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เปรยีบเทยีบระหว่างผลลพัธ์ของการใช้สือ่	2	ชนดิคือ	สือ่หนงัสือการ์ตนูและสือ่ภาพยนตร์แอนนเิมชัน่
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แห่งหนึ่ง	สุ่มแบ่งนักเรียนเป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มควบคุม	48	ราย	กลุ่มทดลองที่ใช้หนังสือการ์ตูน	

44	ราย	และกลุ่มทดลองทีใ่ช้ภาพยนตร์แอนนเิมชัน่	46	ราย	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัคอื	โปรแกรม

พัฒนาทักษะชีวิต	ใช้เวลาเรียนครั้งละ	50	นาที		จ�านวน	10	ครั้ง	และเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลคือ	แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล	และแบบวัดทักษะชีวิต	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ	paired	
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หลังการทดลองคะแนนทักษะชีวิตระหว่างกลุ่มควบคุม	 กลุ่มอ่านหนังสือการ์ตูน	 และกลุ่มดู

ภาพยนตร์แอนนเิมชัน่	แตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคัญทางสถติ	ิและเมือ่ทดสอบเพิม่เตมิ	โดย	Scheffe’s 

test	พบว่ากลุม่ทดลองทีใ่ช้ภาพยนตร์แอนนเิมชัน่มคีะแนนเฉลีย่ทกัษะชวีติสงูกว่ากลุม่อ่านหนงัสอื
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มาใช้ในการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กวัยเรียนและท�าการศึกษาวิจัยในอนาคต	
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ความเป็นมาของโครงการ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 เศรษฐกิจ	การเมือง	

และเทคโนโลยีก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิต

ของคนในสังคม	 เห็นได้จากพ่อแม่มีบทบาทในการ

อบรมเลีย้งด	ูสัง่สอนและปลกูฝังค่านยิม	จรยิธรรม	และ

พฤติกรรมที่เป็นท่ียอมรับของสังคมแก่เด็กลดน้อยลง	

เด็กขาดความอบอุ่นในครอบครัว	ท�าให้เด็กไทยในยุค

ปัจจุบันเสี่ยงต่อการมีพัฒนาการทางอารมณ์	 จิตใจ	

สงัคม	จรยิธรรมอยูใ่นระดบัต�า่	โดยเฉพาะในด้านความคดิ

สร้างสรรค	์การควบคมุอารมณ์	การคดิวิเคราะห์วจิารณ์	

การตระหนักรู ้ในตนเอง	 และการแก้ปัญหา	 (ลัดดา	

เหมาะสุวรรณ	และคณะ,	2547)	จากสาเหตุดังกล่าว

จะเห็นว่าเด็กมีความเสี่ยงมากขึ้น	ที่จะมีปัญหาอารมณ์

และพฤติกรรม	 จนกลายเป็นปัญหาสังคมตามมา

อย่างมาก	ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาความชุกของ

ปัญหาด้านอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่น	

(กรมสุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุข,	2549)	พบว่า	

เด็กอายุ	6-12	ปี	ในเขตกรุงเทพมหานคร	มีปัญหาด้าน

อารมณ์และพฤติกรรมถึงร้อยละ	 34.1	 ดังนั้นกรม

สุขภาพจิต	 กระทรวงสาธารณสุข	 ร่วมกับกระทรวง

ศึกษาธิการจึงมุ่งเน้นการสอนทักษะชีวิตในโรงเรียน

เพื่อป้องกันพฤติกรรมเส่ียงและส่งเสริมการปรับตัว

ของเดก็	(กรมสขุภาพจติ	กระทรวงสาธารณสขุ,	2544)	

ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดขององค์การอนามัยโลก	

(World	Health	Organization	[WHO],	1997)	เกีย่วกบั

การสอนทกัษะชวีติส�าหรบัเดก็ในโรงเรียนว่าการมทีกัษะ

ชีวิตจะช่วยให้เด็กมีความสามารถในการเผชิญกับ

สิ่งท้าทายต่างๆ	แรงกระทบจากสภาวะแวดล้อมและ

วัฒนธรรมต่างๆ	รอบตัว	ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ�าวันได้

อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งองค์ประกอบของทักษะชีวิต

ที่จ�าเป็นมี	 12	องค์ประกอบ	หรือ	6	 คู่	 ได้แก่	 การคิด

สร้างสรรค์และการคดิอย่างมวีจิารณญาณ	ความตระหนกั

รูใ้นตนและความเหน็ใจผูอ้ืน่	ความภาคภมูใิจในตนเอง

และความรับผิดชอบต่อสังคม	การสร้างสัมพันธภาพ

และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	การตัดสินใจและ

การแก้ปัญหา	และการจัดการอารมณ์และการจัดการ

ความเครียด	(สุวรรณี	พุทธิศรี,	2547)		

การสอนทักษะชีวิตส�าหรับเด็กในโรงเรียนของ

องค์การอนามัยโลกเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางถึง

ความมีประสิทธิภาพในการป้องกันปัญหาอารมณ์และ

พฤติกรรมในเด็ก	 เช่น	 การป้องกันการใช้ยาเสพติด	

(Botvin	&	Giffin,	2001)	การป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอว/ี

โรคเอดส์	 (Visser,	 2005)	การป้องกันการใช้ความ

รุนแรงในเด็กและวัยรุ่น	(WHO,	2009)	การส่งเสริม

การปรับตัวทางสังคมในเด็ก	 (Rahmati,	 Adibrad,	

Tahmasian,	&	 Salehsedghpour,	 2010)	 การเพิ่ม

ความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียน	 และการลด

อาการทางจิตในนักเรียนที่สงสัยว่ามีความผิดปกติ

ทางจติ	(Sobhi-Gharamaleki	&	Rajabi,	2010)	เป็นต้น	

ในประเทศไทยได้มีการน�าการสอนทักษะชีวิต

มาประยุกต์ใช้ได้ผลอย่างกว้างขวางเช่นกัน	 โดยพบว่า

โปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้กระบวนการเรียนรู้

แบบมส่ีวนร่วมมปีระสทิธผิลต่อการป้องกนัการสบูบหุรี่

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	ในเขตกรงุเทพมหานคร 

(ปัญญารัตน์	 ลาภวงศ์วัฒนา,	สุนีย์	 ละก�าปั่น,	ทัศนีย	์

นนทะสร,	และปรญา	 นันทสุคนธ์,	2547)	การพัฒนา

ทักษะชีวิตโดยใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	ท�าให้นักเรียนมีพฤติกรรมและ

ทกัษะชวีติในการปฏบิตัตินให้รอดพ้นจากปัญหายาเสพตดิ 

เป็นต้น	(นพวรรณ	วงศ์วชิยัวฒัน์,	2547)		การสอนทกัษะ

ชวีติยงัมปีระสทิธผิลต่อการเปลีย่นแปลงในด้านความรู้

และการเลือกคบเพื่อนต่างเพศที่เหมาะสมไปในทางที่

ดขีึน้	(Punyapet,	2005)	โปรแกรมการเรยีนรูเ้รือ่งเพศศกึษา 

เพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	(วนัวสิาข์	บวัลอย,	มณรีตัน์

ธรีะววิฒัน์,	ภรณ	ีวฒันสมบรูณ์,	และนริตัน์	อมิาม,ี	2557) 

และการสอนทักษะชีวิตช่วยพัฒนาความฉลาดทาง

อารมณ์ของนักเรียน	(ศมาภรณ์	แผนสมบูรณ์,	2548)	

นอกจากน้ันยังพบว่าการสอนทักษะชีวิตลดพฤติกรรม
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เกเรได้	 (Suparp,	 Boonyathan,	 Kittipichai,	 &	

Chamroonsawasdi,	2010)	จะเหน็ว่า	การสอนหรอืการ

พัฒนาทักษะชีวิตส�าหรับเด็กวัยเรียนมีประสิทธิภาพ

อย่างยิง่ต่อการป้องกนัพฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหา	การสร้าง

หรือปรับพฤติกรรมให้เหมาะสม	เป็นที่พึงประสงค์ของ

สังคม	ท�าให้มีสุขภาพจิตและการปรับตัวทางสังคมที่ดี	

คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี	

มหาวิทยาลัยมหิดล	ตระหนักถึงความส�าคัญของเด็ก

วยัเรยีนซึง่จะเตบิโตขึน้ไปเป็นประชากรทีม่คีณุภาพของ

สังคมไทยในอนาคต	ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ

ประชากรไทย	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี	

มหาวทิยาลยัมหดิล	จงึได้เน้นกจิกรรมการพฒันาทักษะ

ชีวิตและทักษะสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา	 (รุจา	

ภู่ไพบูลย์	และคณะ,	2553)	กิจกรรมการพัฒนาทักษะ

ชวีติใช้แนวคดิของทฤษฎกีารวางแผนพฤตกิรรม	(Theory 

of	 planned	 behavior)	 ของเอจเซน	 (Ajzen,	1991)	

ซึง่อธบิายปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจและการแสดง

พฤติกรรมของบุคคล	ส�าหรับความตั้งใจในการแสดง

พฤติกรรมของบุคคลนั้น	 ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อ

ของบุคคล	3	ประการ	ได้แก่	1)	ความเชื่อในพฤติกรรม	

(behavior	 beliefs)	ซึ่งส่งผลถึงทัศนคติของบุคคลต่อ

พฤตกิรรม	กล่าวคือถ้าบคุคลเชือ่ว่าการแสดงพฤตกิรรม

น้ันส่วนมากจะเกดิผลด	ี	กจ็ะมทัีศนคตทิีด่ต่ีอพฤตกิรรม

ดังกล่าว	 ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลเช่ือว่าการแสดง

พฤติกรรมนั้นจะเกิดผลเสียก็จะทัศนคติที่ไม่ดีต่อ

พฤติกรรมนั้น	 2)	ความเชื่อในบรรทัดฐานของสังคม	

(normative	beliefs)	ซึง่ส่งผลถงึการรบัรูบ้รรทดัฐานของ

สังคม	กล่าวคือ	ถ้าบุคคลเชื่อว่าสังคมคิดว่าควรแสดง

พฤตกิรรมตามความคาดหมาย	บคุคลกจ็ะมบีรรทดัฐาน

ของสังคมด้านบวก	 ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลเชื่อว่า

สั งคมคิดว ่ าตนไม ่ควรแสดงพฤติกรรม	 ก็จะมี

บรรทัดฐานของสังคมด้านลบ	 3)	 ความเช่ือในการ

ควบคุมตนเอง	 (control	 beliefs)	 ซึ่งส่งผลถึงความ

สามารถในการควบคมุพฤตกิรรม	กล่าวคอื	ถ้าบคุคลเชือ่

ว่ามีปัจจัยเอื้ออ�านวยต่อการแสดงพฤติกรรมจะรับรู้

การควบคุมพฤติกรรมน้ันสงู	ในทางตรงกันข้ามถ้าบคุคล

เชื่อว่ามีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการแสดงพฤติกรรมจะ

รบัรูก้ารควบคมุต�า่	ดงันัน้บคุคลจะใช้ความพยายามและ

ต้ังใจในการแสดงพฤติกรรมมากยิ่งขึ้น	 เมื่อบุคคล

ประเมินแล้วว่ามีผลดี	 รับรู้ว่าสังคมหรือผู้อื่นที่มีความ

ส�าคัญต่อตนคิดว่าควรแสดงพฤติกรรมนั้น	และรับรู้ว่า

ตนเองมีความสามารถในการควบคมุพฤติกรรมดังกล่าว

สงู	และใช้แนวคดิหลกัการจดักจิกรรมและการสอนเพือ่

พฒันาทกัษะชวีติของวนดิา	เอกแสงศร	ี(2546)	มาเป็น

แนวทางในการด�าเนินกิจกรรม	เช่น	การท�ากิจกรรมกลุม่

เพือ่ให้เกิดการเรยีนรูจ้ากการรบัรูก้ารสนบัสนนุของคน

รอบข้าง	 หรือการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคจากกรณี

ศึกษาในภาพยนตร์หรือในหนังสือการ์ตูน	 เพื่อให้รับรู้

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมตน	เป็นต้น

การใช้สื่อในการสอนจะเป็นตัวกลางที่ช ่วย

สนับสนุนการเรียนรู ้ของเด็ก	 ซ่ึงสื่อการสอนที่ดีมี

คุณภาพควรช่วยให้เด็กเข้าใจเรื่องที่สอนได้ง่ายข้ึน	

สร้างความเข้าใจให้ตรงกัน	มีความเหมาะสมตามวุฒิ

ภาวะ	สร้างความเป็นรูปธรรมในการเรียน	 ดึงดูดและ

เร้าความสนใจของเด็ก	และช่วยเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม

ที่พึงประสงค์	(กิตติคุณ	ชลวิถี,	2553;	ถวัลย์	มาศจรัส	

และพรพรต	เจนสุวรรณ์,	2551)	จากการศึกษาผลของ

การให้ข้อมลูผ่านหนงัสอืการ์ตนูของพรทพิย์	เทพบางจาก 

(2550)	พบว่ามปีระสทิธิผลท�าให้นกัเรยีนมคีวามรูเ้รือ่ง

การป้องกันการติดเชื้อมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอน

ตามปกติ	 ผลการศึกษาในโครงการพัฒนาศักยภาพ

ประชากรไทยพบว่าโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตโดย

หนังสือการ์ตูน	 เพิ่มคะแนนทักษะชีวิตในเด็กวัยเรียน

กลุม่ทดลองอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ(พชิญากร	ศรปีะโค, 

2555)	จากผลการศกึษาของรตริตัน์	แก้วแบน	(2551)	

พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษา	ที่ได้ใช้หนังสือการ์ตูน

ภาพสามมติมิผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่านกัเรยีนท่ี

เรยีนวธิปีกต	ิ	นอกจากนัน้พบว่ามีการใช้สือ่ทางเลอืกอืน่	ๆ  

เช่น	สือ่ภาพยนตร์แอนนเิมชัน่สามมติทิีม่ภีาพเคลือ่นไหว 
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และดึงดูดความสนใจเด็กวัยเรียนได้ดี	 สื่อประเภทน้ี

เริ่มเป็นที่นิยมตั้งแต่มีภาพยนตร์แอนนิเมชั่นเรื่องแรก

ฉายในโรงภาพยนตร์	10	ปีที่ผ่านมา	(Netzley,	2001)		

แต่ยังไม่มีการรายงานผลที่ชัดเจนว่าส่งผลต่อการเรียน

รู ้ของเด็กวัยเรียนเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการอ่าน

หนังสือการ์ตูนและการชมภาพยนตร์แอนนิเมชั่น	

โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทยผลิตส่ือทั้งสอง

ชนิด	เพือ่สะดวกส�าหรบัการน�าไปใช้	เพราะสือ่ภาพยนตร์	

ต้องมีอุปกรณ์และไฟฟ้า	ส่วนหนังสือนั้นมีค่าใช้จ่ายใน

การผลิตแต่สามารถน�าไปอ่านได้สะดวกทุกที่		โดยที่สื่อ

ทั้งสองชนิดมีเนื้อหาหลักเดียวกันคือ	 เร่ืองของเด็กวัย

เรียนกลุ่มหนึ่งที่มีเหตุการณ์ต่างๆ	ที่ต้องใช้ทักษะชีวิต

ในการเผชิญปัญหา	 	ปัจจุบันมีการเผยแพร่โปรแกรม

การสอนและสื่อทั้งสองชนิดไปแล้ว	 จึงควรศึกษาวิจัย

เปรียบเทียบประสิทธิผลของสื่อประกอบท้ังสองชนิด

ดังกล่าว	

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของโปรแกรมพัฒนา

ทักษะชีวิต	 ระหว่างการใช้สื่อหนังสือการ์ตูน	 และสื่อ

ภาพยนตร์แอนนิเมชั่นต่อทักษะชีวิตของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่	5	 

วิธีการด�าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิจัยกึ่งทดลอง	

(quasi-experimental	research)	ชนิดสามกลุ่ม	ท�าการ

ทดสอบก่อน-หลังการทดลอง	(three	groups	pre-post	

test	 design)	 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของโปรแกรม

พัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้หนังสือการ์ตูนและภาพยนต์

แอนนเิมชัน่ต่อทกัษะชวีติของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่	5	โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

ประ กรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรของการศึกษาครั้งน้ีคือ	 นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่	 5	 ในโรงเรียนเทศบาลแห่งหน่ึงใน

จังหวัดกาญจนบุรี	ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

1	จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่	6

กลุ ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีคือ	 นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	5	คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์

การคัดเข้า	ดังนี้	

1.	ก�าลังศึกษาอยู ่ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 	 5	 ทั้ง

เพศชายและหญิง

2.	 ไม่เคยเข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างโปรแกรม

พัฒนาทักษะชีวิตมาก่อน

3.	 ไม่มีปัญหาด้านการมองเห็น	หรือการพูดที่

เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมกิจกรรม

4.	 	สามารถฟัง	พูด	อ่าน	และเขียนภาษาไทยได้

5.	ผู้ปกครองอนุญาตและนักเรียนยินดีเข้าร่วม

ในการท�าวิจัย

เกณฑ์การคัดออกคือ	 ไม่สามารถเข้าร่วมวิจัยได้

ครบทุกขั้นตอนของการด�าเนินการวิจัยที่ก�าหนดไว ้

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

การก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

ศกึษาในครัง้นี	้ค�านวณโดยใช้	power	analysis	โดยอ้างองิ

ผลการศึกษาเรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้าง

ทกัษะชวีติเพือ่ป้องกนัการดืม่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์

ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 4	 (อมรรัตน์	 ชอบธรรมดี,	

2551)
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จากการค�านวณตามสตูรดังกล่าวได้ขนาดอทิธพิล	

(d)	 เท่ากับ	 .94	ซึ่งเป็นขนาดใหญ่	 เมื่อน�าไปเทียบกับ

ตาราง	power	ส�าหรับสถิติ	 t-test	ของโคเฮน	(Cohen,	

1988)	พบว่าต้องใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยจ�านวน

กลุ ่มละ	 30	 ราย	 ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสูญหายของ

กลุ่มตัวอย่างเนื่องจากการอบรมมีระยะเวลานาน	12	

สัปดาห์	 จึงเพิ่มจ�านวนกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ	 20	

ในแต่ละกลุ่มเป็นอย่างน้อยกลุ่มละ	36	ราย

ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง	โดยการจับสลากสุ่ม

ห้องเรียนจ�านวน	3	ห้องเรียนจากจ�านวนห้องเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที	่5	ทัง้หมด	4	ห้องเรยีน	เพือ่เข้ากลุม่ทดลอง 

2	ห้องเรียน	(หนังสือการ์ตูน/ภาพยนตร์แอนนิเมชั่น)	

และกลุม่ควบคมุ	1	ห้องเรยีน	และคดัเลอืกตามคณุสมบตัิ

ทีก่�าหนดไว้	ห้องเรยีนปกติมนีกัเรยีนจ�านวน	44-48	คน	

ดงันัน้จงึเกบ็ตวัอย่างนกัเรียนทกุคนในห้องเรยีนทีสุ่ม่ได้	

จ�านวนกลุ่มควบคุมเท่ากับ	48	 ราย	กลุ่มทดลองที่ใช้

หนังสือการ์ตูนเท่ากับ	44	 ราย	และกลุ่มทดลองที่ใช้

ภาพยนตร์แอนนิเมชั่นเท่ากับ	46	ราย

เครื่องมือที่ ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น	

2	ประเภท	ได้แก่	เครื่องมือในการด�าเนินการวิจัย	และ

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้

1.	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการด�าเนินการวจิยั ประกอบ

ด้วย

	 1.1	โปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิต	ที่คณะผู้วิจัย

สร้างขึ้น	 โดยประยุกต์กรอบแนวคิดตามทฤษฎีการ

วางแผนพฤตกิรรม	(Theory	of	planned	behavior)	ของ

เอจเซน	(Ajzen,	1991)	 โดยการสร้างทัศนคติที่ดีต่อ

การแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม	สร้างการรับรู้

บรรทดัฐานของสงัคมหรอืบคุคลทีม่คีวามส�าคญัต่อเดก็	

เสริมสร้างการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม	และเสริมสร้าง

ความต้ังใจในการแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม

ของเดก็	และเน้นการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมผ่านกระบวนการ

กลุ่ม	ประกอบด้วย	เกมส์	การระดมสมอง	การอภิปราย

กลุ่ม	 และการแสดงบทบาทสมมติ	 ร่วมกับการใช้สื่อ

การสอน	 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีที่	5	

	 1.2	 สื่อประกอบการสอน	มี	2	แบบคือ

	 	 	 1.2.1	สือ่การสอนหนงัสอืการ์ตนูพฒันา

ทักษะชีวิต	สี่สี	รวม	10	ตอน	(ตอนละ	10	หน้า)	

 	 	 1.2.2	 สือ่การสอนภาพยนตร์แอนนเิมชัน่

สามมิต	ิจ�านวน	8	ตอน	(ตอนละ	10	นาท)ี	และสอนโดย

สไลด์ภาพ	(powerpoint	presentation)	2	ตอน

สื่อการสอนทั้งสองแบบมีเนื้อหาคู่ขนานกัน		เพื่อ

พัฒนาทักษะชีวิต	มีการด�าเนินกิจกรรมโปรแกรมการ

อบรมทั้งหมด	10	ครั้ง	ครั้งละ	60	นาที		สัปดาห์ละ	1	ครั้ง 

โดยสัปดาห์แรกเป็นการปฐมนิเทศและการสร้าง

สัมพันธภาพ	และท�าแบบวัดทักษะชีวิตครั้งแรกและ

สัปดาห์สุดท้ายเป็นการท�าแบบวัดทักษะชีวิตคร้ังท่ี	2	

รวมเป็นระยะเวลาทั้งหมด	12	 สัปดาห์	 การด�าเนิน

กจิกรรมเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

ค�านวณขนาดอิทธิพลตามสูตรของเฮดจ์และ

โอลกิน	(Hedges	&	Olkin,	1985)	ดังต่อไปนี้	
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คุณภาพของเครื่องมือ

โปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิต	 สื่อหนังสือการ์ตูน	

และสือ่ภาพยนตร์แอนนเิมชัน่	ผูว้จิยัได้ให้ผูท้รงคณุวฒุิ

จ�านวน	 5	 ท่าน	 ประกอบด้วย	 ครูผู้ช�านาญการด้าน

การผลติสือ่การสอน	2	ท่าน	กมุารแพทย์	1	ท่าน	อาจารย์

พยาบาลด้านกุมารเวชศาสตร์	1	ท่าน	และนักจิตวิทยา

เชี่ยวชาญด้านทักษะชีวิต	 1	 ท่าน	 ตรวจสอบความ

ตรงตามเนื้อหา	(content	validity)	ความเหมาะสมของ

การจัดกิจกรรม	ความเหมาะสมของภาพการ์ตูน	และ

ภาษาที่ใช้	 จากนั้นน�ามาปรับปรุงเนื้อหาและความ

เหมาะสมตามที่ได้รับค�าแนะน�า	

2.	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	แบ่งออก

เป็น	2	ส่วน	ประกอบด้วย	

	 ส่วนที่	 1	 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของ

นักเรียน	แบบบันทึกข้อมูลส่วนนี้ผู้วิจัยและคณะพัฒนา

ขึ้นเอง	ประกอบด้วย	ข้อมูลด้านเพศ	อายุ	ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน	สถานภาพสมรสของบดิามารดา	อาชพีของ

ผู้ปกครอง	จ�านวนพ่ีน้องในครอบครัว	ล�าดับที่การเกิด	

ฐานะทางเศรษฐกิจในครอบครัว	 สัมพันธภาพใน

ครอบครัว	 สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู	 และ

สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน	 ลักษณะของ

แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปเป็นแบบให้เติมค�าและแบบให้

เลือกตอบ	(check	list)

ส่วนท่ี	2	แบบวัดทักษะชีวิตส�าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศกึษา	พฒันาขึน้ภายใต้โครงการพฒันาศักยภาพ

ประชากรไทย	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี	

มหาวิทยาลัยมหิดล	โดยรุจา	ภู่ไพบูลย์	และคณะ	(2553) 

ที่ปรับปรุงมาจากแบบวัดทักษะชีวิตส�าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่	4-6	ของ	ธนพัชร	แก้วปฏิมา	(2547)	

โดยคดัเลอืกข้อค�าถามเดมิมาจ�านวน	22	ข้อ	จาก	46	ข้อ

เพื่อวัดทักษะชีวิต	10	ทักษะคือ	ความภูมิใจในตนเอง	

การคิดเชิงวิเคราะห์และการบริโภคสื่อ	 การตัดสินใจ

และการแก้ปัญหา	การจัดการกับอารมณ์	ความซื่อสัตย์	

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	ความพอเพียง	ความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง	 ความรับผิดชอบต่อครอบครัว	 และความ

รับผิดชอบต่อสังคม	และสร้างข้อค�าถามใหม่เพิ่มเติม

จนได้จ�านวน	 50	 ข้อ	 เพื่อให้มีความสอดคล้องตาม

องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ต้องการวัด	 ข้อค�าถามมี

ลกัษณะเป็นสถานการณ์จ�าลองเกีย่วกบัประสบการณ์ใน

ชีวิตประจ�าวันและระหว่างการศึกษาเล่าเรียนของ

นักเรียน	 โดยให้นักเรียนพิจารณาว่า	หากนักเรียนต้อง

พบเหตุการณ์ดังเช่นสถานการณ์จ�าลองที่ก�าหนดให	้

นักเรียนจะเลือกปฏิบัติต่อสถานการณ์น้ันอย่างไร	 โดย

พิจารณาจากตัวเลือกที่ก�าหนดซึ่งเป็นแบบปรนัย

เลือกตอบ	4	ตัวเลือกในแต่ละข้อ	มีเกณฑ์การพิจารณา

การให้คะแนนในแต่ละข้อค�าถามซึ่งแตกต่างกันใน

แต่ละประเด็น	ตามเกณฑ์ประเมินดังน้ี	 ให้	 1	คะแนน	

หากนกัเรยีนเลอืกแสดงพฤตกิรรมทีไ่ม่ถูกต้อง	เหมาะสม 

และเป็นการกระท�าที่ส่งผลด้านลบทั้งต่อตนเองและ

ผู้อื่น	ให้	2	คะแนน	หากนักเรียนเลือกแสดงพฤติกรรม

ที่ไม่ถูกต้อง	 เหมาะสม	และเป็นการกระท�าที่ไม่เกิด

ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน	 ให้	 3	 คะแนน	หาก

ผูเ้รยีนสามารถเลอืกแสดงพฤตกิรรมได้	แต่ไม่เหมาะสม	

และเป็นกระท�าทีเ่กดิประโยชน์เฉพาะตนเองเท่านัน้	และ

ให้	4	คะแนน	หากผูเ้รียนเลอืกแสดงพฤตกิรรมทีถ่กูต้อง

เหมาะสม	 และเป็นการกระท�าที่เกิดประโยชน์ทั้งต่อ

ตนเองและส่วนรวม	แล้วน�ามาหาค่าเฉลี่ยได้คะแนนอยู่

ระหว่าง	1-4	คะแนนมากแสดงว่ามีทักษะชีวิตที่ดี	

คุณภาพของเครื่องมือ

การตรวจสอบความตรงของเครือ่งมอื	รจุา	ภูไ่พบลูย์ 

และคณะ	 (2553)	ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ

ประชากรไทย	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี	

มหาวิทยาลัยมหิดล	 ได้น�าแบบวัดทักษะชีวิตส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาน�าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	

3	ท่าน	ประกอบด้วย	นกัวชิาการการศกึษาประถมศกึษา	

1	ท่าน	กุมารแพทย์	1	ท่าน	อาจารย์พยาบาลด้านกุมาร

เวชศาสตร์	1	ท่าน	ตรวจสอบ	และปรับปรุงแก้ไขตาม

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ	 โดยตัด
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ข้อค�าถามที่มีความตรงน้อยออกไป	4	 ข้อ	 จนเหลือ

ข้อค�าถามทั้งหมด	46	ข้อ	

การตรวจสอบความเทีย่งของเครือ่งมอื	รจุา	ภูไ่พบลูย์ 

และคณะ	 (2553)	ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ

ประชากรไทย	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี	

มหาวิทยาลัยมหิดล	 น�าแบบวัดทักษะชีวิตส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษา	 ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่	 5	 เพศชายและหญิง	 อายุระหว่าง	

10-11	ปี	 ในโรงเรียนแห่งหนึ่งสังกัดส�านักงานพื้นที่

เขตการศกึษา	ประถมศกึษาในกรงุเทพมหานคร	จ�านวน	

30	 ราย	 ค�านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค	

ได้เท่ากับ	 .80	 ในการศึกษาคร้ังนี้ได้ค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาครอนบาค	ได้เท่ากับ	.84

การเตรียมผู้ วยวิจัย

ผูว้จิยัเตรยีมผูช่้วยวจิยั	จ�านวน	2	คน	เป็นพยาบาล

วิชาชีพ	 ก�าลังศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร

มหาบัณฑิต	 	 มีหน้าที่ช่วยในการสอนและจัดกิจกรรม

กลุ่มให้นักเรียนตลอด	10	คร้ัง	และช่วยแจกและเก็บ

แบบสอบถาม	 โดยก่อนท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลได้

ชีแ้จงรายละเอยีดของขัน้ตอน	และวธิกีารด�าเนนิการวจิยั

ให้ผู ้ช่วยวิจัยทราบ	 จากนั้นได้รับการสอนจากผู้วิจัย

เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและช่วยสอนเด็กนักเรียนให้มีความ

เข้าใจตรงกันในการด�าเนินกิจกรรมโปรแกรมพัฒนา

ทักษะชีวิต

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง

ผูว้จิยัได้พทิกัษ์สทิธิข์องกลุม่ตวัอย่างโดยผูว้จิยัได้

ขออนุญาตเก็บข้อมูลในการท�าวิจัยในมนุษย์	จากคณะ

กรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนษุย์	คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 เลขที่	

2555/306	ก่อนด�าเนินการเก็บข้อมูล	ผู้วิจัยเชิญชวน

นักเรียนและผู ้ปกครองในการร่วมโครงการ	 ได้รับ

การชี้แจงถึงวัตถุประสงค์	 และขั้นตอนการเก็บข้อมูล	

พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการท�าวิจัย	 โดยให้ผู ้

ปกครองกลุ่มตัวอย่างและนักเรียนลงนามอนุญาตใน

การเข้าร่วมวิจัย	

ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 

ผู้วิจัยด�าเนินกิจกรรมและเก็บข้อมูลที่ห้องเรียน

โสตทัศนศึกษาของโรงเรียนที่เป็นสถานที่เก็บข้อมูล	

เน่ืองจากต้องใช้สถานที่ในการท�ากิจกรรมและอุปกรณ์

โสตทศันปูกรณ์	สอนช่วงเวลาชัว่โมงการศกึษาอสิระหรอื

เรยีกว่าโฮมรมู	ทีโ่รงเรยีนจดัให้แต่ละห้องเรยีน	สปัดาห์

ละครั้ง	

กลุ่มควบคุม

1.	ผูว้จิยัเข้าพบกลุม่ตวัอย่าง	แนะน�าตัว	ขอความ

ร่วมมือและชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย	 ขั้นตอนการ

รวบรวมข้อมูล	 และการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง	

ส่งหนังสอืถึงผูป้กครองนักเรยีนกลุม่ตัวอย่าง	เพือ่ช้ีแจง

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ ่มตัวอย่างและให้ลงลายมือ

อนุญาตในการเข้าร่วมวิจัย

2.	กลุ ่มควบคุมท�าแบบบันทึกข ้อมูลทั่วไป

ของนักเรียน	 และแบบวัดทักษะชีวิตส�าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษา	ครั้งที่	1

3.	กลุม่ควบคมุได้รบัการเรยีนการสอนตามปกติ	

จนครบ	12	สัปดาห์

4.	กลุ ่มควบคุมท�าแบบวัดทักษะชีวิตส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษา	ครั้งที่	2	ห่างจากครั้งแรก	12	

สัปดาห์

กลุ่มทดลองที่ 1 สื่อหนังสือการ์ตูน

1.	ผูว้จิยัเข้าพบกลุม่ตวัอย่าง	แนะน�าตัว	ขอความ

ร่วมมือและชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย	ขั้นตอนในการ

ร่วมโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิต	ขั้นตอนการรวบรวม

ข้อมูล	และการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง	ส่งหนังสือ

ถงึผูป้กครองนกัเรยีนกลุม่ตวัอย่าง	เพือ่ชีแ้จงการพทิกัษ์

สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างและให้ลงลายมืออนุญาตในการ

เข้าร่วมวิจัย

2.	กลุม่ทดลอง	ได้รบัโปรแกรมพัฒนาทกัษะชีวติ

โดยใช้หนังสือการ์ตูน	มีการด�าเนินกิจกรรมทั้งหมด	12	

ครั้ง	ครั้งละ	60	นาที	เป็นระยะเวลา	12	สัปดาห์	โดยมี

หัวข้อดังนี้
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การเปรียบเทียบผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตระหว่างการใช้สื่อหนังสือการ์ตูน

และการใช้สื่อภาพยนตร์แอนนิเมชั่นต่อทักษะชีวิตของเด็กวัยเรียน

Rama Nurs J  • May - August 2014

	 	 คร้ังที	่1	 การปฐมนิเทศและการสร ้าง

สัมพันธภาพ	 ท�าแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของ

นักเรียนและท�าแบบวัดทักษะชีวิตส�าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษา	ครั้งที่	1	พร้อมกลุ่มควบคุม

	 	 คร้ังที	่2	 ทักษะความภูมิ ใจในตนเอง	

กิจกรรมเล่นเกม	 “คนตาบอดขาเสีย”	 อ่านหนังสือ

การ์ตูนฯ	และอภิปรายกลุ่ม

	 	 ครั้งที	่3	 ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และ

การบรโิภคสือ่	กจิกรรมแสดงบทบาทสมมติ	อ่านหนงัสอื

การ์ตูนฯ	และอภิปรายกลุ่ม

	 	 ครัง้ท่ี	4	 ทั กษะการตัดสินใจและการ

แก้ปัญหา	 กิจกรรมเกม	 “เสือ สุนัข ไก่ ข้าวเปลือก” 

อ่านหนังสือการ์ตูนฯ	และอภิปรายกลุ่ม

	 	 ครั้งที	่5	 ทักษะการจัดการกับอารมณ์	

กิจกรรมเกม	 “ดอกไม้”	 อ่านหนังสือการ์ตูนฯ	 และ

อภิปรายกลุ่ม

	 	 คร้ังที	่6	 ทักษะความซื่อสัตย์	 กิจกรรม	

บทบาทสมมติ	 “เก็บเงินได้”	 และ	 “แจกันแตก” 

อ่านหนังสือการ์ตูนฯ	และอภิปรายกลุ่ม

	 	 คร้ังที	่7	 ทักษะความเอื้อเฟ ื ้อเ ผ่ือแผ	่	

กิจกรรมเกม	 “มุ่งสู่ยาว”	 อ่านหนังสือการ์ตูนฯ	และ

อภิปรายกลุ่ม

	 	 ครั้งที	่8	 ทกัษะความพอเพยีง	ผูน้�ากจิกรรม

สรปุความหมายของความพอเพยีง	อ่านหนงัสอืการ์ตนูฯ	

และอภิปรายกลุ่ม

	 	 ครั้งที	่9	 ทกัษะความรบัผดิชอบต่อตนเอง	

กิจกรรม	 “ห่วงวิเศษ”	 อ่านหนังสือการ์ตูนฯ	 และ

อภิปรายกลุ่ม

	 	 ครั้งที่	10	ทกัษะความรบัผดิชอบต่อครอบครัว	

ผู้น�ากจิกรรมซกัถามหน้าทีใ่นบ้านของนกัเรยีน	อ่านหนงัสอื

การ์ตูนฯ	และอภิปรายกลุ่ม

	 	 ครัง้ที	่11	ทกัษะความรบัผดิชอบต่อสงัคม	

กิจกรรม	“โลกสวยด้วยมือเรา”	อ่านหนังสือการ์ตูนฯ	

และอภิปรายกลุ่ม

	 	 คร้ังที่	 12	 การปัจฉิมนิเทศ	และให้กลุ่ม

ทดลองท�าแบบวัดทักษะชีวิตส�าหรับนักเรียนคร้ังท่ี	 2	

พร้อมกลุ่มควบคุม

ส�าหรบัหนงัสอืทีแ่จกเพือ่อ่านในห้องเรยีน	จะเกบ็

ไว้ทีห้่องผูอ้�านวยการโรงเรยีนทกุคร้ังเมือ่สิน้สดุกจิกรรม

แต่ละครั้งเพื่อป้องกันการที่นักเรียนน�าไปให้กลุ่มอื่น

อ่านหนังสือการ์ตูนด้วย

กลุ่มทดลองที่ 2 สื่อภาพยนตร์แอนนิเม

1.	ผูว้จิยัเข้าพบกลุม่ตวัอย่าง	แนะน�าตัว	ขอความ

ร่วมมือและชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย	ขั้นตอนในการ

ร่วมโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิต	ขั้นตอนการรวบรวม

ข้อมูล	และการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง	ส่งหนังสือ

ถงึผูป้กครองนกัเรยีนกลุม่ตวัอย่าง	เพือ่ชีแ้จงการพทิกัษ์

สิทธิ์ของกลุ ่มตัวอย่างและให้ลงลายมืออนุญาตใน

การเข้าร่วมวิจัย

2.	กลุม่ทดลองได้รบัโปรแกรมพฒันาทกัษะชีวติ

โดยใช้ภาพยนตร์แอนนิเมช่ัน	 กิจกรรมเช่นเดียวกับ

กลุ่มทดลองที่	1	รวม	12	ครั้ง	ครั้งละ	60	นาที	เป็นระยะ

เวลา	12	สัปดาห์	

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปดังนี้	

ข้อมูลทั่วไปใช้สถิติบรรยาย		ทดสอบการกระจายข้อมูล

โดยใช้สถิติ	 Kolmogorov-Smirnov	 test	 ก่อนการ

วิเคราะห์	เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทักษะ

ชีวิตในกลุ่มด้วยสถิติ	 paired	 t-test	 และเปรียบเทียบ

ระหว่างกลุม่ควบคมุ	กบักลุม่ทดลองทีใ่ช้หนงัสอืการ์ตนู	

และกลุ่มทดลองที่ใช้สื่อภาพยนตร์แอนนิเมชั่น	 โดยใช้

สถิติ	ANOVA	และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่

โดยวิธี	Scheffe’s	test		
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ผลการวิจัย

กลุ่มควบคุม	จ�านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ	48	ราย	

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	(ร้อยละ	62.5)		พบว่าส่วนมาก

เรียนได้เกรดเฉลี่ย	3.00-3.49	(ร้อยละ	31.3)	บิดา

มารดาอยู่ร่วมกัน	(ร้อยละ70.8)	มีระดับการศึกษาของ

บิดามารดาชั้นประถม/มัธยมศึกษา	ร้อยละ	42.7	และ	

43.9	ตามล�าดับ	และครอบครวัส่วนใหญ่มรีายได้ต�า่กว่า	

10,000	บาทต่อเดือน	(ร้อยละ51.1)

กลุ ่มทดลองที่ใช้หนังสือการ์ตูน	 จ�านวนกลุ่ม

ตัวอย่างท่ากับ	44	ราย	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	(ร้อยละ	

56.8)	เรียนได้เกรดเฉลี่ย	3.50-4.00	(ร้อยละ	47.7)	

บดิามารดาอยูร่่วมกนั	(ร้อยละ	70.5)	มรีะดบัการศกึษา

ของบิดามารดาชั้นประถม/มัธยมศึกษา	(ร้อยละ	40.9	

และ	40.9	ตามล�าดบั)	และครอบครวัส่วนใหญ่มรีายได้

ต�่ากว่า	10,000	บาทต่อเดือน	(ร้อยละ	61.4)

กลุ่มทดลองที่ใช้ภาพยนตร์แอนนิเมชั่น	 จ�านวน

กลุม่ตัวอย่างเท่ากับ	46	ราย	ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	(ร้อยละ 

63.0)	เรียนได้เกรดเฉลี่ย	3.00-3.49	(ร้อยละ39.1)	

บิดามารดาอยู ่ร่วมกัน	 (ร้อยละ73.9)	 บิดามีระดับ

การศึกษาชั้นประถม/มัธยมศึกษา	 (ร้อยละ45.8)	

ส่วนมารดาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่า	

(ร้อยละ35.4)	และครอบครัวส่วนใหญ่มีรายได้ต�่ากว่า	

10,000	บาทต่อเดือน	(ร้อยละ	52.3)

ในภาพรวม	พบว่ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

ทีใ่ช้ภาพยนตร์แอนนเิมชัน่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิ 

ส่วนกลุม่ทีใ่ช้หนงัสอืการ์ตนูเป็นเพศหญงิมากกว่า	คะแนน

เกรดเฉลีย่ทัง้สามกลุม่ส่วนใหญ่อยูร่ะหว่าง	3.00-4.00		

สถานภาพสมรสของบิดามารดาของทุกกลุ่ม	ส่วนใหญ่

อยู่ด้วยกันมากกว่าร้อยละ70	และการศึกษาของบิดา

มารดาทั้งสามกลุ่มส่วนมากจบระดับประถมศึกษา

เมื่อทดสอบความแตกต่างของข้อมูลทั่วไปทั้ง	

3	 กลุ่มโดย	  test	 และ	ANOVA	พบว่าไม่มีความ

แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ยกเว้นตัวแปรการ

ศึกษาของบิดา	กลุ่มดูภาพยนตร์มีระดับต�่ากว่ากลุ่มอื่น

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p	<	.05)	และการศึกษาของ

มารดา	กลุ่มอ่านหนังสือการ์ตูนมีระดับต�่ากว่ากลุ่มอ่ืน

อย่างมนียัส�าคัญทางสถติ	ิ(p	<	.05)	และพบว่ากลุม่อ่าน

หนังสอืการ์ตนู	มอีายมุากกว่ากลุม่ดูภาพยนตร์แอนนเิมชัน่

และควบคุม	(F
2,135

	=	11.335,	p	<	.01)	รายละเอียด

ดังแสดงในตารางที่	1	และตารางที่	2

ตารางที่ 1	 เปรยีบเทยีบข้อมลูพืน้ฐานระหว่างกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง	

ตัวแปร จ�านวน (ร้อยละ)
กลุ่มควบคุม

n = 48

กลุ่มทดลอง 
หนังสือ

n = 44

กลุ่มทดลอง 
ภาพยนตร์
n = 46

ค่า
สถิติ

test

p-valve

เพศ

		-	ชาย

		-	หญิง

30	(62.5%)

18	(37.5%)

19	(43.2%)

25	(56.8%)

29	(63.0%)

17	(37.0%)

4.68 .55

เกรดเฉลี่ย

			-	น้อยกว่า	2

			-	2.00-2.99

			-	3.00-3.49

			-	3.50-4.00	

5	(10.4%)

14	(29.2%)

15	(31.3%)

14	(29.2%)

5	(11.4%)

10	(22.7%)

8	(18.2%)

21	(47.7%)

4	(8.7%)

11	(23.9%)

18	(39.1%)

13	(28.3%)

7.09 .31
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ค่าเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

กลุ่มควบคุม

n = 48

กลุ่มทดลอง 

ใ หนังสือ

n = 44

กลุ่มทดลอง 

ใ ภาพยนตร์

n = 46

F- test p-valve

อายุ	(ปี) 10.53	(.54) 10.89	(1.23) 10.49	(.62) 11.34 <	.001

จ�านวนพี่น้อง 3.70	(2.40) 3.06	(2.30) 3.60	(2.10) 1.82 .17

ล�าดับการเกิด 2.04	(2.00) 1.96	(2.04) 2.19	(2.33) .89 .42

ตารางที่ 2	 เปรยีบเทียบอาย	ุจ�านวนพีน้่อง	และล�าดบัการเกิด	

ตารางที่ 1	 เปรียบเทยีบข้อมูลพ้ืนฐานระหว่างกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง		(ต่อ)

ตัวแปร จ�านวน (ร้อยละ)
กลุ่มควบคุม

n = 48

กลุ่มทดลอง 
หนังสือ

n = 44

กลุ่มทดลอง 
ภาพยนตร์
n = 46

ค่า
สถิติ

test

p-valve

สถานภาพสมรสของ

		บิดามารดา

			-	อยู่ด้วยกัน

			-	หม้าย	หย่า	แยก

34	(70.8%)

24	(29.2%)

31	(70.5%)

13	(29.5%)

34	(73.9%)

12	(26.1%)

3.50 .89

การศึกษาของบิดา

			-	ประถม/มัธยมต้น

			-	มัธยมปลาย/ปวช./

					อนุปริญญา/ปวส.

			-	ปริญญาตรีและสูงกว่า

21	(42.7%)

13	(27.1%)

14	(29.2%)

18	(40.9%)

14	(31.9%)

22	(27.2%)

21	(45.8%)

10	(21.7%)

     

15	(22.5%)

23.98 .02

การศึกษาของมารดา

			-	ประถม/มัธยมต้น

			-	มัธยมปลาย/	ปวช.

						อนุปริญญา/ปวส.

			-	ปริญญาตรีและสูงกว่า

21	(43.9%)

10	(20.9%)

17	(35.2%)

18	(40.9%)

17	(38.6%)

9	(20.5%)

15	(32.5%)

15	(32.5%)

16	(35.4%)

19.10 .04

รายได้ครอบครัว	(ต่อเดือน)

			-	≤	10,000	บาท

			-	>	10,001	บาท

24	(51.1%)

23	(48.9%)

27	(61.4%)

17	(38.6%)

24	(52.3%)

22	(47.7%)

16.65 .67
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ผู้วิจัยทดสอบการกระจายของข้อมูลด้วยสถิติ	

Komogorov-Smirnov	test	พบว่ามกีารกระจายตัวปกติ

วิเคราะห์คะแนนทักษะชีวิตก่อนและหลังการทดลอง

ของทั้งสามกลุ่มด้วยสถิติ	 paired	 t-test	 	 ไม่พบความ

แตกต่างอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ(p	>	.05)	(ตารางที	่3) 

และเมื่อวิเคราะห์คะแนนทักษะชีวิตทั้งสามกลุ่มด้วย

สถิติการวิเคราะห์ความแปรปวนทางเดียว	(ANOVA)	

พบว่าก่อนการทดลองคะแนนทักษะชีวิตของกลุ ่ม

ควบคุม	กลุ่มอ่านหนังสือการ์ตูน	และกลุ่มดูภาพยนตร์

แอนนิเมชัน่	เท่ากบั	3.31,	3.22,	และ	3.37	ตามล�าดบั	

และไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (F
2,135

	=	

2.64,	p	>	.05)	หลังการทดลองคะแนนทักษะชีวิตของ

กลุม่ควบคุม	กลุม่อ่านหนงัสอืการ์ตนู	และกลุม่ดภูาพยนตร์

แอนนิเมชั่น	เท่ากับ	3.37,	3.29,	และ	3.48	ตามล�าดับ	

และมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ(p	<	.05)	

(ตารางที่	 4)	 เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของ

คะแนนทักษะชีวิต	 	 โดย	Scheffe’s	 test	พบว่ากลุ่มที่ดู

ภาพยนตร์แอนนเิมชัน่มคีะแนนทกัษะชวีติสงูกว่าคะแนน

ของกลุ่มอ่านหนังสือการ์ตูน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ		

แต่กลุ่มที่ดูภาพยนต์แอนนิเมชั่นมีคะแนนทักษะชีวิต

ไม่แตกต่างจากกลุ ่มควบคุมและกลุ ่มอ่านหนังสือ	

มีคะแนนทักษะชีวิตไม่แตกต่างจากกลุ ่มควบคุม	

(ตารางที่	5)

กลุ่ม จ�านวน ค่าเฉลี่ย SD
Std. 

Error

ค่าสูง

สุด

ค่าต�่า

สุด

paired t 

test
p-value

ควบคุม ก่อน

หลัง

44

44

3.31

3.38

.35

.30

.05

.05

2.41

2.65

3.76

3.91

.20 .84

ทดลอง

(หนังสือ)

ก่อน

หลัง

48

48

3.22						

3.29

.30

.30

.04

.05

2.54

2.39

3.74

3.70

-.46 .96

ทดลอง

(ภาพยนตร์)

ก่อน

หลัง

46

46

3.37

3.48

.29

.28

.04

.04

2.30

2.65

3.80

3.87

-1.16 .25

ตารางที่ 3	 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทกัษะชวีติก่อนและหลงัของกลุม่ตัวอย่างทัง้	3	กลุม่	

ตารางที่ 4 การวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุม่โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดยีว	(ANOVA)

คะแนน Sum of Squares df Mean Square F test p-value

ก่อนทดลอง

								ระหว่างกลุ่ม .52 2 .26 2.64 .31

								ภายในกลุ่ม 13.38 135 .10   

								รวม 13.90 137    

หลังทดลอง

								ระหว่างกลุ่ม .85 2 .42 4.29 .016

								ภายในกลุ่ม 13.32 135 .10   

								รวม 14.16 137    
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ตารางที่ 5	 การเปรยีบเทยีบคะแนนทกัษะชีวติระหว่างกลุม่	หลงัทดลองโดย	Scheffe’s	test	

(I)	กลุ่ม (J)	กลุ่ม

Mean	diff.

(I-J)

Std.

Error p-value

ควบคุม ทดลอง	(หนังสือฯ) .08 .06 .442

ทดลอง	(ภาพยนต์) -.10 .07 .284

ทดลอง	(ภาพยนตร์) ทดลอง	(หนังสือฯ) .19 .06 .016

อภิปรายผล

โปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตเน้นการส่งเสริม

ความสามารถในการด�าเนินชีวิตในสังคม	 การสอนให้

เด็กเรียนรู ้ในวัยเรียนเป็นการเร่ิมสร้างคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์	 ผ่านกระบวนการสอนตามทฤษฎีการ

วางแผนพฤติกรรม	(Ajzen,	1991)	กิจกรรมการเรียน

การสอนในโปรแกรมจดัขึน้ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา	

เน้นการเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการกลุ ่ม 

ประกอบด้วย	เกมส์	การระดมสมอง	การอภิปรายกลุ่ม	

และการแสดงบทบาทสมมติ	ร่วมกับการใช้สื่อการสอน

ประเภทหนงัสอืการ์ตูนหรอืส่ือภาพยนต์แอนนิเมชัน่	3	มติิ 

เพือ่พฒันาทักษะชวีติ	10	ทกัษะ	รจุา	ภูไ่พบลูย์	และคณะ	

(2553)	 ได้ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการวางแผน

พฤติกรรมของเอจเซน	และจากการระดมความคิดเห็น

ของผู้ปกครอง	ครู	และผู้ทรงคุณวุฒิ	ภายใต้โครงการ

พัฒนาศักยภาพประชากรไทย	 คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	เพื่อพัฒนา

โปรแกรมการสอนที่ เน ้นการพัฒนาให ้นักเรียน

มีทัศนคติที่ดีต ่อการแสดงพฤติกรรมทักษะชีวิตที่

เหมาะสม	นักเรียนได้ประเมินผลลัพธ์ของพฤติกรรม

การแสดงทักษะชีวิตออกมา	 ส�าหรับการส่งเสริมการ

รับรู ้บรรทัดฐานทางสังคมประกอบด้วยการใช้สื่อ

เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ทักษะท่ีจ�าเป็น	 ได้แก่	 การดู

ภาพยนตร์การ์ตนูแอนนเิมชัน่หรอืการอ่านหนงัสอืการ์ตนู 

ร่วมกบัมกีจิกรรมการอภปิรายกลุม่ตามใบงานทีก่�าหนด	

รวมถึงอภิปรายกลุ่มถึงแนวทางและอุปสรรคในการ

พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อท�าให้มั่นใจ	 มุ ่งม่ันที่จะแสดง

พฤติกรรมที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น	 การใช้สื่อการสอนใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้บรรยากาศ

การเรียนการสอนน่าสนใจ	กระตุ้นความสนใจและช่วย

สร้างความเข้าใจให้กับเด็กมากขึ้น	และยังช่วยให้เด็ก

เกิดการเรียนรู้และจดจ�าได้นานขึ้น	 (อาภรณ์	 ใจเที่ยง,	

2546)	การเลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา	

จดุประสงค์ของบทเรยีนและลกัษณะของผูเ้รยีนจะท�าให้

ได้รับผลสัมฤทธิ์ที่ดี

การศึกษาครั้งนี้เน้นศึกษาเปรียบเทียบผลของ

โปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้หนังสือการ์ตูน

และโดยใช้ภาพยนตร์แอนนิเมช่ันเปรียบเทียบกับกลุ่ม

ควบคุมซึ่งพบว่า	คะแนนก่อนและหลังทดลองในแต่ละ

กลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 แต่พบ

ความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ทกัษะชวีติทีเ่ปล่ียนแปลง

หลังการทดลองของกลุ่มที่ใช้ภาพยนตร์แอนนิเมชั่น

ในการสอนนัน้สงูกว่ากลุม่ทีไ่ด้รบัการพฒันาทกัษะชวีติ

โดยใช้หนงัสอืการ์ตนูอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิสามารถ

อธิบายได้ว่า	 แม้ว่ากลุ่มทดลองทั้ง	 2	 กลุ่มได้รับการ

สอนร่วมกับการจัดกิจกรรมการสอนอย่างเป็นระบบ	

มีกิจกรรมการสอนที่จูงใจ	 ท�าให้นักเรียนมีส่วนร่วม
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โดยการท�างานกลุ่มตามใบงาน	และผู้น�ากลุ่มน�าเสนอ

หน้าชัน้	และท้ายชัว่โมงมีการให้รางวลัผูต้อบค�าถามและ

มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	 ตามหลักของการสอน	

เพือ่เพิม่ความสามารถในการวางแผนพฤตกิรรม	และมี

การให้แรงเสรมิแรงจงูใจให้นกัเรยีนอยากเรยีนรูม้ากข้ึน	

(สุรางค์	 โค้วตระกูล,	 2545)	ก็พบว่าทักษะชีวิตไม่ได้

เพิ่มขึ้น	 อย่างไรก็ดีการดูภาพยนตร์มีภาพเคลื่อนไหว

ทีส่วยงาม	มเีพลงประกอบ	และมเีสยีงพากย์ของตวัการ์ตนู 

ท�าให้สามารถดงึดดูความสนใจของผูเ้รยีนได้เป็นอย่างด	ี

ในการศกึษาครัง้นีน้กัเรียนในกลุม่ทดลองกระตอืรอืร้น	

มารอหน้าห้องเรียนก่อนเวลา	 เพ่ือจะได้อ่านหรือดู

หนังสือหรือภาพยนตร์เรื่องต่อไป	 และสนุกสนาน

กับกิจกรรม	 สื่อการสอนที่มีการเคลื่อนไหว	 ท�าให้

ผู้เรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีการจดจ�าระยะยาว	

(ศศิเทพ	ปิติพรเทพิน	 และสุรเดช	 ศรีทา,	 	 2553)	

โดยทั่วไประบบการศึกษามีการน�าการ์ตูนแอนนิเมชั่น	

มาใช้ประโยชน์ในการสอนวิชาด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์เป็นส่วนใหญ่	 เป็นส่ือผสมที่ผู้สอนใช้ได้

ผลดกีบัผูเ้รยีน	การ์ตนูแอนนเิมชัน่ใช้ภาพและเสยีงดงึดดู

และกระตุน้ความสนใจของผูเ้รยีน	ซึง่ตอบสนองต่อหลกั

การเรยีนรูท้ัว่ไป	คอืท�าให้ผูช้มสามารถเรยีนรู	้เพิม่ข้อมูล

ที่ได้จากสื่อเข้าสู่ความจ�าของตน	(Mayor	&	Moreno,	

2002)	ซึ่งนักเรียนเหล่านั้นแสดงความสนใจ	อยากรู้	

และต่ืนเต้นขณะดูภาพยนตร์แอนนิเมชั่น	 ดังนั้น

ผลการทดสอบคะแนนทักษะชีวิตหลังการดูภาพยนตร์

แอนนิเมชั่นจึงแตกต่างกับกลุ ่มที่อ่านหนังสือ	 ทั้งที่

หนงัการ์ตนูทีม่ภีาพประกอบสสีนัสดใส	สวยงาม	อาจเป็น

ข้อจ�ากัดในกลุ่มตัวอย่างที่อ่านไม่คล่องและต้องอ่าน

เรื่องราวในเวลาจ�ากัด	

ดังนั้นถึงแม้ว่าหนังสือการ์ตูนเป็นส่ือการสอนที่

เนื้อหาไม่ยากหรือซับซ้อนเกินไป	แต่ก็ต้องใช้เวลาใน

การอ่านที่จ�ากัดเวลา	 ท�าให้จ�ากัดการเรียนรู้ในขณะที่

กลุ่มดูภาพยนตร์ไม่ต้องอาศัยทักษะการอ่าน	 จึงควร

ศกึษาปัจจยัร่วมคอื	ความสามารถในการอ่านร่วมกบัการ

ศึกษาผลของโปรแกรมการพฒันาทกัษะชีวติในอนาคต	

และผลจากการที่กลุ่มตัวอย่างนักเรียนทั้ง	3	กลุ่มมีการ

พูดคุยกัน	อาจท�าให้ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม

ควบคุมและกลุ่มทดลอง	ในการศึกษาครั้งนี้

ผลการศึกษาคร้ังน้ีมีความแตกต่างจากการ

ศึกษาอื่นๆ	ที่น�าโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตเดียวกันนี้

ไปใช้สอนภายใต้โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย

การศึกษาของพิชญากร	ศรีพะโค,	รุจา	ภู่ไพบูลย์	และ	

ชืน่ฤดี	คงศักดิต์ระกลู	(2556)	ในกลุม่ตวัอย่างนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 อายุ	 10-11	 ปีในโรงเรียน

แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้สื่อหนังสือ

การ์ตูน	และการศึกษาของสาคร	สอนดี,	รุจา	ภู่ไพบูลย์	

และช่ืนฤดี	 คงศักดิ์ตระกูล	 (2556)	 ในกลุ่มตัวอย่าง

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	ในโรงเรยีนในเขตจงัหวดั

สุรินทร์โดยใช้สื่อภาพยนตร์แอนนิเมชั่น	 ซ่ึงเป็นการ

ศึกษาก่ึงทดลองชนิดรูปแบบสองกลุ ่มวัดก่อนและ

หลงัทดลอง	พบว่าการศกึษาได้ผลดีทัง้	2	การศกึษา	โดย

พบว่าหลังการทดลอง	กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนน

ทักษะชีวิตเพิ่มขึ้นกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ	และค่าเฉลีย่คะแนนทกัษะชีวติสงูกว่ากลุม่ควบคมุ

หลังการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	อย่างไรก็ดี

พบว่าการศึกษาทั้งสองเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นมีลักษณะ

กลุม่ตวัอย่างเป็นหญงิมากกว่าชายเลก็น้อย	แต่ทัง้นีไ้ม่มี

การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของลกัษณะกลุม่ตัวอย่าง

ระหว่างกลุ ่มควบคุมและกลุ ่มทดลอง	 การศึกษา

ครั้งน้ีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มดูภาพยนตร์

แอนนเิมชัน่เป็นเพศชายมากกว่าหญงิเกอืบสองเท่า	ส่วน

กลุ่มอ่านหนังสือการ์ตูนเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

เพียงกลุ่มเดียว	และพบว่ารายได้ครอบครัวของกลุ่ม

ตวัอย่างในการศกึษาครัง้นีส่้วนใหญ่ต�า่กว่า	10,000	บาท
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ต่อเดือน	 ในขณะที่การศึกษาท้ังสองที่กล่าวมาข้างต้น	

ส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า	 10,000	 บาทต่อเดือน		

นอกจากนั้นในการศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยพบความแตกต่าง

ของข้อมูลท่ัวไประหว่างกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลองทีอ่าจ

มผีลต่อการเรยีนรูข้องกลุม่ตัวอย่าง	เช่น	ระดบัการศกึษา

ของมารดา	อายุของนักเรียน	เป็นต้น	ซึ่งความแตกต่าง

ของข้อมูลทั่วไประหว่างกลุ ่มตัวอย่างอาจท�าให้ผล

การน�าโปรแกรมไปใช้แตกต่างกัน	

ข้อเสนอแนะ

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

1.	ควรศึกษาผลของการน�าโปรแกรมพัฒนา

ทักษะชีวิตไปใช้ร่วมกับสื่อทั้งสองชนิด	โดยศึกษาปัจจัย

ข้อจ�ากัดด้านเวลาและความสามารถในการอ่านของ

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างร่วมด้วย

2.	การศึกษาคร้ังนี้มีการเก็บหนังสือการ์ตูนฯ	

คืนทุกคร้ังเมือ่ส้ินสดุกจิกรรมแต่ละคร้ัง	แต่อาจไม่สามารถ

ป้องกันการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่มได้	

จงึเสนอว่าควรเกบ็ข้อมลูในกลุม่ควบคมุให้เสรจ็สิน้ก่อน

การทดลอง	เพือ่ป้องกนัการทีก่ลุม่เดก็แลกเปลีย่นข้อมูล

กันได้	 โดยอาจเก็บข้อมูลกลุ่มควบคุมล่วงหน้าให้แล้ว

เสร็จ	จึงเริ่มเก็บข้อมูลกลุ่มทดลอง

3.	 ในกรณทีีก่ารสุม่ห้องเรยีนทีพ่บความแตกต่าง

ของลกัษณะกลุม่ตวัอย่างเช่นนี	้ควรสุม่เลือกกลุม่ตวัอย่าง

จากรายชื่อนักเรียนโดยใช้ตารางเลขสุ่ม	 เพื่อหลีกเลี่ยง

ปัญหาความไม่เท่าเทยีมกนัของกลุม่ตวัอย่างแต่ละกลุม่

4.	การศึกษาคร้ังนี้พบว่าการน�าส่ือภาพยนตร์

แอนนิเมชั่นไปสอน	 เพ่ิมคะแนนทักษะชีวิตดีกว่าการ

อ่านหนังสือการ์ตูน	 แต่ไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุม	

ผลการวิจัยเป็นข้อเสนอแนะ	หรือเป็นข้อมูลอ้างอิง

ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในการศึกษาเพิ่มเติม	เพื่อ

การพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง
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Abstract:	 The	objective	of	this	study	was	to	examine	the	effects	of	life	skills	training	
program	by	comparing	the	outcomes	of	two	types	of	media	used:	cartoon	books	and	
animation	movies	among	school-agers.	The	program	was	developed	under	the	Human	
Potential	Development	of	the	Faculty	of	Medicine	Ramathibodi	Hospital.	Samples	were	
students	studying	 in	 the	5th	grade.	Students	were	randomly	assigned	 into	 the	control	
group	(n	=	48),	the	experimental	group	using	books	(n	=	44),	and	the	experimental	
group	using	animation	media	(n	=	46).	The	life	skills	training	program	consisted	of	10	
sessions	with	50	minutes	each.	The	instruments	used	for	data	collection	were	the	Personal	
Characteristics	Form	and	the	Life	Skill	 test.	Descriptive	statistics,	paired	 t-test,	and	
ANOVA	were	used	for	data	analysis.	The	results	showed	that	before	the	training,	all	
three	groups’	life	skills	mean	scores	were	not	significantly	different.		After	the	training,	
the	mean	scores	of	life	skills	among	3	groups	were	statistically	significant	different.	The	post	
hoc	analysis	using	Scheffe’s	test	revealed	that	the	mean	score	of	life	skills	in	the	animation	
media	 group	 was	 significantly	 higher	 than	 those	 in	 the	 cartoon	 book	 group.	
It	is	recommended	for	implementing	animation	media	for	life	skills	training	for	school-
age	children	and	further	research.	
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