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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค (1) เพื่ อ สร า งหนั ง สื อ การ ตู น เรื่ อ งการอาบนํ้ า ละหมาด ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอิสลามสันติชน ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 (2) เพื่อ
เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 1 ที่ เรี ย นด ว ยกระบวนการ
กลุ ม โดยใช ห นั ง สื อ การ ตู น เรื่ อ งการอาบนํ้ า ละหมาด กั บ กลุ ม นั ก เรี ย นที่ เรี ย นด ว ยการเรี ย นแบบปกติ
(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยกระบวนการกลุมโดยใช
หนังสือการตูนเรื่องการอาบนํ้าละหมาด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอิสลามสันติชน
กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบวา (1) หนังสือการตูนเรื่องการอาบนํ้าละหมาดที่สรางขึ้น มีคุณภาพอยูในระดับ
ดีทั้งในดานเนื้อหาและการผลิตสื่อ และมีประสิทธิภาพเทากับ 80.17/86.00 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชหนังสือการตูนเรื่องการอาบนํ้าละหมาด พบวา นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(3) นักเรียนที่เรียนดวยกระบวนการกลุมโดยใชหนังสือการตูนเรื่องการอาบนํ้าละหมาด มีความพึงพอใจ อยู
ในระดับมาก ⎯( X = 4.00)
คําสําคัญ: การใชกระบวนการกลุม; หนังสือการตูน
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Abstract
In this thesis, the researcher describes, analyzes, and evaluates (1) the construction
of a cartoon book on Ablution for Prathom Sueksa One students at Santichon Islamic School
designed to satisfy the set efficiency standard of 80/80. The researcher also compares (2)
the academic achievement of the students studying by means of group processes using this
cartoon book and those studying by means of traditional methods. Finally, furthermore, the
researcher establishes (3) the satisfaction levels of the students studying by means of group
processes using the cartoon book.
Findings are as follows:
(1) The cartoon book constructed by the researcher exhibited quality at a good
level in the aspects of contents and media production. Its efficiency was established to hold
at 80.17/86.00, thereby both satisfying and surpassing the set efficiency standard of 80/80
(2) The academic achievement of the students learning with the cartoon book constructed by the researcher was higher than those studying by means of traditional methods
at the statistically significant level of .05.
(3) The students studying by means of group processes using the cartoon book
constructed by the researcher evinced satisfaction at a high level (⎯X = 4.00).
Keywords: Using group processes; Cartoon books
บทนํา
โรงเรียนอิสลามสันติชนเปนโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ เปดสอนประเภทวิชาอิสลามศึกษาควบคู
วิชาสามัญ การจัดตั้งโรงเรียนมีวัตถุประสงคเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบการศึกษาในระบบและ
เรียนวิชาศาสนาอิสลามควบคูไปดวย ซึ่งแตกตางกับโรงเรียนสามัญทั่วไป จุดเดนของโรงเรียนนี้คอื ผูบริหาร
ครู และนักเรียนเปนมุสลิมทั้งหมด มีบรรยากาศแบบอิสลาม อบรมศาสนาทุกวัน ละหมาดรวมกัน 2 เวลา มี
อาหารฮาลาล และมีคายศาสนา คายสามัญทุกชั้นเรียน
สํ า หรั บ ผู ที่ เ ป น มุ ส ลิ ม การละหมาดนั้ น เป น เงื่ อ นไขอั น ดั บ ต น ๆ ที่ มุ ส ลิ ม จะขาดไม ไ ด การ
ละหมาด คือ หลักปฏิบัติขอที่ 2 ของอิสลาม ของทั้ง 5 ประการ อัลลอฮฺไดทรงบัญญัติละหมาด 5
เวลา ใหแกประชาชาติอิสลาม กอนทําการละหมาดรางกายจะตองสะอาดปราศจากมลทินทุกประการ
เงื่ อ นไขที่ สํ า คั ญ ของการละหมาดคื อ จะต อ งมี นํ้ า ละหมาด และก อ นที่ จ ะทํ า การละหมาดเพื่ อ เข า เฝ า
พระผูเปนเจา จะตองทําการอาบนํ้าละหมาดใหถูกตองและสมบูรณ เพราะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหการละหมาด
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สมบูรณ การอาบนํ้าละหมาดที่ถูกตองจึงเปนเรื่องสําคัญสําหรับมุสลิม (ผูนับถือศาสนาอิสลาม) ทุกคน การ
อาบนํ้าละหมาดภาษาอาหรับเรียกวา วุดูอ ทางดานภาษา หมายถึง ความสวย ความงาม ทางดานหลักศาสน
บัญญัติ หมายถึง การใชนํ้าในการลางอวัยวะตาง ๆ ที่ถูกกําหนด พรอมกับมีการตั้งเจตนา (เนียต) ดังนั้นการ
อาบนํา้ ละหมาดทีถ่ กู ตองจึงเปนเรือ่ งทีจ่ าํ เปนอยางยิง่ และควรปลูกฝงใหกบั เด็ก เพือ่ เตรียมพรอมในการฝกหัด
ละหมาดตอไปในอนาคต
เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไมสามารถอานหนังสือที่เปนเนื้อหาความรูทางวิชาการไดดี
เพราะหนังสือสวนใหญเปนแบบสอนใหผูใหญปฏิบัติซึ่งใชคําที่เขาใจยาก และมีภาพการปฏิบัติที่ไมชัดเจน
และไมดึงดูดใหผูอานที่เปนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สนใจ และสิ่งที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
สนใจจะเปนภาพการตูนนารัก สีสันสวยงาม ในปจจุบันการสอนแบบบรรยายของครูไมสามารถแกปญหานี้
ได เพราะการถายทอดความรูอยางเดียว ไมสามารถทําใหนักเรียนเขาใจอยางถองแทได ซึ่งผูวิจัยเห็นวาการ
ใชกิจกรรมกระบวนการกลุมประกอบบทเรียนการตูนเปนวิธีการที่ดีในการเสริมสรางสุขภาพจิตของนักเรียน
และยังทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงควบคูกันไปดวย จึงเปนการสมควรอยางยิ่งที่จะสงเสริมใหผูเรียน
มีโอกาสไดเรียนรวมกัน
จากการศึ ก ษาดั ง กล า วทํ า ให ผู วิ จั ย เห็ น ถึ ง สภาพป ญ หา คื อ นั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาป ที่ 1
โรงเรียนอิสลามสันติชน สวนใหญเกือบรอยละ 70 ยังทําการอาบนํ้าละหมาดไมถูกตอง เนื่องจากอาศัย
การจดจํ า ท า ทางจากผู ใ หญ ดู แ ล ว ปฏิ บั ติ ต าม ส ว นผู ใ หญ บ างท า นก็ ยั ง ทํ า การอาบนํ้ า ละหมาดไม ถู ก
ตอง เด็กจึงปฎิบัติตามแบบผิด ๆ ปจจุบันโรงเรียนไดหาวิธีแกไขโดยการสอนเพิ่มเติมในคาบกิจกรรม
พั ฒ นาผู เรี ย น (กิ จ กรรมศาสนา) แต ก็ ยั ง ขาดสื่ อ การเรี ย นการสอนที่ น า สนใจ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย
ได เ ล็ ง เห็ น ป ญ หาของการอาบนํ้ า ละหมาดที่ ไ ม ถู ก ต อ งตามบทบั ญ ญั ติ อิ ส ลาม ซึ่ ง เมื่ อ นั ก เรี ย นทํ า การ
อาบนํ้าละหมาดที่ไมถูกตองก็จะสงผลตอการละหมาดที่ไมสมบูรณ ผูวิจัย จึงไดคิดผลิตสื่อเพื่อจะไดเขาถึง
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา โดยการผลิตหนังสือการตนู เรือ่ งการอาบนํา้ ละหมาดทีถ่ กู ตองตามบทบัญญัตศิ าสนา
อิสลาม เพื่อที่เด็กนักเรียนจะไดเรียนรูและเขาใจไดอยางถูกตองและเขาใจงาย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพือ่ สรางหนังสือการตนู เรือ่ งการอาบนํา้ ละหมาด ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
อิสลามสันติชน ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่นักเรียนที่เรียน
ดวยกระบวนการกลุม โดยใชหนังสือการตนู เรือ่ งการอาบนํา้ ละหมาด กับกลุม นักเรียนทีเ่ รียนดวยการเรียนแบบ
ปกติ
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 1 ที่ เรี ย นด ว ยกระบวนการ
กลุ ม โดยใช ห นั ง สื อ การ ตู น เรื่ อ งการอาบนํ้ า ละหมาด ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 1 โรงเรี ย น
อิสลามสันติชน
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิข์ องนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 ทีเ่ รียนดวยกระบวนการกลุม โดยใชหนังสือการตนู
เรื่องการอาบนํ้าละหมาดสูงกวาการเรียนแบบปกติ
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยกระบวนการกลุมโดยใชหนังสือการตูนเรื่องการอา
บนํ้าละหมาด มีความพึงพอใจในการใชหนังสือการตูนเรื่องการอาบนํ้าละหมาด อยูในระดับมาก
ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากรที่ ใช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 1 โรงเรี ย นอิ ส ลาม
สันติชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 มี 2 หองเรียน จํานวน 80 คน
2. กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 1 โรงเรี ย นอิ ส ลาม
สันติชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 60 คน โดยหองประถมศึกษาปที่
1/1 จํานวน 30 คน คือ กลุมควบคุม จะใชวิธีสอนแบบปกติ สวนประถมศึกษาปที่ 1/2 จํานวน 30 คน คือ
กลุม ทดลอง เรียนดวยกระบวนการกลุม โดยใชหนังสือการตนู เรือ่ งการอาบนํา้ ละหมาด ไดมาโดยการสุม อยาง
งาย (simple random sampling) โดยวิธีการจับฉลาก (lottery method)
3. เนื้อหาที่ใชในการทดลอง
เนื้อหาที่ใชในการทดลองครั้งนี้เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูอิสลามศึกษา เรื่องขั้นตอนการอา
บนํ้าละหมาดที่ถูกตองตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม
4. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ
1.1 การเรียนดวยกระบวนการกลุมโดยใชหนังสือการตูนเรื่องการอาบนํ้าละหมาด
1.2 การเรียนแบบปกติ
2. ตัวแปรตาม
2.1 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด ว ยกระบวนการกลุ ม โดยใช ห นั ง สื อ การ ตู น เรื่ อ งการ
อาบนํ้าละหมาด
2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยกระบวนการกลุมโดยใชหนังสือการตูน
เรื่องการอาบนํ้าละหมาด
5. ระยะเวลาในการดําเนินการ
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560

16

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology) Vol. 2 No. 2 July - December 2018
ISSN 2651 - 1800

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ชวยพัฒนานักเรียนในระดับประถมศึกษาในการทําความเขาใจบทเรียนเรื่องการอาบนํ้า
ละหมาดไดดียิ่งขึ้น
2. สามารถใชเปนสื่อในการเรียนการสอนโดยใชภาพตัวการตูนเพื่อสงเสริมใหนักเรียนสามารถ
ทําการอาบนํ้าละหมาดไดอยางถูกตอง
3. ไดแนวทางในการใชภาพการตูนประกอบการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนในดานอื่น ๆ ไดอยาง
เหมาะสม
4. ไดพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การทบทวนวรรณกรรม
ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวของกับการตูนและกระบวนการกลุม ดังนี้
วรรณี ปดถาวร (2553, หนา 44) ไดกลาวถึงความหมายของคําวา การตูน ไววา การตูน
หมายถึ ง ภาพวาดที่ ไ ม เ หมื อ นภาพจริ ง และเป น ภาพเลี ย นแบบธรรมชาติ ที่ มี ร ายละเอี ย ดที่ ห ยาบ ๆ
ภาพวาดการตูนมีจุดมุงหมายเพื่อสื่อความหมายใหผูอานมีอารมณคลอยตามและเกิดความสนุกสนานสอด
แทรกดวยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับบันเทิงและสารคดี และยังสามารถใชเปนสื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธได
ดี การตูนเปนที่นิยมทั้งเด็กและผูใหญ
เอนก รัตนปยะภาภรณ (2531, หนา 51) ไดกลาวไววา หนังสือการตูนเรื่อง เปนหนังสือที่มีภาพ
การตนู ทีม่ ขี อ ความบรรยายคําพูดของการตนู บรรจุอยูใ นกรอบภาพ กรอบภาพแตละภาพนัน้ สัมพันธตอ เนือ่ ง
กัน เปนเรือ่ งตัง้ แตตน จนจบ ภาพในกรอบภาพหนึง่ ๆ จะประกอบไปดวยการตนู ภาพฉาก คําบรรยาย คําพูด
อยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งหมดที่กลาวมา
สมาน เขียวเขวา (2544, หนา 18) ไดศกึ ษาสาเหตุทที่ าํ ใหเด็กสนใจและชอบอานหนังสือภาพการตนู
พบวา
1. อานแลวเขาใจงายบางครัง้ ไมตอ งอานทุกตัวแตมองดูภาพและอานเพิม่ เติมอีกเล็กนอย ก็สามารถ
เขาใจเรือ่ งได นอกจากนัน้ ยังพบวาเด็กทีอ่ า นหนังสือเกงหรือไมเกง ชอบและสนใจอานหนังสือภาพการตนู และ
เด็กที่ไมเกงมีแนวโนมชอบอานมากกวา เพราะอานหนังสือในชั้นเรียนไมทันเพื่อน
2. อานแลวเขาใจความทันทีเพราะเรื่องปรากฏชัดอยูในภาพแลวไมตองคิดมาก
3. เนือ้ เรือ่ งเหมาะสมกับธรรมชาติของเด็กกอนวัยรุน แมวา จะมีเนือ้ หาตางกัน หนังสือภาพการตนู
ลวนแตมีเรื่องลึกลับ ตื่นเตน ผจญภัย และอากัปกิริยาการเคลื่อนไหวจึงเปนที่นาสนใจของเด็กมาก
4. เด็กมักถือเรื่องราวในการตูนเปนเรื่องจริงเชนเดียวกับเรื่องในภาพยนตรหรือโทรทัศน
5. เด็กมักคิดวามีคนสองพวก คือ พวกดีกับพวกเลว โดยดูไดจากรูปรางหนาตา
6. เด็กมักชอบความสามารถเกงกลาของตัวละครในการตูน
7. หนังสือภาพการตูนหางายและมีราคาถูก
17

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology) Vol. 2 No. 2 July - December 2018

ISSN 2651 - 1800

สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2546, หนา 124) กลาวถึงความหมายของกระบวนการกลุมวา
เปนกระบวนการเรียนรูผ ทู เี่ รียนไดรบั ความรูจ ากการปฏิบตั เิ ปนกลุม กลุม จะมีอทิ ธิพลตอการเรียนรูข องสมาชิก
แตละคน และสมาชิกแตละคนในกลุมก็มีอิทธิพลและปฏิสัมพันธตอกัน
ณัฐพล กลาหาญ (2540, หนา 24) ไดสรุปถึง จุดมุงหมายของกระบวนการกลุม ดังนี้
1. ทําใหบุคคลไมรูสึกโดดเดี่ยว
2. ทําใหบุคคลรูจักตนเองและยอมรับตนเอง
3. ทําใหบุคคลรูจักปรับตัวและพัฒนาตนเอง
4. ทําใหเปนตัวของตัวเองและกลาแสดงความรูสึกที่แทจริง
5. ทําใหเกิดความรับผิดชอบในตนเองและแกปญหาของตนเองได
6. เปนทักษะในการสรางความสัมพันธกับผูอื่น
7. ชวยใหบุคคลเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรม
8. นําทักษะและแนวคิดที่ไดจากกลุมไปปรับปรุงตนเองในชีวิตประจําวัน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 30) ไดกลาวถึง หลักการจัดการเรียนรู
โดยกระบวนการกลุม ดังนี้
1. ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนการสอน
2. ผูเรียนเปนผูดําเนินการเรียนการสอนโดยลงมือปฎิบัติจริง คิดเอง ทําเอง และหาทางแกปญหา
เอง เพื่อที่เขาจะคนพบและสรางความรูดวยตนเอง
3. สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากกลุมใหไดมากที่สุด
4. เนนความสําคัญที่กระบวนการกลุม กระบวนการแสวงหาคําตอบ
สมชาย แสงถนอม (2540, หนา 58) ไดสรุปประโยชนของกระบวนการกลุมไว ดังนี้
1. ทักษะทางสังคม (social skill) เปนทักษะที่ชวยใหอยูรวมกัน และทํางานกับผูอื่นไดอยางราบ
รื่น เชน ทักษะการเปนผูใหและผูรับ การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม การควบคุมตนเอง การยอมรับความ
สามารถของตนเองและผูอื่น
2. ทักษะในการศึกษาคนควา (study skill) เปนทักษะในการคนควาหาความรู รวบรวมขอมูล การ
พูด การฟง การอาน และการรายงาน เปนตน
3. ทักษะทางปญญา (intellectual skill) ไดแก ทักษะในการแกปญหาเฉพาะหนา การวิพากษ
วิจารณ การคิดริเริ่มสรางสรรค และการคิดอยางมีเหตุผล
4. ทักษะในการทํางานกลุม (group work skill) ทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่นฝกการวางแผน
การเปนผูนํา การแสดงความคิดเห็นดวยการอภิปราย การยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2546, หนา 128-129) ไดกลาวถึงบทบาทของครูและนักเรียนใน
กระบวนการกลุมไวดังนี้
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บทบาทครู
1. ครูมีบทบาทเพียงผูประสานงานโดยไมชี้นําหรือโนมนาวความคิดของนักเรียน
2. ครูมีความเปนกันเอง มีความเห็นอกเห็นใจนักเรียนสรางบรรยากาศที่ดีดีตอการเรียน สนใจ ให
กําลังใจ สนทนา ไถถาม
3. ครูใหกําลังใจกระตุนนักเรียนใหเกิดความกระตือรือรนในการทํางานและแสดงออก
4. ครูสนับสนุนใหนักเรียน สามารถวิเคราะห สรุปผลการเรียนรู และประเมินผล
บทบาทของนักเรียน
1. นักเรียนเปนผูลงมือทํากิจกรรม พยายามคนหาและแสวงหาความรูท่เี รียนดวยตนเอง
2. ใหความชวยเหลือกัน และแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน
3. แสดงความรูสึก ความคิดอยางอิสระ
4. มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนในกลุม
5. ทําความเขาใจงานที่ไดรับมอบหมายและทํางานรวมกับกลุมไดดี
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ธนธรณ นิยมชื่น (2550) ศึกษาเรื่อง ผลการอานจับใจความ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชบทเรียนการตนู ประกอบการจัดกิจกรรมดวยกลุม รวมมือ แบบ Co-op-co-op สรุป
ไดวา เมือ่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2 ไดเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูอ า นจับใจความ กลุม สาระการเรียน
รูภ าษาไทยโดยใชบทเรียนการตนู ประกอบการจัดกิจกรรมดวยกลุม รวมมือแบบ Co-op-co-op ชวยใหนกั เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสามารถทํา ใหนักเรียนมีความพึงพอใจและมีความคงทนตอการเรียนรู
เรือ่ งการอานจับใจความ โดยใชบทเรียนการตนู ประกอบการจัดกิจกรรมดวยกลุม รวมมือแบบ Co-op-Co-op
เปนอยางดี
ธานินทร ฉัตรเจริญพร (2546) วิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสือการตูนเรื่องสัญญาณจราจรและ
เครือ่ งหมายจราจร สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชภาพการตนู ประกอบพบวา ผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดีบ .05 โดยหลังการอาน
นักเรียนมีความรูสูงกวากอนอานหนังสือการตูนแสดงวาหนังสือการตูนสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ สามารถให
ความรูทั้งในดานสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรไดเปนอยางดี
ชวนพิศ อัตเนตร (2545) ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทยที่สอน
โดยใชหนังสือการตูนเรื่องกับวิธีการสอนแบบปกติ สรุปไดวา นักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนโดยใชการตูนเรื่อง
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ เนื่องจากภาพการตูนกอใหเกิด
จินตนาการเขาถึงความรูท ผี่ สู อนตองการถายทอด ชวยใหนกั เรียนมีผลทางการเรียน และนักเรียนพึงพอใจกับ
การเรียนดวยภาพการตูนเปนอยางมาก
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง มีวิธีดําเนินการวิจัยดังรายละเอียดดังตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอิสลามสันติชน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 มี 2 หองเรียน จํานวน 80 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอิสลามสันติชน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 60 คน โดยหองประถมศึกษาปที่ 1/1
จํานวน 30 คน คือ กลุมควบคุม จะใชวิธีสอนแบบปกติ สวนประถมศึกษาปที่ 1/2 จํานวน 30 คน คือ กลุม
ทดลอง จะเรียนดวยกระบวนการกลุมโดยใชหนังสือการตูนเรื่องการอาบนํ้าละหมาด ไดมาโดยการสุมอยาง
งาย (simple random sampling) โดยวิธีการจับฉลาก (lottery method)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
1. หนังสือการตูนเรื่อง การอาบนํ้าละหมาด ผลการประเมินไดผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.79 มี
คุณภาพอยูในเกณฑดี มีความเหมาะสม สอดคลอง ไดคาประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 80.17/86.00 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. แผนการจัดการเรียนรู ทีเ่ รียนดวยกระบวนการกลุม โดยใชหนังสือการตนู เรือ่ งการอาบนํา้ ละหมาด
1 แผน และการเรียนแบบปกติ 1 แผน ผลการประเมินไดผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.97 ซึ่งอยูในเกณฑมีความ
สอดคลอง
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอาบนํ้าละหมาด แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3
ตัวเลือกจํานวน 20 ขอ ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.95 ซึ่งอยูในเกณฑ มีความสอดคลอง มีคาความยากยากงาย
(p) มีคาอยูระหวาง 0.33 - 0.78 และคาอํานาจจําแนก (r) มีคาอยูระหวาง
0.20 – 0.65
4. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเรียน เปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด
มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ซึ่งไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.93 ซึ่งอยูในเกณฑ มีความสอดคลอง
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหโดยใชสถิติวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ดังนี้
1. หาคาสถิตทิ ใี่ ชหาประสิทธิภาพของหนังสือประกอบการตนู การอาบนํา้ ละหมาดใหไดตามเกณฑ
ที่กําหนด 80/80 โดยใชสูตร E1/E2 (ชัยยงค พรหมวงศ, 2531, หนา 490-492)
2. คาสถิติที่ใชหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.1 หาความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา (content validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ-์ ทางการ
เรียนโดยใชสูตร Index of Objective Congruence (IOC) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ, 2527, หนา 6970)
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2.2 การหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
คํานวณโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540, หนา 129-130)
2.3. คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (reliability) การตรวจสอบแบบทดสอบทั้งฉบับวา
สามารถวัดไดคงทีแ่ นนอนโดยใชสตู รสัมประสิทธิแ์ อลฟา (alpha coefficient) ของ Cronbach (Cronbach’s
Alpha) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 การสอนแบบปกติ และ
การสอนโดยใชหนังสือการตูนการอาบนํ้าละหมาด โดยใชสูตร t test แบบ independent
4. สถิตทิ ใี่ ชวเิ คราะหแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ โดยใชคา เฉลีย่ (X) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(SD) (บุญชม ศรีสะอาด, 2546, หนา 101) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
ผลการวิจัย
1. ประสิ ท ธิ ภ าพของหนั ง สื อ การ ตู น เรื่ อ ง การอาบนํ้ า ที่ ส ร า งขึ้ น มี คุ ณ ภาพอยู ใ นระดั บ ดี
ทั้งในดานเนื้อหาและการผลิตสื่อ โดยมีประสิทธิภาพเทากับ 80.17/86.00
2. ผลการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเรือ่ งการอาบนํา้ ละหมาดของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 1 ทีเ่ รียนดวยกระบวนการกลุม โดยใชหนังสือการตนู เรือ่ งการอาบนํา้ ละหมาด กับกลุม ทีเ่ รียน
แบบปกติ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของทั้งสองกลุม พบวานักเรียนในกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวานักเรียนในกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
3. ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ การใชหนังสือการตนู เรือ่ งการอาบนํา้ ละหมาด สรุปผลในภาพ
รวมของคะแนนความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ตี อ การใชหนังสือการตนู เรือ่ งการอาบนํา้ ละหมาดอยูใ นระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อสรางหนังสือการตูนเรื่องการอาบนํ้าละหมาด ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอิสลามสันติชน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปที่ 1 ที่นักเรียนที่เรียนดวยกระบวนการกลุมโดยใชหนังสือการตูนเรื่องการอาบนํ้าละหมาด กับกลุมนักเรียน
ที่เรียนแบบปกติ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียน ผูวิจัยอภิปรายผล ดังนี้
1. การสรางหนังสือการตูนเรื่องการอาบนํ้าละหมาด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
อิสลามสันติชน โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 6 ทานใหขอคิดเห็นในหลาย ๆ ดาน และผูวิจัยไดนํามาปรับปรุงแกไข
เชน การเปลี่ยนชื่อตัวละครใหเรียกงายขึ้น แกการใชภาษาอาหรับ การใชภาษาใหเหมาะกับเด็กเล็ก เพื่อให
เขาใจไดงาย การปรับตัวอักษรใหอานงายขึ้น ตําแหนงที่เหมาะสมของขอความ การใชรูปภาพใหเหมาะสม
ความบกพรองของรูปภาพ เมื่อแกไขปรับปรุงแลวจึงทําใหผลการประเมินคุณภาพของหนังสือการตูนเรื่อง
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การอาบนํ้าละหมาดอยูในระดับมาก มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดคือ 80/80
แสดงวาการใชหนังสือการตูนเรื่องการอาบนํ้าละหมาดสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับที่
สมาน เขียวเขวา (2544, หนา 19) กลาวถึงลักษณะการตูนที่เหมาะสําหรับประกอบการสอน ควรมีลักษณะ
ดังนี้ (1) เหมาะสมกับระดับของนักเรียน (2) มีลักษณะงาย ๆ เขาใจงาย (3) สัญลักษณตองชัดเจนเขาใจ
งาย ไมสลับซับซอน การใชหนังสือการตูนเรื่องการอาบนํ้าละหมาดนั้นทําใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ
ในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น สนใจในบทเรียนและเห็นภาพ เรื่องราว เนื้อหาไดชัดเจน และการเรียนดวย
กระบวนการกลุมทําใหนักเรียนรูจักการชวยเหลือกันใหประสบผลสําเร็จ เปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมทุก
คนแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรูและชวยเหลือซึ่งกันและกัน และเกิดความสนุกสนาน สอดคลอง
กับที่สมชาย แสงถนอม (2540, หนา 58) ไดสรุปประโยชนของกระบวนการกลุมไว ดังนี้ (1) ทักษะ
ทางสังคม (Social Skill) ชวยใหอยูรวมกัน และทํางานกับผูอื่นไดอยางราบรื่น (2) ทักษะในการศึกษา
คนควา (Study Skill) เปนทักษะในการคนควาหาความรู รวบรวมขอมูล การพูด การฟง การอานและ
การรายงาน (3) ทั ก ษะทางป ญ ญา (Intellectual Skill) เป น ทั ก ษะในการแก ป ญ หาเฉพาะหน า
การวิพากษวิจารณ การคิดริเริ่มสรางสรรค และการคิดอยางมีเหตุผล 4) ทักษะในการทํางานกลุม (Group
Work Skill) ทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่นฝกการวางแผน การเปนผูนํา การแสดงความคิดเห็นดวยการ
อภิปราย การยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
2. ผลการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป
ที่ 1 ที่เรียนดวยกระบวนการกลุมโดยใชหนังสือการตูนเรื่องการอาบนํ้าละหมาด กับนักเรียนที่เรียน
แบบปกติ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ของทั้ ง สองกลุ ม พบว า นั ก เรี ย นในกลุ ม ทดลองมี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นสู ง กว า นั ก เรี ย นในกลุ ม ควบคุ ม อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ซึ่ ง เป น ไปตาม
สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว ทั้ ง นี้ อ าจเป น ผลจากสาเหตุ ดั ง นี้ (1) ผลมาจากการใช กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
โดยใชกระบวนการกลุม ซึ่งเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียน เรียนเปนกลุมยอย ๆ จํานวนสมาชิกไม
มาก คือจํานวน 5 คนตอ 1 กลุม คละความสามารถ โดยสมาชิกทุกคนมีบทบาทหนาที่ชัดเจน มีความ
รั บ ผิ ด ชอบในงานร ว มกั น จึ ง เกิ ด การช ว ยเหลื อ กั น และสมาชิ ก แต ล ะคนในกลุ ม ก็ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ ต อ กั น
(สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2546, หนา 124) (2) อาจเปนเพราะเนื้อหาที่ใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนดวยกระบวนการกลุมโดยใชหนังสือการตูนเรื่องการอาบนํ้าละหมาด เปนภาพการตูนที่
กระตุนความสนใจของนักเรียน สีสันสวยงาม เนื้อหาเขาใจไดงาย นักเรียนจึงมีความกระตือรือรนที่จะเรียน
สอดคลองกับสมศักดิ์ ขจรเจริญกุล (2538, หนา 21-22) กลาววาเมื่อมีการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียน
รวมกันเรียนภายในกลุมจะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ตางคนตางเรียน หรือ
แขงขันกันเรียน
สํ า หรั บ การเรี ย นแบบปกติ นั้ น เป น การเรี ย นที่ ผู วิ จั ย ใช วิ ธี ก ารถ า ยทอดเนื้ อ หาไปยั ง
ผูเ รียนโดยเนนการบรรยายอธิบายเนือ้ หา และเรียนเปนกลุม ใหญคอื เรียนพรอมกันทัง้ หอง ถึงแมจะมีการสาธิต
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วิธกี ารอาบนํา้ ละหมาดใหนกั เรียนดู แตนกั เรียนบางสวนก็ยงั มีไมสนใจบาง ดูไมชดั เจน ไมมกี ารถามตอบในสิง่ ที่
กําลังปฏิบตั หิ รือในสิง่ ทีส่ งสัยเทาไหร นักเรียนมีสว นรวมในการเรียนการสอนนอย และไมมสี อื่ ทีเ่ ปนตัวกระตุน
ใหนักเรียนสนใจบทเรียนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิภาวรรณ รมรื่นบุญกิจ (2542) พบวานักเรียนที่เรียน
แบบปกติไมไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มความสามารถ ไมมีการชวยเหลือกันในกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การใช ห นั ง สื อ การ ตู น เรื่ อ งการอาบนํ้ า ละหมาด สรุ ป
ผลในภาพรวมของคะแนนความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การใช ห นั ง สื อ ประกอบการ ตู น เรื่ อ งการ
อาบนํ้าละหมาดอยูในระดับมากโดย มีคาเฉลี่ย 4.00 โดยดูจากคาเฉลี่ยแลว มีคาเฉลี่ยเรียงจากมาก
สุ ด ไปหาน อ ยดั ง นี้ (1) หนั ง สื อ ประกอบการ ตู น เรื่ อ งการอาบนํ้ า ละหมาดน า สนใจอ า นแล ว เข า ใจง า ย
(2) การเรียนดวยหนังสือประกอบการตนู เรือ่ งการอาบนํา้ ละหมาดมีความสนุกสนาน (3) พอใจทีต่ นเองเปนสวน
รวมในกลุม (4) อันดับ 4 เทากัน หัวขอคือ การเรียนดวยกระบวนการกลุมมีความสนุกสนาน มีภาพประกอบ
สวยงาม ปฏิบัติตามวิธีการอาบนํ้าละหมาดไดงาย เขาใจเนื้อหา และปฏิบัติตามวิธีการอาบนํ้าละหมาดไดงาย
เมื่อเพื่อนเปนคนทําใหดู (5) เพื่อนในกลุมทําใหฉันเขาใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น (6) ภาษาที่ใช มีความถูกตองเขาใจ
ไดงา ย (7) พอใจเมือ่ เพือ่ นทําคะแนนการอาบนํา้ ละหมาดไดดี จากคะแนนความพึงพอใจสามารถอภิปรายผล
ไดดังนี้ คือ นักเรียนพึงพอใจในหนังสือการตูนเรื่องการอาบนํ้าละหมาด มากกวากระบวนการกลุม โดยอันดับ
1 และ 2 หนังสือประกอบการตูนเรื่องการอาบนํ้าละหมาดนาสนใจอานแลวเขาใจงาย มีคาเฉลี่ย 4.20 และ
การเรียนดวยหนังสือประกอบการตูนเรื่องการอาบนํ้าละหมาดมีความสนุกสนาน มีคาเฉลี่ย 4.17 ความพึง
พอใจที่เกิดขึ้นในการเรียนทําใหนักเรียนมีความสนใจเรียนเพิ่มมากขึ้น และยังสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนใหมากยิง่ ขึน้ ดวย ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ Splading (1990) ไดศกึ ษาความสนใจในการอานหนังสือ
การตนู ของเด็กเล็กจากจํานวน 1,528 คน โดยใชแบบสอบถามเด็กทีม่ บี ดิ าร มารดา ผูป กครองมีอาชีพตางกัน
ผลการศึกษาพบวา เด็กชอบหนังสือการตูนมากที่สุด และอานมากกวาสัปดาหละ 6 ฉบับ
ขอเสนอแนะ
1. จากการวิจยั พบวาหนังสือการตนู สามารถดึงดูดความสนใจในการอานของนักเรียน ทําใหนกั เรียน
มีผลสัมฤทธิ์กวาการเรียนแบบปกติ ทําใหผูวิจัยเห็นวาการจัดทําสื่อการเรียนรูตาง ๆ ควรนําการสรางสรรค
ดวยการตูนเขาไปประกอบจะชวยทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ เกิดการตอบสนองในการเรียนรูมากขึ้น เกิด
ความเขาใจจดจําเนื้อหาไดงาย และเปนการชวยผอนแรงครูผูสอนไดอีกดวย
2. การใหนักเรียนไดชวยเหลือกัน รวมมือกันควรมีขอตกลง กติกา เพราะมีนักเรียนบางสวนที่ขาด
การใหความรวมมือกับเพื่อน ๆ ครูจะตองทําหนาที่ในการกระตุนและควบคุมชั้นเรียนใหเปนไปตามขอตกลง
ที่ไดตกลงกันไว
3. สามารถนําหนังสือการตูนเรื่องการอาบนํ้าละหมาดที่สรางขึ้นไปใชเปนหนังสือนอกเวลาได
4. หนังสือการตูนเรื่องการอาบนํ้าละหมาดสามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพการ
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เรียนการสอนวิชาตาง ๆ ไดอีกดวย ทั้งนี้หนังสือการตูนชวยกอใหเกิดจินตนาการ มีภาพเขาใจงาย ชวยสราง
บรรยากาศการเรียนการสอนใหนาสนใจมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการสอนโดยใชหนังสือการตูนกับวิชาอื่น และในระดับชั้นอื่น ๆ
2. ควรมีการวิจยั เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิใ์ นวิชาอืน่ ๆ เพือ่ ศึกษาวาการตนู มีอทิ ธิพลกับวิชาอืน่
หรือไม
3. ควรมีการวิจยั เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนจากบทเรียนการตนู กับการเรียนการสอนใน
รูปแบบอื่น ๆ เพื่อศึกษาวามีผลกับการเรียนรูแตกตางกันอยางไร
4. ควรมีการพัฒนาเปนการตูน 3 มิติ เชน สื่อในโลกแหงความจริงกับโลกเสมือน
(Augmented Reality: AR) ที่ใชบนสมาทโฟน สามารถดูไดทุกที่ทุกเวลา โดยใชสัญญาณอินเทอรเน็ต
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