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก พร้อมน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข 

2. น าหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  ชุด ทศชาติชาดก ท่ีปรับปรุงแก้ไข 
เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่หนงัสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก 
ขึ้นบนเว็บไซต์ให้ผูอ่้านท่ีสมคัรใจเขา้อ่านและตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อหนังสือ
การ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก จ านวน 30 คน 
  



36 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
1. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.1 น าแบบประเมินคุณภาพของหนงัสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติ
ชาดกท่ีเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน มาประเมินแลว้วิเคราะห์หาระดับคุณภาพของหนังสือ  
ดว้ยการหาค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.2 น าข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูอ่้านท่ีมีต่อหนังสือการ์ตูน
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก มาวิเคราะห์หาระดบัความพึงพอใจ ดว้ยการหาค่าเฉล่ีย 
(Arithmetic Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
การหาค่าดัชนีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือโดยผูเ้ช่ียวชาญ ( I.O.C) โดยใช้สูตร 

การค านวณ ของสมนึก  ภทัทิยธนี (2562, น. 217-218) ดงัน้ี 
 

I.O.C = 
ΣR
N

 

 
I.O.C  หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
ΣR หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
N หมายถึง จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 

การหาค่าเฉล่ีย (Mean)  โดยใช้สูตรการค านวณ ของบุญชม ศรีสะอาด (2553 ,  
น. 123-124) ดงัน้ี 

 

X̅ = 
ΣX
n

 

 
X̅ หมายถึง ค่าเฉล่ีย 
ΣX หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
X หมายถึง คะแนนดิบ 

n หมายถึง จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
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การหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยใช้สูตรการค านวณ
ของบุญชม ศรีสะอาด (2553, น. 126-127) ดงัน้ี 

 

S.D. = √
NΣx2-(Σx)2

n(n-1)
  

 
S.D.  หมายถึง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

n  หมายถึง จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
Σx  หมายถึง ผลรวมก าลงัสองของคะแนน 
Σx2  หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
 



 

 

บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเร่ือง การสร้างหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์

ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก ผูว้ิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอบวตัถุประสงค์ของงานวิจยัท่ี  
ผูวิ้จยัสร้างขึ้น ไดแ้ก่ เพื่อสร้างหนงัสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก เพื่อศึกษา
คุณภาพของหนงัสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของผูอ่้านท่ีมีต่อหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก โดยผูว้ิจัยได้แบ่ง  
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนท่ี  1  ผลการสร้างหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก 
ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะห์ระดบัคุณภาพของหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด 

ทศชาติชาดก 
ตอนท่ี  3  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูอ่้านท่ีมีต่อหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์

ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก  
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ตอนท่ี 1  ผลการสร้างหนังสือการ์ตูนอเิลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก 
จากการสร้างหนงัสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก ผลปรากฏว่าได้

หนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก ฉบบัสมบูรณ์ จ านวน 10 เล่ม (1 เร่ือง/เล่ม) 
ประกอบดว้ย  หน้าปก  ค าน า  เน้ือเร่ือง  ประกอบภาพและคติธรรมทา้ยเร่ือง  รูปเล่มมีขนาด A4 
(กวา้ง 21 เซนติเมตร ยาว 29.7 เซนติเมตร) ภายในเร่ืองเป็นบทบรรยายเร่ืองราวชีวประวติัแต่ละชาติ
ของพระโพธิสัตว ์ก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ในปัจจุบนั มีทั้งหมด 10 ชาติ ท่ีรู้จกักนัใน
ช่ือว่า  “ทศชาติ” โดยสามารถศึกษาและเข้า อ่านได้จากเว็บไซต์   https://sites.google.com/ 
crru.ac.th/ten-incarnations-of-the-buddha  พร้อมตัวอย่างเล่มของหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์  
ท่ีเผยแพร่บนเวบ็ไซต ์ดงัตารางท่ี 4.1 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.1  รูปเล่มหนังสือการ์ตูนอเิลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก จ านวน 10 เล่ม 
 

รูปเล่มหนังสือ ช่ือหนังสือ 
 

 
 

ชาติท่ี 1 เตมียช์าดก 

 

 
 

ชาติท่ี 2 มหาชนกชาดก 

 

 
 

ชาติท่ี 3 สุวรรณสามชาดก 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

รูปเล่มหนังสือ ช่ือหนังสือ 
 

 
 

ชาติท่ี 4 เนมิราชชาดก 

 

 
 

ชาติท่ี 5 มโหสถชาดก 

 

 
 

ชาติท่ี 6 ภูริทตัชาดก 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

รูปเล่มหนังสือ ช่ือหนังสือ 
 

 
 

ชาติท่ี 7 จนัทกุมารชาดก 

 

 
 

ชาติท่ี 8 นารทพรหมชาดก 

 

 
 

ชาติท่ี 9 วิธูรบณัฑิตชาดก 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

รูปเล่มหนังสือ ช่ือหนังสือ 
 

 
 

ชาติท่ี 10 เวสสันดรชาดก 

 
ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพของหนังสือการ์ตูนอเิล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก 

ผลการวิเคราะห์ระดบัคุณภาพของหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติ
ชาดก ท่ีเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษา ดา้นเทคโนโลยีและดา้นศิลปะประเมินหาคุณภาพ จ านวน
ทั้งหมด 5 ท่าน น ามาวิเคราะห์หาระดับคุณภาพของหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด  
ทศชาติชาดก ไดต้ามตารางท่ี 4.2 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.2  ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์

ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก 
 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญคนท่ี 

x ̅ S.D. 
ระดับ
คุณภาพ 1 2 3 4 5 

ด้านการเข้าใช้งาน 
1. การเขา้ใชง้านง่าย สะดวก 
2. ความรวดเร็วของการ 
    ประมวลผลขอ้มูล 

 
5 
4 
 

 
4 
4 

 
5 
5 

 
5 
4 

 
3 
4 

 
4.40 
4.20 

 

 
0.89 
0.45 

 
ดี 
ดี 

รวม 9 8 10 9 7 4.30 0.67 ดี 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญคนท่ี 

x ̅ S.D. 
ระดับ
คุณภาพ 1 2 3 4 5 

ด้านเน้ือหาและการล าดับเร่ือง 
1. โครงสร้างเน้ือหามีความชดัเจน 
     ถูกตอ้ง 
2. การล าดบัเร่ืองมีความน่าสนใจ 
3. เน้ือเร่ืองตรงตามตน้ฉบบัเดิม 

 
5 
 
5 
5 

 
4 
 
4 
3 

 
5 
 
5 
5 

 
4 
 
4 
4 

 
5 
 
4 
4 

 
4.60 

 
4.40 
4.20 

 
0.55 

 
0.55 
0.84 

 
ดีมาก 

 
ดี 
ดี 

รวม 15 11 15 12 13 4.40 0.63 ดี 
ด้านการใช้ภาษา 
1. ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย 
2. ใชภ้าษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
     เหมาะสมกบัเน้ือหา 

 
5 
4 

 
4 
4 

 
5 
5 

 
4 
4 

 
5 
5 

 
4.60 
4.40 

 
0.55 
0.55 

 
ดีมาก 
ดี 

รวม 9 8 10 8 10 4.50 0.53 ดี 
ด้านภาพประกอบ 
1. ขนาดของภาพมีความเหมาะสม 
2. ภาพกบัเน้ือหามีความสอดคลอ้ง 
    กนั 
3. ภาพสามารถส่ือความหมาย 
    ไดช้ดัเจน 

 
5 
5 
 
5 

 
4 
3 
 
4 

 
4 
5 
 
4 

 
4 
4 
 
4 

 
5 
5 
 
5 

 
4.40 
4.40 

 
4.40 

 
0.55 
0.89 

 
0.55 

 
ดี 
ดี 
 
ดี 

รวม 15 11 13 12 15 4.40 0.63 ดี 
ด้านสี ตัวอกัษร 
1. ขนาดตวัอกัษรมีความเหมาะสม 
2. รูปแบบตวัอกัษรท่ีใช ้
    มีความชดัเจน 
3. การใชสี้ของตวัอกัษร 
    มีความเหมาะสม 

 
5 
5 
 
5 

 
4 
4 
 
4 

 
5 
5 
 
4 

 
4 
4 
 
4 

 
5 
4 
 
4 

 
4.60 
4.40 

 
4.20 

 
0.55 
0.55 

 
0.45 

 
ดีมาก 
ดี 
 
ดี 

รวม 15 12 14 12 13 4.40 0.51 ดี 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญคนท่ี 

x ̅ S.D. 
ระดับ
คุณภาพ 1 2 3 4 5 

ด้านการออกแบบลักษณะของ          
ตัวละคร 
1. บุคลิกของตวัละครกบัเน้ือหา 
     มีความเหมาะสมกนั 
2. ตวัละครมีสีสันสวยงาม 
3. ท่าทางของตวัละครส่ือ 
    ความหมายตรงตามเน้ือเร่ือง 

 
 
5 
 
5 
5 

 
 
3 
 
3 
3 

 
 
5 
 
4 
4 

 
 
4 
 
4 
4 

 
 
4 
 
3 
3 

 
 

4.20 
 

3.80 
3.80 

 
 

0.84 
 

0.84 
0.84 

 
 
ดี 
 
ดี 
ดี 

รวม 15 9 13 12 10 3.93 0.80 ดี 
ด้านคุณค่าท่ีได้รับจากเร่ือง 
1. มีคุณค่าดา้นความคิดสร้างสรรค์ 
2. ส่งเสริมดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
3. ไดรั้บความรู้และความ 
     เพลิดเพลิน 
4. มีขอ้คิด คติธรรม สามารถ 
    น าไปปรับใชใ้นชีวิตได ้

 
4 
5 
5 
 
5 

 
5 
5 
4 
 
4 

 
5 
5 
5 
 
5 

 
4 
5 
5 
 
5 

 
5 
5 
4 
 
5 

 
4.60 
5.00 
4.60 

 
4.80 

 
0.55 
0.00 
0.55 

 
0.45 

 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

รวม 19 18 20 19 19 4.75 0.44 ดีมาก 
รวมทั้งหมด 97 77 95 84 87 4.40 0.64 ดี 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่าผูเ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพของหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์

ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 เม่ือพิจารณาประเด็น  
แต่ละด้านพบว่า ด้านคุณค่าท่ีได้รับจากเร่ือง มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.75  
ส่วนดา้นอ่ืน ๆ โดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ีย ตั้งแต่ 3.93 ถึง 4.50 ดงันั้นหนงัสือการ์ตูน
อิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี 
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ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจของผู้อ่านท่ีมีต่อหนังสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด 
ทศชาติชาดก  

ผลการวิเคราะห์หาระดบัความพึงพอใจของผูอ่้านท่ีมีต่อหนงัสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก ไดม้าจากการเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ เพื่อเปิดให้ผูท่ี้สนใจ เข้าอ่าน พร้อม
ตอบแบบสอบถาม แลว้น าผลการตอบแบบสอบถามจากผูอ่้านหนงัสือ จ านวน 30 คน มาวิเคราะห์
หาระดบัความพึงพอใจของผูอ่้านท่ีมีต่อหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก 
ไดต้ามตารางท่ี 4.3 ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 4.3  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้อ่านท่ีมีต่อหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์

ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก จ านวน 30 คน 
 

รายการประเมิน x ̅ S.D. แปลผล 
1. หนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดกมีเน้ือหา 
    ชดัเจน เขา้ใจง่าย 

4.63 0.49 ดีมาก 

2. หนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดกมีเน้ือเร่ือง 
    ตรงตามตน้ฉบบัเดิม 

4.43 0.57 ดี 

3. หนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก  
    มีการออกแบบตวัละครท่ีเหมาะสม น่าสนใจ 

4.57 0.57 ดีมาก 

4. หนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก มีรูปแบบ 
    และภาพท่ีสวยงาม 

4.43 0.63 ดี 

5. หนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก มีเน้ือเร่ือง 
    ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัตวัละคร 

4.50 0.51 ดี 

6. หนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก สะดวก 
    ในการอ่าน และเขา้ใชง้านง่าย 

4.67 0.61 ดีมาก 

7. หนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก  
    มีความสนุกสนาน เพลิดเพลินกบัเน้ือเร่ืองขณะอ่าน 

4.37 0.67 ดี 

8. หนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก เน้ือเร่ือง 
    มีประโยชน์ต่อผูอ่้าน 

4.60 0.62 ดีมาก 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน x ̅ S.D. แปลผล 
9. เน้ือหาของหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก  
    ส่งเสริมดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

4.63 0.49 ดีมาก 

10. ผูอ่้านหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก  
     สามารถน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

4.43 0.68 ดี 

ค่าเฉลีย่รวม 4.53 0.59 ดีมาก 
 
จากตารางท่ี 4.3 พบว่าความพึงพอใจของผูอ่้านท่ีมีต่อหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์          

ชุด ทศชาติชาดก โดยรวมมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.53 มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัดีมาก เม่ือพิจารณา          
รายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีผูอ่้านมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 6 หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ 
ชุด ทศชาติชาดก สะดวกในการอ่าน และเขา้ใชง้านง่าย มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.67 ส่วนความพึงพอใจท่ี
อยู่ในระดบัดีมาก ไดแ้ก่  ขอ้ท่ี 1 หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดกมีเน้ือหาชัดเจน 
อ่านเข้าใจง่าย ข้อท่ี 9 เน้ือหาของหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก ส่งเสริม                
ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีค่า เฉล่ีย เท่ากับ 4.63 ข้อท่ี  8 หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์                                      
ชุด ทศชาติชาดก มีเน้ือเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้าน มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.60 ข้อท่ี 3 หนังสือ                                 
การ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก มีการออกแบบตวัละครท่ีเหมาะสม น่าสนใจ มีค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 4.57 ส่วนขอ้ท่ี 2, 4, 5, 7 และ 10 มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัดี  มีค่าเฉล่ีย อยู่ในช่วง 
4.37-4.50  สรุปไดว้่า โดยรวมความพึงพอใจของผูอ่้านท่ีมีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด ทศชาติ
ชาดก มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีมาก 

 
 



 

 

บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
 
 
การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเพื่อสร้างหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติ

ชาดก แลว้น าหนงัสือเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินหาคุณภาพ จ านวน 5 คน พร้อมน าหนงัสือท่ีผ่าน
การประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์บนเวบ็ไซตเ์พื่อให้ผูท่ี้สนใจทัว่ไปเขา้อ่าน
และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติ
ชาดก จ านวน 30 คน โดยผูว้ิจยัได้น าผลการประเมินหาคุณภาพ และความพึงพอใจของหนังสือ
การ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก มาวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคไ์ด ้ดงัน้ี 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ได้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก 1 เล่ม/เร่ือง จ านวน
ทั้งหมด 10 เล่ม 

2. หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก ท่ีผูว้ิจยัสร้างมีคุณภาพ  
อยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 

3. ความพึงพอใจของผูอ่้านท่ีมีต่อหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติ
ชาดก พบวา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53 

 
อภิปรายผล 

1. จากการสร้างหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก ทั้งหมด  
10 เล่ม ผูว้ิจัยได้สร้างหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก ท่ีมีเร่ือ งราว
ชีวประวติัของพระโพธิสัตว ์ทั้งหมด 10 ชาติ ก่อนท่ีจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ในปัจจุบนั 
โดยแต่ละชาตินั้นพระองค์ทรงบ าเพ็ญบารมี 1 บารมี รวมทั้งหมด 10 บารมี เรียกว่า ทศบารมี 
และภายในเร่ืองได้สอดแทรกหลักธรรมค าสอน เพื่อให้ผู ้อ่านมีความรู้ระหว่างการศึกษา  
นอกเหนือจากการอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้างหนงัสือตามหลกัการสร้าง 
โดยเร่ิมจากการศึกษาขอ้มูลหนงัสือทศชาติชาดก ทั้ง 10 ชาติ แลว้น ามาวางเคา้โครงเร่ือง จากนั้นจึง
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น ามาเขียนด้วยภาษาท่ีอ่านและเข้าใจง่าย ประกอบการวาดภาพการ์ตูนท่ีมีลกัษณะเป็นการ์ตูน 
ลายไทย เม่ือสร้างเสร็จเรียบร้อย ผูว้ิจยัไดเ้สนอให้กบัอาจารยท่ี์ปรึกษาให้ค  าแนะน า เพื่อปรับปรุง
แกไ้ข หลงัจากนั้นผูวิ้จยัไดเ้สนอให้กบัผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นภาษา  ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเทคโนโลยี 
รวมทั้งหมด 3 คน เพื่อให้ขอ้เสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข หลงัจากแก้ไขตามผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ  
แลว้จึงน ามาสร้างเป็นหนงัสือฉบบัจริง 

ผลการสร้างหนงัสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก ผูว้ิจยัไดส้ร้าง
หนังสือตามรูปแบบของ สุวิดา ศรีนาค (2552) โดยการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือ
ต ารา  (Text Books) ท่ี มี รูปแบบเป็นเหมือนหนัง สือปกติทั่วไป แต่แปลงให้ เ ป็นหนัง สือ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ และใช้รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพน่ิง (Static Picture 
Books) ท่ีน าภาพน่ิงมาประกอบการบรรยาย ซ่ึงแต่ละภาพก็จะมีความเหมาะสมแตกต่างกนัไปตาม
เน้ือเร่ืองท่ีบรรยาย ท าให้หนังสือท่ีผูวิ้จัยสร้างมีความทันสมัยเข้ากับสังคมและผูส้นใจอ่านใน
ปัจจุบนั ในท านองเดียวกันก็ได้น าแนวคิดของ สุจริต เป็งอินตา (2559) ท่ีได้ใช้รูปแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นภาพน่ิงท่ีมีรูปภาพเป็นหลกั มาประกอบการสร้าง ท าให้ได้หนังสือการ์ตูน
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก ท่ีมีเน้ือหาบรรยายประกอบภาพน่ิงในแต่ละฉาก โดยใน
เล่มประกอบดว้ย หนา้ปก ค าน า เน้ือหาหรือเน้ือเร่ือง ประกอบภาพ และคติธรรมค าสอนทา้ยเร่ือง 
ตามแนวคิดของ สนิท สัตโยภาส (2550) อธิบายว่าหนังสือมีส่วนประกอบด้วยกนั 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนหนา้ ส่วนเน้ือเร่ือง และส่วนหลงั 

การสร้างหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก ท่ีผูว้ิจยัสร้าง  
มีความสอดคลอ้งกับ จิรวฒัน์ เทียนขวญั (2555) ท่ีได้พฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเด็ก 
จากนิทานลานทอง เร่ือง พี่กบันอ้ง นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั อเนก อิสระมงคลพนัธุ์ (2555) ท่ีได้
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบส่ือประสมเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมพื้นบ้านล้านนา 
เร่ือง การฟ้อนนกก่ิงกะหล่า และพระสุจริต เป็งอินตา (2559) ได้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เร่ือง ประเพณีและวฒันธรรมท้องถ่ินในอ าเภอดอยหล่อ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ซ่ึงหนังสือท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น มีความสอดคลอ้งกบันักวิจยัท่านอ่ืน ในเร่ืองรูปแบบการสร้างท่ีสร้าง
จากหนังสือจริง แล้วน ามาประยุกต์ให้สามารถเปิดอ่านได้จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน อีกทั้ งยงัมีความสะดวกในการเปิดอ่าน และตอบรับ 
กบัสังคมในยคุปัจจุบนัท่ีน าเทคโนโลยมีาใชไ้ด ้

2. ผลการหาคุณภาพของหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดกพบว่า
มีคุณภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 ซ่ึงได้รับผลการประเมินคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน ท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้าน ภาษา ทางด้านศิลปะ และทางด้านเทคโนโลยี  
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เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว ผลการประเมินท่ีผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นตรงกันมากท่ีสุด  
คือ ด้านคุณค่าท่ีได้รับจากเร่ือง โดยมีข้อย่อยเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรมจริยธรรม  
คติธรรมค าสอน และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั มีระดับผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก   
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.75 ส่วนในดา้นอ่ืน ๆ มีผลประเมินอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นช่วง 3.93 - 4.50 

จากท่ีผูว้ิจยัไดน้ าหนงัสือท่ีเสร็จสมบูรณ์ เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพ โดยมี
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นภาษา  ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นศิลปะและผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเทคโนโลย ีรวมทั้งหมด 
5 คน เม่ือไดผ้ลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจยัไดน้ ามาวิเคราะห์หาคุณภาพของหนงัสือการ์ตูน
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก  โดยใชส้ถิติการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลปรากฏว่าด้านคุณค่าท่ีได้รับจากเร่ืองไดผ้ลการประเมินมากท่ีสุด ผลเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ
หนงัสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก เป็นเร่ืองราวชีวประวติัของพระโพธิสัตว์
ก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ประกอบดว้ยหลกัธรรม คติธรรม ค าสอนแทรกอยูภ่ายในเร่ือง 
ท าให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ่้าน เช่น สามารถน าหลกัธรรม ค าสอนจากการอ่านมาประยุกตใ์ชใ้ห้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคม อีกทั้งยงัสามารถเผยแผห่ลกัธรรม ค าสอน ใหใ้หแ้ก่สังคมและชุมชน
ต่อไป 

ผลการศึกษาคุณภาพของหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก  
มีความสอดคลอ้งกบั สามารถ จนัทร์แจ่ม (2550) ท่ีไดว้ิจยั เร่ือง การสร้างหนงัสือการ์ตูนจากนิทาน
พื้นบา้น เร่ือง เต่าน้อยอองค า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยผลการวิจยัของหนังสือ
การ์ตูนเร่ือง เต่าน้อยอองค า จากผูท้รงคุณวุฒิ ได้ประเมินด้านคุณค่าของหนังสือการ์ตูนเร่ือง  
เต่านอ้ยอองค า อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ซ่ึงผลการประเมินของหนงัสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก ได้รับการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญในด้านคุณค่าท่ีได้รับจากเร่ือง  
อยู่ในระดบัท่ีดีมาก ดว้ยเพราะนิทานของไทยนั้นมีความสอดคลอ้งกนั และส่ือไปในทางเดียวกนั 
คือ สอดแทรกคติธรรมค าสอน การท าดีละเวน้ความชัว่ และสอนให้เป็นคนท่ีดี ในท านองเดียวกนั 
ก็มีความสอดคลอ้งกบั พระนิพาน สารคาญ (สุจิตฺโต) (2553) ไดว้ิจยั เร่ือง วิเคราะห์ภูมิปัญญาของ
พระโพธิสัตว์ในทศชาติชาดก โดยศึกษาภูมิปัญญาและการแก้ปัญหาของพระโพธิสัตว์ ซ่ึงใน
หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก ก็มีการบรรยายถึงการแก้ปัญหาของ  
พระโพธิสัตว ์เช่นเดียวกนั และบทบาทของตวัละครเอก คือ พระโพธิสัตว ์ด าเนินเร่ืองในลกัษณะ
เป็นลูกท่ีดี เป็นพ่อท่ีดี เป็นผูท่ี้มีจิตใจเมตตาต่อสรรพสัตว์ โดยรวมบทบาทของพระโพธิสัตว์  
ก็จะแสดงใหเ้ห็นถึงความดี มีคุณธรรม เป็นสัญลกัษณ์หรือตวัแทนของความดี มีความสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ ช่อรัตน์ ไวยฉัยยา (2545) ท่ีได้วิจัย เร่ือง บทบาทตัวละครเอกในทศชาติชาดก  
และสรุปว่าในด้านบทบาทของตัวละครจะน าเสนอในด้านดีเพียงด้านเดียว เน่ืองจากมุ่งเน้น  
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การเป็นแบบอย่าง เช่น บทบาทของลูก ปรากฏในลกัษณะเป็นลูกท่ีดี เช่ือฟังค าสั่งสอนของบิดา
มารดา บทบาทของพ่อ ปรากฏในลกัษณะเป็นพ่อท่ีดี คอยอบรมเล้ียงดู และบทบาทในทางสังคม  
มีบทบาทของกษตัริยแ์ละขนุนางท่ีมุ่งเนน้ในการปฏิบติัธรรม 

3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู ้อ่านท่ีมีต่อหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก จ านวน 30 คน จากผู ้ท่ีสมัครใจเข้าอ่าน โดยภาพรวมมีระดับ 
ความพึงพอใจในระดบัท่ีดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53 เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา่ ดา้นการเขา้ใช้
งาน ความสะดวกในการเขา้อ่าน ผูอ่้านมีความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมาก็จะเป็นดา้นประโยชน์ 
และคุณค่าท่ีไดรั้บจากหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก 

ผลเป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก
ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น ไดน้ าไปเผยแพร่ในรูปแบบของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ท่ีสามารถเปิดอ่าน
ไดจ้ากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศพัท์สมาร์ทโฟน ท่ีคนส่วนใหญ่
นิยมใช้ในปัจจุบนั ท าให้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก เขา้ถึงผูอ่้านท่ี
สนใจไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงการใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย มีภาพประกอบการบรรยาย ท าให้
ผูอ่้านเกิดจินตภาพตามเน้ือเร่ืองและเกิดความสนุกเพลิดเพลิน อีกทั้งยงัมีคุณค่าท่ีไดรั้บจากเร่ืองท่ี
เป็นประโยชน์ต่อผูอ่้าน เพราะเร่ืองท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นเป็นวรรณคดีไทยท่ีสอดแทรกเน้ือหาหลกัธรรม
ค าสอนทางพระพุทธศาสนา เม่ือศึกษาเขา้อ่านหนังสือแลว้สามารถน าแนวคิดท่ีไดรั้บจากเร่ืองมา
ปฏิบติัและใชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจ าวนั 

ผลการหาความพึงพอใจของผูอ่้านท่ีมีต่อหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
ชุด ทศชาติชาดก มีผลความพึงพอใจท่ีสอดคล้องกับ จิรวฒัน์ เทียนขวญั (2555) ท่ีได้วิจยั เร่ือง  
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเด็กจากนิทานลานทอง เ ร่ือง พี่กับน้อง โดยมี  
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจมากท่ีสุด เช่นเดียวกบั อเนก อิสระมงคลพนัธ์ (2555)  ท่ีไดว้ิจยัเร่ือง 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบส่ือประสมเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา เร่ือง  
การฟ้อนนกก่ิงกะหล่า ท่ีมีความพึงพอใจต่อการอ่านหนงัสืออยู่ในระดบัดี ท่ีไดรั้บผลการประเมิน
จากผูอ่้านท่ีใกลเ้คียงและตรงกนันัน่ เพราะหนงัสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์สามารถเผยแพร่ขอ้มูลได้
ในวงกวา้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็วในการเขา้อ่านและใช้งาน 
ตอบรับกบัสังคมในยคุปัจจุบนัท่ีมีการน าเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
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ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะการวิจยั ผูวิ้จยัได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 

และขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัในคร้ังต่อไป 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1.1 น าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปทดลองสอนในโรงเรียน เพื่อให้นกัเรียนสามารถวิเคราะห์
หลักธรรมและคติธรรมค าสอนของเ ร่ือง รวมถึงการน าไปประยุกต์ใช้ให้ เ กิดประโยชน์  
ในชีวิตประจ าวนัได ้

1.2 เพิ่มแบบทดสอบก่อน-หลังจากการเข้าอ่านหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก เพื่อวดัความรู้ความเขา้ใจระหวา่งการอ่านหนงัสือ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในคร้ังต่อไป 
2.1 พฒันาหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก โดยสร้างให้มี

รูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น เพิ่มเสียงบรรยาย สร้างใหภ้าพสามารถเคล่ือนไหวได ้
2.2 พัฒนาหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก ให้มีภาพ  

ทั้งขนาดเลก็-ใหญ่สลบักนั เพื่อใหมี้ความน่าสนใจและดึงดูดในการอ่าน 
2.3 พัฒนาหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก โดยเพิ่ม

ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาจีน เพื่อให้ผูท่ี้สนใจชาวต่างประเทศ ได้เขา้มาศึกษา
หนงัสือ ตลอดจนคติธรรม ค าสอนของนิทานวรรณคดีไทยสู่สากล 

2.4 พฒันาหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ จากวรรณคดีไทยเร่ืองอ่ืน ๆ  
ท่ีส าคญัเพื่ออนุรักษ์เร่ืองราวของวรรณคดีไทย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถเขา้ศึกษาและ
อ่านได้สะดวกรวดเร็ว เพื่อให้เหมาะสมกับสังคมในยุคปัจจุบันท่ีมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ 
ในชีวิตประจ าวนั 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ พร้อมแบบประเมินเคร่ืองมือ 
ของหนังสือการ์ตูนอเิลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก 
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หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือของหนังสือการ์ตูนอเิลก็ทรอนิกส์ออนไลน์  
ชุด ทศชาติชาดก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ พนัชนะ) 
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แบบประเมินตรวจสอบเคร่ืองมือของแบบประเมินคุณภาพหนังสือการ์ตูนอเิลก็ทรอนิกส์ออนไลน์                   
ชุด ทศชาติชาดก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ พนัชนะ) 
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แบบประเมินตรวจสอบเคร่ืองมือของแบบสอบถามความพงึพอใจผู้อ่านท่ีมีต่อหนังสือการ์ตูน
อเิลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ พนัชนะ) 
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หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือของหนังสือการ์ตูนอเิลก็ทรอนิกส์ออนไลน์                                     
ชุด ทศชาติชาดก (อาจารย์ ดร.กษิรา ภิวงศ์กูร) 
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แบบประเมินตรวจสอบเคร่ืองมือของแบบประเมินคุณภาพหนังสือการ์ตูนอเิลก็ทรอนิกส์ออนไลน์                   

ชุด ทศชาติชาดก (อาจารย์ ดร.กษิรา ภิวงศ์กูร) 
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แบบประเมินตรวจสอบเคร่ืองมือของแบบสอบถามความพงึพอใจผู้อ่านท่ีมีต่อหนังสือการ์ตูน
อเิลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก (อาจารย์ ดร.กษิรา ภิวงศ์กูร) 
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หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือของหนังสือการ์ตูนอเิลก็ทรอนิกส์ออนไลน์                                     
ชุด ทศชาติชาดก (ดร. ดิเรก อนิจันทร์) 
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แบบประเมินตรวจสอบเคร่ืองมือของแบบประเมินคุณภาพหนังสือการ์ตูนอเิลก็ทรอนิกส์ออนไลน์                   
ชุด ทศชาติชาดก (ดร. ดิเรก อนิจันทร์) 
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แบบประเมินตรวจสอบเคร่ืองมือของแบบสอบถามความพงึพอใจผู้อ่านท่ีมีต่อหนังสือการ์ตูน
อเิลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก (ดร. ดิเรก อนิจันทร์) 
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ภาคผนวก ข 
 

หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพ พร้อมแบบประเมินคุณภาพของหนังสือการ์ตูน
อเิล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก จากผู้เช่ียวชาญ 
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หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญ ประเมินคุณภาพหนังสือการ์ตูนอเิลก็ทรอนิกส์ออนไลน์                              
ชุด ทศชาติชาดก (รองศาสตราจารย์ ดร.พชัรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์) 
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แบบประเมินคุณภาพ พร้อมผลการประเมินของหนังสือการ์ตูนอเิลก็ทรอนิกส์ออนไลน์                         
ชุด ทศชาติชาดก (รองศาสตราจารย์ ดร.พชัรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์) 

 



79 

 

 
 
 
 
 



80 

 

 
 
 
 
 

  



81 

 

หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญ ประเมินคุณภาพหนังสือการ์ตูนอเิลก็ทรอนิกส์ออนไลน์                              
ชุด ทศชาติชาดก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์) 
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แบบประเมินคุณภาพ พร้อมผลการประเมินของหนังสือการ์ตูนอเิลก็ทรอนิกส์ออนไลน์                         
ชุด ทศชาติชาดก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์) 
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หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญ ประเมินคุณภาพหนังสือการ์ตูนอเิลก็ทรอนิกส์ออนไลน์                              
ชุด ทศชาติชาดก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์) 
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แบบประเมินคุณภาพ พร้อมผลการประเมินของหนังสือการ์ตูนอเิลก็ทรอนิกส์ออนไลน์                         
ชุด ทศชาติชาดก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์) 
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หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญ ประเมินคุณภาพหนังสือการ์ตูนอเิลก็ทรอนิกส์ออนไลน์                              
ชุด ทศชาติชาดก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ ารัส กลิน่หนู) 
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แบบประเมินคุณภาพ พร้อมผลการประเมินของหนังสือการ์ตูนอเิลก็ทรอนิกส์ออนไลน์                         
ชุด ทศชาติชาดก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ ารัส กลิน่หนู) 
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หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญ ประเมินคุณภาพหนังสือการ์ตูนอเิลก็ทรอนิกส์ออนไลน์                              
ชุด ทศชาติชาดก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรัตน์ อนิทนิเวศ) 
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แบบประเมินคุณภาพ พร้อมผลการประเมินของหนังสือการ์ตูนอเิลก็ทรอนิกส์ออนไลน์                         
ชุด ทศชาติชาดก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรัตน์ อนิทนิเวศ) 
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ภาคผนวก ค 
 

ผลการวิเคราะห์เคร่ืองมือ 
ผลการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพของหนังสือ  

และผลการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้อ่านท่ีมีต่อ
หนังสือการ์ตูนอเิลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาตชิาดก 

ตารางท่ี 6.1 ผลการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้อง (I.O.C) ของแบบประเมินคุณภาพหนังสือการ์ตูน
อเิลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดก 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญคนท่ี IOC สรุปผล 

1 2 3   
1. โครงสร้างเน้ือหามีความชดัเจนถูกตอ้ง +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
2. การล าดบัเร่ืองมีความน่าสนใจ +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
3. เน้ือเร่ืองตรงตามตน้ฉบบัเดิม 0 +1 +1 0.67 เหมาะสม 
4. ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
5. ใชภ้าษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมกบัเน้ือหา +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
6. ขนาดของภาพมีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
7. ภาพกบัเน้ือหามีความสอดคลอ้งกนั +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
8. ภาพสามารถส่ือความหมายไดช้ดัเจน +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
9. ขนาดตวัอกัษรมีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
10. รูปแบบตวัอกัษรท่ีใชมี้ความชดัเจน +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
11. การใชสี้ของตวัอกัษรมีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
12. บุคลิกของตวัละครกบัเน้ือหามีความเหมาะสมกนั +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
13. ตวัละครมีสีสันสวยงาม +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
14. ท่าทางของตวัละครส่ือความหมายตรงตามเน้ือเร่ือง +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
15. มีคุณค่าดา้นความคิดสร้างสรรค์ +1 0 +1 0.67 เหมาะสม 
16. ส่งเสริมดา้นคุณธรรม จริยธรรม +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
17. ไดรั้บความรู้และความเพลิดเพลิน +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
18. มีขอ้คิด คติธรรม สามารถน าไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ +1 +1 0 0.67 เหมาะสม 

ผมรวมเฉลีย่ 0.94 0.94 0.94 0.95 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 6.2 ผลการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้อง (I.O.C) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ             
ของผู้อ่านท่ีมีต่อหนังสือการ์ตูนอเิลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาดก 

 

รายการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญคนท่ี 

IOC สรุปผล 
1 2 3 

1. หนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก 
    มีเน้ือหาชดัเจน เขา้ใจง่าย 

+1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

2. หนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก 
    มีเน้ือเร่ืองตรงตามตน้ฉบบัเดิม 

+1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

3. หนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก 
    มีการออกแบบตวัละครท่ีเหมาะสม น่าสนใจ 

+1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

4. หนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก 
    มีรูปแบบและภาพท่ีสวยงาม 

+1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

5. หนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก 
    มีเน้ือเร่ืองท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัตวัละคร 

+1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

6. หนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก 
    สะดวกในการอ่าน และเขา้ใชง้านง่าย 

+1 0 +1 0.67 เหมาะสม 

7. หนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก 
    มีความสนุกสนาน เพลิดเพลินกบัเน้ือเร่ือง 
    ขณะอ่าน 

+1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

8. หนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ ชุด ทศชาติชาดก 
    เน้ือเร่ืองมีประโยชน์ต่อผูอ่้าน 

+1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

9. เน้ือหาของหนงัสือการ์ตูนอิเลก็ทรอนิกส์ 
    ชุด ทศชาติชาดก ส่งเสริมดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

+1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

10. ผูอ่้านหนงัสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์  
     ชุด ทศชาติชาดก สามารถน าความรู้ไปใช ้
     ในชีวิตประจ าวนัได ้

+1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

ผลรวมเฉลีย่ 1.00 0.90 1.00 0.97 เหมาะสม 
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ภาคผนวก ง 
 

หนังสือการ์ตูนอเิลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาตชิาดก 
หนังสือการ์ตูนอเิลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาตชิาดก จ านวนท้ังหมด 10 เร่ือง 

ชาติท่ี 1 พระเตมีย์ 
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ชาติท่ี 2 พระมหาชนก 
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ชาติท่ี 3 สุวรรณสาม 
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ชาติท่ี 8 นารทพรหม 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
 

ช่ือ – สกุล    นายณรงคศ์กัด์ิ  เทพมา 
 
วัน  เดือน  ปีเกดิ 19 มิถุนายน 2534 
 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 248 หมู่ท่ี 8 ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ 50280 
 
ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2563 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
  สาขาวิชาภาษาไทย 
  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2555 วิทยาศาสตรบณัฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
   
ประสบการณ์การท างาน 
 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั  เจา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร์  
  สถาบนัภาษาและวฒันธรรมนานาชาติ  
  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
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