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ชื่อเรื่อง การออกแบบหนังสือนิทานรณรงค์ เรื่อง ชวนน้องกินผักกรณีศึกษา 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดวังไผ่  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

ผู้จัดท ำโครงกำรพิเศษ นางสาวนัฐวลี บุญรอด 
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ปริญญำ ศิลปบัณฑิต 
สำขำวิชำ การออกแบบ แขนงวิชาออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 
คณะ เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหำวิทยำลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ปีกำรศึกษำ 2558 

 
บทคัดย่อ 

 
 การออกแบบหนังสือนิทานรณรงค์ เรื่อง ชวนน้องกินผัก กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดวังไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบหนังสือ
นิทานรณรงค์ เรื่อง ชวนน้องกินผัก กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดวังไผ่ และ
ประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียน ที่มีต่อการออกแบบหนังสือนิทานรณรงค์ เรื่อง ชวนน้อง
กินผัก กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดวังไผ่ เครื่องมือที่ใช้ในงานโครงการ
พิเศษ คือ สัมภาษณ์และแบบสอบถามครูผู้สอน ผู้จัดท าโครงการพิเศษได้ศึกษาข้อมูลเพ่ือน าไปสู่
กระบวนการจัดท าเนื้อเรื่อง และออกแบบตัวละคร โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ 
จากนั้นเข้าสู่กระบวนการผลิตต้นแบบและสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่
ต่อการออกแบบหนังสือนิทานรณรงค์ เรื่อง ชวนน้องกินผัก จ านวน 20 คน 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่ต่อการออกแบบหนังสือนิทานรณรงค์ 
เรื่อง ชวนน้องกินผัก พบว่า รูปแบบหนังสือนิทานเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย มีความสวยงามน่าสนใจ และ
เนื้อหาและตัวอักษรมีความเหมาะสม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (�̅�=4.71) สรุปได้ว่าการ
ใช้หนังสือนิทานช่วยให้เด็กสนใจในการอ่านมากขึ้น เนื่องจากมีภาพประกอบเนื้อหาอธิบายให้เด็ก
เข้าใจง่ายขึ้น สามารถจ าจดได้ง่ายก่อให้เกิดการสนใจในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านมากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 



(ข) 
 

Title Designing the campaign storybook “Chuan Nong Kin Phuk” 
in case of studying prathom Suksa 1-3 students at Wat 
Wang Phai School, Amphoe Muang, Nakhonsawan Province. 

Researcher Miss Natwali Boonrod 
Advisor Asst. Prof. Dr. Tawat Payim 
Degree Bachelor of fine Art 
Major Design Computer Graphic 
Department Faculty of Agricultural and Industrial Technology 
University Nakhon Sawan Rajabhat University 
Academic Year 2015 

 

  Abstract 
 

  The design of this campaign story-book “Chuan Nong Kin Phunk” in case of 
studying Prathom Suksa 1-3 students at Wat Wang Phai School had two purposes. The 
first one was to design the campaign story-book “Chuan Nong Kin Phunk” for teaching 
and inviting the students to eat vegetables. The second one was to evaluate the 
satisfaction of teachers and students to the design of campaign story-book “Chuan 
Nong Kin Phunk” used to invite students to eat vegetables in case of studying the 
students in Prathom Suksa 1-3 students at Wat Wang Phai School. The instruments 
used in this project were inquiry form and questionnaire form. The instruments were 
used to ask and assess the satisfaction of the teachers and about the design of 
campaign story-book. The researcher studied the data in order to make the campaign 
story-book according to the procedure of making the story and designing the actors 
and actress in the story-book by using the data from the experts satisfaction. After that 
the researcher did everything according to the process producing the primary model 
of campaign story-book and satisfaction questionnaire forms to ask 20 teachers and 
students about story-book “Chuan Nong Kin Phunk” 

The finding found that teachers and students were satisfied by the design of 
the story-book. Because the book and the illustration in the book could make students 
understand the content easily. The story-book was very interesting because of the 
interesting content and beautiful alphabets which were suitable for the students. The 
average of the satisfaction was very good at the level of 4.71 (�̅�=4.71) It can conclude 
that this campaign story-book can make students more interested in reading than 
before because the student could understand the content easily by interesting and 
beautiful illustrations and alphabets and this could make students remember the 
content and more interested in learning and loving reading than before. 


