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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหนังสือการ์ตูนประกอบเรื่องร่วมกับเทคนิคการแข่งขัน
แบบร่วมมือสำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการใช้หนังสือการ์ตูนประกอบเรื่องร่วมกับเทคนิคการแข่งขันแบบร่วมมือสำ�หรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของหนังสือการ์ตูนประกอบเรื่องของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 81.92/86.78 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนจากการได้เรียนด้วยหนังสือการ์ตูนประกอบเรื่องร่วมกับเทคนิคการแข่งขัน
แบบร่วมมือสำ�หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
คำ�สำ�คัญ: หนังสือการ์ตูน; เทคนิคการแข่งขันแบบร่วมมือ
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Abstract
This research aimed to development of illustrated cartoon with Team Game Tournament
Technique for the Prathomsuksa 1 students to be effective in the level of quality 80/80 and
studying of learning outcome of used the illustrated cartoon with Team Game Tournament
Technique for the Prathomsuksa1 students. The research found that the efficacy of illustrated
cartoon book for the Prathomsuksa 1 was 81.92/86.78. It was higher than the standard level
of quality 80/80 and the learning outcome posttest scores of used the illustrated cartoon
with Team Game Tournament Technique for the Prathomsuksa 1 students was higher than
the pretest scores at .05 level of significance
Keywords: Cartoon; Tournament technique
บทนำ�

กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 (สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)
มี จุ ด มุ่ ง หมายที่ สำ � คั ญ ของแผน คื อ การมุ่ ง เน้ น การประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาและการศึ ก ษาเพื่ อ การมี ง านทำ � และสร้ า งงานได้ ภ ายใต้
บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
รวมทั้งมีความเป็นพลวัตภายใต้สังคมแห่งปัญญา (wisdom-based society) สังคมแห่งการเรียนรู้
(lifelong learning society) และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ (supportive learning
environment) เพื่อให้พลเมืองสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
หนังสือนับเป็นสื่อที่มีความสำ�คัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านแม้วิทยาการปัจจุบันกว้างไกล
เทคโนโลยี จ ะเข้ า มามี บ ทบาทในชี วิ ต ประจำ � วั น มากขึ้ น แต่ ค วามรู้ ที่ อ ยู่ ใ นรู ป หนั ง สื อ ยั ง เป็ น ที่ ย อมรั บ
ของนั ก วิ ช าการการศึ ก ษาค้ น คว้ า ยั ง คงอ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล จากหนั ง สื อ เป็ น หลั ก ถ้ า เปรี ย บเที ย บเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หนังสือยังเป็นสื่อที่เหมาะสำ�หรับเด็กที่สุดเพราะหนังสือสะดวกต่อการใช้สามารถ
อ่านได้ตลอดเวลาโดยไม่จำ�กัดสถานที่ ราคาถูก สื่อความหมายและถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง ตลอดจน
เร้าให้เกิดความอยากทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำ�หนดไว้หนังสือที่เหมาะกับช่วงวัยของเด็ก คงหนีไม่พ้น
หนังสือการ์ตนู การ์ตนู เป็นเป็นสือ่ สำ�หรับใช้ในการเรียนการสอนทีด่ ี เนือ่ งจากการ์ตนู สามารถช่วยเร้าความสนใจ
และดึงดูดให้ผเู้ รียนสนใจในกิจกรรมการเรียนนัน้ ช่วยให้ผเู้ รียนไม่เกิดความเบือ่ หน่ายในการเรียน และเกิดการ
เรียนรู้ได้ดีเพราะมีภาพประกอบ ทำ�ให้สิ่งที่เป็นนามธรรม เป็นรูปธรรมที่น่าสนใจ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
จดจำ�ในเนื้อหาบทเรียนได้ดีย่งิ ขึ้น และมีความต้องการที่จะศึกษาเพิ่มขึ้นช่วยทำ�ให้เกิดความคิด จินตนาการที่ดี
และเกิดความคิดสร้างสรรค์เร้า ความสนใจให้ติดตาม เกิดการเรียนรู้ที่ดีและช่วยส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการ
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อ่านหนังสือ ผูว้ จิ ยั ได้รบั มอบหมายให้สอนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนัน้
พบว่า นักเรียนเกิดอาการเบือ่ ไม่กระตือรือร้นในการเรียนเพราะวิชาสังคมเป็นวิชาทีส่ ว่ นใหญ่เนือ้ หาอยูใ่ นรูป
ของนามธรรมไม่สามารถจับต้องได้และสือ่ การสอนทีค่ รูใช้เป็นหนังสือและวิธกี ารสอนแบบบรรยายทำ�ให้เด็ก ๆ
ขาดความสนใจ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตํ่ากว่าวิชาอื่น
(ผดุง พรหมมูล, 2547, หน้า 18-20)
ทีก่ ล่าวมาข้างต้นทำ�ให้ผวู้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมให้สูงขึ้นโดยที่ใช้หนังสือการ์ตูนประกอบเรื่องร่วมกับเทคนิคการแข่งขันแบบร่วมมือ เป็นกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสาระการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง เรื่องโครงสร้าง
และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหนังสือการ์ตูนประกอบเรื่องร่วมกับเทคนิคการแข่งขันแบบร่วมมือสำ�หรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการเรียนโดยใช้หนังสือการ์ตูนประกอบเรื่อง
ร่วมกับเทคนิคการแข่งขันแบบร่วมมือสำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประชานิเวศน์
สมมติฐานของการวิจัย
1. ประสิทธิภาพหนังสือการ์ตนู ประกอบเรือ่ งสำ�หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประชา
นิเวศน์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้หนังสือการ์ตูนประกอบเรื่องร่วมกับเทคนิคการแข่งขันแบบ
ร่วมมือสำ�หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนในโปรแกรมสองภาษา
จำ�นวน 2 ห้อง ห้องละ 35 คน รวม จำ�นวน 70 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนประชานิเวศน์
สำ�นักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ที่เรียนในโปรแกรมสองภาษา
จำ�นวน 1 ห้อง 35 คน ใช้วธิ กี ารสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling--SRS) โดยวิธจี บั สลาก 1 ห้องเรียน
จากจำ�นวน 2 ห้องเรียน
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ หนังสือการ์ตูนประกอบเรื่องร่วมกับเทคนิคการแข่งขันแบบร่วมมือสำ�หรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนด้วยหนังสือการ์ตูนประกอบเรื่องร่วมกับ
เทคนิคการแข่งขันแบบร่วมมือสำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เนื้อหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 สาระการเรียนรู้ หน้าที่พลเมืองเรื่องโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
เดือนพฤษภาคม 2560 - สิงหาคม 2560
การทบทวนวรรณกรรม
ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวข้องกับการ์ตูนประกอบและเทคนิคการแข่งขันแบบร่วมมือ ดังนี้
ผดุง พรหมมูล (2547, หน้า 73-74) กล่าวว่า ภาพประกอบหนังสือ คือ ภาพที่จัดทำ�ขึ้นด้วยเทคนิค
การสร้างสรรค์ทางศิลปะหรือกระบวนการทางเทคโนโลยีอนื่ ๆ อาจสร้างสรรค์ดว้ ยวิธกี ารเขียนภาพ ระบายสี
การพิมพ์ การถ่ายภาพ หรือสร้างสรรค์ดว้ ยภาพสามมิติ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้ในการประกอบเรือ่ งราวทีเ่ ขียน
ช่วยอธิบายสิ่งที่ยากแก่การเข้าใจให้เข้าใจง่ายขึ้น และบางครั้งก็ช่วยนำ�เสนอเรื่องราวที่เป็นจินตนาการ
นิยาย นิทานให้ปรากฏออกมาเป็นภาพวาด หรืองานรูปแบบอื่น ๆ อารยะ ศรีกัลยาณบุตร (2550, หน้า 108)
ได้กล่าวว่า ภาพประกอบ หมายถึง ภาพที่ได้รับการสร้างสรรค์ด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการดั้งเดิม
เช่น การวาดภาพด้วยสีนํ้า สีนํ้ามัน สีโปสเตอร์ หรือประเภทอื่น ๆ หรือวิธีการสมัยใหม่ที่ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยภาพที่สร้างขึ้นไม่ได้มีจุดประสงค์เพียงเพื่อสนองจินตนาการของผู้สร้างสรรค์เท่านั้น แต่มี
จุดประสงค์หลักคือ เพื่อสร้างภาพที่ช่วยสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเรื่องราวที่นำ�เสนอ ได้กล่าวถึง
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค TGT ไว้ 5 ขั้นตอนดังนี้ (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2545, หน้า 178)
ขั้นที่ 1 ครูนำ�เสนอบทเรียนหรือความรู้ใหม่แก่ผู้เรียนโดยอาจจะนำ�เสนอด้วยสื่อการเรียนการสอน
ที่น่าสนใจหรือใช้การอภิปรายทั้งห้องเรียนโดยครูเป็นผู้ดำ�เนินการ
ขั้นที่ 2 แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยจัดให้คละความสามารถและคละเพศแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก
4-5 คน (เรียกกลุ่มนี้ว่า study group หรือ home group) กลุ่มเหล่านี้จะศึกษาทบทวนเนื้อหาข้อความรู้
ที่ ค รู นำ � เสนอสมาชิ ก กลุ่ ม ที่ มี ค วามสามารถสู ง กว่ า จะช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก ที่ มี ค วามสามารถด้ อ ยกว่ า
เพื่อเตรียมกลุ่มสำ�หรับแข่งขันในช่วงท้ายสัปดาห์หรือท้ายบทเรียน
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ขั้นที่ 3 จัดการแข่งขันโดยจัดโต๊ะแข่งขันและทีมแข่งขัน (tournament teams) ที่มีตัวแทน
ของแต่ละกลุ่มที่มีความสามารถใกล้เคียงมาร่วมแข่งขันกันตามรูปแบบและกติกาที่กำ�หนดข้อคำ�ถาม
ที่ ใช้ ใ นการแข่ ง ขั น จะเป็ น คำ � ถามเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาที่ เรี ย นมาแล้ ว และมี ก ารฝึ ก ฝนเตรี ย มพร้ อ มในกลุ่ ม
มาแล้วควรให้ทุกโต๊ะแข่งขันเริ่มแข่งขันพร้อมกัน
ขั้ น ที่ 4 ให้ ค่ า คะแนนการแข่ ง ขั น โดยให้ จั ด ลำ � ดั บ คะแนนผลการแข่ ง ขั น ในแต่ ล ะโต๊ ะ แล้ ว
ผู้เล่นจะกลับเข้ากลุ่มเดิม (study group) ของตน
ขั้นที่ 5 นำ�คะแนนจากการแข่งขันของแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนของทีม ทีมที่ได้คะแนนรวม
หรือค่าเฉลี่ยสูงสุดจะได้รับรางวัล
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จริยา เผ่าน้อย (2546) ศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนพระพุทธศาสนา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ภาพการ์ตูนสามมิติ จำ�นวน 25 คน โดยใช้แผนการสอนหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาเรื่อง ฆราวาสธรรม โดยใช้หนังสือการ์ตูนสามมิติ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 หลักจากเรียนจำ�นวนเรื่องหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาไปแล้ว 2 สัปดาห์ นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้เรื่องหลักธรรมทางพุทธศาสนา
อนงค์ บัวทองเลิศ (2550) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องหน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD และ TGT การวิจัย ครั้งนี้
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ (1) เปรียบเทียบผลการเรียนเรือ่ งหน้าทีแ่ ละมารยาทชาวพุทธของนักเรียน ชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD และ TGT (2) เพื่อศึกษาความสามารถในการปฏิบัติ
มารยาทชาวพุทธของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (3) ศึกษาพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่มของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD และ TGT และ (4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD และ TGT ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการ
เรียนรู้เรื่องหน้าที่และมารยาทชาวพุทธของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค STAD และ TGT แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ความสามารถในการ
ปฏิบัติมารยาทชาวพุทธของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT โดยภาพรวม
พบว่า มีการปฏิบัติทุกด้านในระดับสูง (3) เพื่อพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD และ TGT พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการทำ�งานกลุ่มอยู่ในระดับสูงคิดเป็น
ร้อยละ 83.33 โดยมีพฤติกรรมการให้ก�ำ ลังใจเพือ่ นการแสดงความคิดเห็นการถามตอบการรับฟังความคิดเห็น
และการร่วมกันสรุปประเด็นสำ�คัญ และ (4) เพื่อความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรูด้ ว้ ยเทคนิค STAD และ TGT ในด้านบรรยากาศนักเรียนเห็นด้วยในระดับมากเพราะทำ�ให้บรรยากาศ
ในการเรียนอบอุ่นนักเรียนสนใจการเรียนมากขึ้นส่วนด้านประโยชน์นักเรียนเห็นด้วยในระดับมากเพราะ
ทำ�ให้เข้าใจการเรียนอย่างลึกซึ้งและกล้าแสดงออก
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหนังสือการ์ตูนประกอบเรื่อง
ร่วมกับเทคนิคการแข่งขันแบบร่วมมือสำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีขั้นตอนในการดำ�เนินการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาประชากร กลุ่มตัวอย่างและตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
2. เครื่องมือการสร้างเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่
		 2.1 หนังสือการ์ตูนประกอบเรื่อง มีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน (ADDIE model)
วิเคราะห์ (analyze) การวิเคราะห์เนื้อหาของบทเรียน วิเคราะห์ออกแบบ (design) ออกแบบบทดำ�เนินเรื่อง
ออกแบบการจัดรูปเล่ม พัฒนา (develop) นำ�หนังสือการ์ตูนประกอบเรื่องสร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน
3 ท่าน พิจารณาคุณภาพและนำ�มาปรับปรุงตามข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญและนำ�หนังสือการ์ตูนประกอบ
ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
หาประสิทธิภาพของหนังสือการ์ตนู ประกอบเรือ่ ง นำ�ไปใช้ (implement) นำ�ไปใช้กบั กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หนังสือการ์ตนู ประกอบเรือ่ งร่วมกับเทคนิคการแข่งขันแบบร่วมมือและประเมิน
(evaluation) การประเมิน การออกแบบ การประเมินการพัฒนา และการประเมินเมื่อนำ�ไปใช้จริง
		 2.2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยศึกษาหลักสูตร คู่มือครู หนังสือแบบ
เรียนศึกษางานวิจยั และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องสร้างแบบทดสอบปรนัย 3 ตัวเลือก จำ�นวน 20 ข้อนำ�แบบทดสอบ
ที่ได้ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จำ�นวน 3 ท่านตรวจสอบ ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content
validity) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Object Congruence---IOC) ระหว่างข้อคำ�ถาม
กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ โดยเลือกข้อทีม่ คี า่ ดัชนีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ นำ�แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 จำ�นวน 35 คน ที่ไม่เคยเรียนวิชาสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม เรือ่ งโครงสร้างและหน้าของสมาชิกในครอบครัว แล้วนำ�ผลคะแนนจากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอำ�นาจจำ�แนก (r) เพื่อเลือกข้อที่มี
ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 นำ�ผลคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์
ค่าความเชือ่ มัน่ (reliability) โดยใช้สตู รสัมประสิทธิแ์ อลฟา (alpha coefficient) ของ Cronbach (Cronbach’
s Alpha) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.86 และนำ�แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม (Cronbach, 1963)
		 2.3 การสร้างแผนการจัดการเรียนรูม้ ขี นั้ ตอนการดำ�เนินการดังนี้ ศึกษาหลักสูตรแกนกลางศึกษา
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคการแข่งขันแบบร่วมมือ (team games tournament) ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทำ�แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โดยใช้เทคนิคการแข่งขัน
แบบร่วมมือ (team games tournament) วิเคราะห์เนือ้ หา และจุดประสงค์การเรียนรูเ้ ขียนแผนการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้หนังสือการ์ตนู ประกอบเรือ่ งร่วมกับเทคนิคการแข่งขันแบบร่วมมือนำ�แผนการจัดการเรียนรูเ้ สนอ
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ต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบหาค่าความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าความสอดคล้อง 0.79 ปรับปรุงแก้ไขแผนการ
จัดการเรียนรู้ นำ�แผน การจัดการเรียนรู้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
3. ดำ�เนินการวิจัยโดยนำ�ไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 โดยให้ทำ�การทดสอบก่อนเรียน
เพือ่ หาระดับความรูเ้ ดิม จัดกลุม่ 7 กลุม่ กลุม่ ละ 5 คน ตามคะแนนการสอบก่อนเรียน โดยแต่ละกลุม่ มีนกั เรียน
เก่ง กลาง อ่อน ทุกกลุม่ ทุกกลุม่ เรียนโดยใช้หนังสือการ์ตนู ประกอบเรือ่ งร่วมกับเทคนิคการแข่งขันแบบร่วมมือ
โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
		 ขั้นที่ 1 ครูนำ�เสนอบทเรียนหรือความรู้ใหม่แก่ผู้เรียน
		 ขั้นที่ 2 แบ่งกลุ่มนักเรียน
		 ขั้นที่ 3 จัดการแข่งขันโดยจัดโต๊ะแข่งขันและทีมแข่งขัน
		 ขั้นที่ 4 ให้ค่าคะแนนการแข่งขันโดยให้จัดลำ�ดับคะแนนผลการแข่งขัน
		 ขั้ น ที่ 5 นำ � คะแนนจากการแข่ ง ขั น ของแต่ ล ะคนมารวมกั น เป็ น คะแนนของที ม ที ม ที่ ไ ด้
คะแนนรวมหรือค่าเฉลี่ยสูงสุดจะได้รับรางวัล
4. เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วนำ�ผลการทดสอบก่อนและหลังเรียนไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธี
ทางสถิติ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทำ�การทดสอบก่อนเรียน เพื่อหาระดับความรู้เดิมของนักเรียนจำ�นวน 20 ข้อ
2. เรียนโดยหนังสือการ์ตนู ประกอบเรือ่ งร่วมกับเทคนิคการแข่งขันแบบร่วมมือระดับชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 1 เรื่องโครงสร้างและหน้าของสมาชิกในครอบครัวและทดสอบหลังเรียน
3. เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วนำ�ผลการทดสอบก่อนและหลังเรียนไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธี
ทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ทำ�การวิเคราะห์โดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2527, หน้า 69-70)
1. หาความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา (content validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนโดย
ใช้สูตร (Index of Objective Congruence--IOC)
2. การหาค่าความยากง่ายและค่าอำ�นาจจำ�แนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน คำ�นวณ
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (reliability) การตรวจสอบแบบทดสอบทั้งฉบับว่าสามารถ
วัดได้คงทีแ่ น่นอนโดยใช้สตู รสัมประสิทธิแ์ อลฟา (alpha coefficient) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำ เร็จรูป
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4. หาค่าเฉลีย่ ของคะแนนหลังทำ�แบบทดสอบของกลุม่ ตัวอย่างX และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD)
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูป
5. การคำ�นวณหาค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ภายในกลุม่ ตัวอย่างเดียวกัน
โดยใช้ t test แบบ Dependent Samples โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูป
สรุปผลการวิจัย
1. การหาประสิทธิภาพของหนังสือการ์ตูนประกอบเรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า
มีคา่ ประสิทธิภาพสูงกว่า 80/80 ทุกกลุม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ การหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล นักเรียน
จำ�นวน 3 คน ได้คา่ ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.33/88.33 การหาประสิทธิภาพแบบกลุม่ ย่อย นักเรียนจำ�นวน 9 คน
ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.56/84.44 และการหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม นักเรียนจำ�นวน 35 คน
ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.86/87.57 เฉลี่ยทั้งสามกลุ่มได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.92/86.78
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้หนังสือการ์ตูนประกอบเรื่องร่วมกับเทคนิคการแข่งขัน
แบบร่วมมือสำ�หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน t =
9.434 อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือการ์ตูน
ประกอบเรื่องร่วมกับเทคนิคการแข่งขันแบบร่วมมือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหนังสือการ์ตูนประกอบเรื่องและศึกษาเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนรู้ด้วยหนังสือการ์ตูนประกอบเรื่องร่วมกับเทคนิคการแข่งขันแบบร่วมมือของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไว้ ผู้วิจัยอภิปรายผล ดังนี้
1. การพัฒนาหนังสือการ์ตูนประกอบเรื่องร่วมกับเทคนิคการการแข่งขันแบบร่วมมือของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของหนังสือการ์ตูนประกอบเรื่องร่วมกับเทคนิคการแข่งขัน
แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้านสื่ออยู่ในระดับมาก ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด
นอกจากนี้ประสิทธิภาพหนังสือการ์ตูนประกอบเรื่องมีประสิทธิภาพ 81.92/86.78 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ทีก่ �ำ หนด คือ 80/80 โดยประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญ ทัง้ 5 ท่าน แสดงว่า การใช้หนังสือการ์ตนู ประกอบเรือ่ งร่วมกับ
เทคนิคการการแข่งขันแบบร่วมวิชาสังคมศึกษา ทำ�ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น
สนใจในบทเรียนและเห็นภาพ เรื่องราว เนื้อหาได้ชัดเจน การแข่งขันแบบร่วมมือทำ�ให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียน ร่วมมือกันในกลุม่ เปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุม่ ทุกคนแสดงความคิดเห็น แลกเปลีย่ น
ความรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเกิดความสนุกสนาน สอดคล้องกับ สมหญิง กลั่นศิริ (2521, หน้า 74)
ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการ์ตูนต่อการเรียนการสอนไว้ ดังนี้ (1) การ์ตูนช่วยส่งเสริมการสอนของครู ช่วยให้
บทเรียนน่าสนใจและทำ�ให้ผู้เรียนเรียนโดยไม่น่าเบื่อหน่าย (2) การ์ตูนช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนเร็วยิ่งขึ้น
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เพราะการ์ตูนช่วยสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจได้เร็วยิ่งขึ้น (3) การ์ตูนช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
สนุกสนานและติดตามการสอนของครูโดยตลอด (4) การ์ตูนช่วยผ่อนคลายอารมณ์เครียด ทำ�ให้บทเรียน
สนุกสนานและน่าติดตามโดยไม่เบื่อในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และ (5) สามารถนำ�การ์ตูนมาใช้ได้
ตั้งแต่เด็กในระดับชั้นต้น ๆ จนกระทั่งเด็กโต และสามารถใช้ได้กับผู้ใหญ่เช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงอาจกล่าวถึง
ประโยชน์ของการ์ตูน ดังนี้ (1) สร้างบทเรียนให้มีความสนใจมากขึ้น (2) นำ�เสนอโดยการใช้การ์ตูนชี้นำ�
ให้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น (3) ทำ�ให้บทเรียนสนุกสนาน และน่าติดตาม (4) สร้างภาพจำ�ลอง และมีการสื่อ
ความหมายแปลกใหม่ และ (5) ช่วยพัฒนาด้านการอ่าน เป็นขัน้ เป็นตอน โยงกรอบความรูไ้ ด้ดแี ละสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ทิวาพร อุณยเกียรติ (2547, หน้า 45) ได้กล่าวถึงเทคนิคการเรียนรู้แบบ TGT ไว้ว่าเทคนิค
การเรียนรูแ้ บบ TGT เป็นวิธกี ารทีช่ ว่ ยสร้างแรงจูงใจให้นกั เรียนช่วยเหลือเพือ่ นสมาชิกในกลุม่ ให้เกิดการเรียน
รู้เห็นความสำ�คัญของการเรียนและเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้มีการเพิ่มการทดสอบด้วยการแข่งขัน
โดยสมาชิกกลุ่มเล่นเกมทางวิชาการการแข่งขันกับสมาชิกกลุ่มอื่นเพื่อเพิ่มคะแนนให้กับทีมของตนเองโดย
ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดในแต่ละครั้งจะได้คะแนนมาเพิ่มให้กับกลุ่มของตนเองผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงและผลสัมฤทธิ์ตํ่า
ของแต่ละกลุ่มจะแข่งขันกันกลุ่มที่มีคะแนนจากการแข่งขันสูงที่สุดจัดอยู่ในกลุ่มดีเยี่ยมจะได้รับรางวัลตามที่
ตกลงกันไว้ที่สำ�คัญสมาชิกกลุ่มแต่ละกลุ่มจะต้องช่วยเหลือกันเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเล่นเกมแข่งขัน
กับสมาชิกกลุม่ อืน่ ๆ และขณะทีเ่ ล่นเกมสมาชิกไม่สามารถจะช่วยเหลือสมาชิกกลุม่ ของตนเองได้ดงั นัน้ นักเรียน
ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการทำ�คะแนนจึงทำ�ให้มคี วามภาคภูมใิ จมัน่ ใจในความพยายามและความสามารถ
ของตนและเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้ละช่วยเหลือกัน
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนทีใ่ ช้หนังสือการ์ตนู ประกอบเรือ่ งร่วมกับเทคนิค
การแข่งขันแบบร่วมมือสำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่ามีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ทัง้ นีเ้ กิดจากหนังสือการ์ตนู ประกอบเรือ่ งตรงกับความสนใจของนักเรียน
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับ ผดุง พรหมมูล (2547, หน้า 73-74) กล่าวว่า
ภาพประกอบหนังสือ คือ ภาพทีจ่ ดั ทำ�ขึน้ ด้วยเทคนิคการสร้างสรรค์ ทางศิลปะหรือกระบวนการทางเทคโนโลยี
อื่น ช่วยอธิบายสิ่งที่ยากแก่การเข้าใจให้เข้าใจง่ายขึ้น ภาพประกอบชัดเจน สีสันสดใส ข้อความน้อยและ
ขนาดตัวหนังสือที่เหมาะสมกับช่วงวัยล้วนส่งผลให้นักเรียนจดจำ�เนื้อหาได้มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อรทัย ศิลป์ประกอบ (2543) ศึกษาเรือ่ ง การใช้หนังสืออ่านประกอบภาพการ์ตนู เรือ่ ง “แม่นาํ้ กับการอยูร่ อด”
เพื่อใช้ประกอบการเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งศึกษา
ประสิทธิภาพของหนังสือดังกล่าว ในด้านผล สัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนและความคิดเห็นต่อหนังสืออ่าน
ประกอบภาพการ์ตนู ลักษณะการเขียนเป็นรูปแบบบันเทิงคดี มีรปู ภาพการ์ตนู ประกอบและได้น�ำ ไปทดลองใช้
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ต่อหนังสือ นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังผ่านการประเมินประสิทธิภาพจากผู้ ทรงคุณวุฒิและครูผู้สอนอีกด้วย
จากผลการวิจัยปรากฏข้อสรุป ดังนี้ (1) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังการ
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อ่านหนังสืออ่านประกอบภาพการ์ตนู สูงกว่าคะแนนก่อนการอ่านหนังสืออ่านประกอบภาพการ์ตนู อย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลอง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 จากกลุ่มควบคุมซึ่งไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ อาจเป็นไปได้ที่ว่า กลุ่มควบคุมสามารถจำ�กัด
ข้อคำ�ถามได้ หรือได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ ง แม่นาํ้ จากสือ่ ด้านอืน่ ๆ เพราะในการวัด ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
หลังการอ่านหนังสือของกลุ่มทดลองนั้น พบว่ามีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
(3) หนังสืออ่านเพิ่มเติม ได้รับการประเมินประสิทธิภาพจากครูผู้สอนและนักเรียน ในระดับดีมากและดี
และระดับดีและพอใช้ในกลุม่ ผูท้ รงคุณวุฒิ ประกอบกับการใช้เทคนิค การแข่งขันแบบร่วมมือ ซึง่ เพือ่ นในกลุม่
จะต้องช่วยเหลือกัน อธิบายในเรือ่ งทีเ่ พือ่ นคนอืน่ ๆ ไม่เข้าใจ แบ่งปันความรูซ้ ง่ึ กันและกันและสุดท้ายการแข่งขัน
แบบเป็นทีมจะช่วยสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน กระตุ้นให้นักเรียนสนใจ ใส่ใจในการเรียนรู้ จึงทำ�ให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนจากการใช้หนังสือการ์ตนู ประกอบเรือ่ งร่วมกับเทคนิคการแข่งขันแบบร่วมมือสูงขึน้
กว่าก่อนเรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประเสริฐ ภู่ถนนนอก (2549) ศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT ร่วมกับ JIGSAW สาระประวัติศาสตร์กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประทายอำ�เภอประทายจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีความมุ่งหมาย (1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค
TGT ร่วมกับ JIGSAW สาระประวัติศาสตร์กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกรรมการเรียนรู้และ
(3) เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การเรียนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วมมือกัน
เรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT ร่วมกับ JIGSAW ผลการศึกษาพบว่า (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือกันเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT ร่วมกับ JIGSAW สาระประวัติศาสตร์กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา
และวั ฒ นธรรมชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ที่ ส ร้ า งขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ 86.70/85.75 (2) ค่ า ดั ช นี
ประสิ ท ธิ ผ ลของแผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบกลุ่ ม ร่ ว มมื อ กั น เรี ย นรู้ ด้ ว ยเทคนิ ค TGT ร่ ว มกั บ
JIGSAW สาระประวัติศาสตร์กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่า
เท่ากับ 0.8215 และ (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้
ด้วยเทคนิค TGT ร่วมกับ JIGSAW สาระประวัติศาสตร์กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 อยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง เห็ น ได้ ว่ า การจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ ห นั ง สื อ การ์ ตู น
ประกอบเรื่องร่วมกับเทคนิคการแข่งขันแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทำ�ให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าเรียนแบบบรรยายหรือการให้นักเรียนศึกษา จากหนังสือเรียนปกติ
ข้อเสนอแนะ
1. การวิจัยพบว่า หนังสือการ์ตูนสามารถดึงดูดความสนใจในการอ่านของนักเรียนการจัดทำ�สื่อ
การเรียนรู้ต่าง ๆ ควรนำ�การสร้างสรรค์ด้วยการ์ตูนเข้าไปประกอบจะช่วยทำ�ให้นักเรียนเกิดความสนใจ
และเกิดการตอบสนองในการเรียนรู้มากขึ้น
66

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology) Vol. 3 No. 1 January - June 2019
ISSN 2651-1800 (Print) ISSN 2672-9822 (Online)

2. การให้นักเรียนได้ช่วยเหลือกัน ร่วมมือกันควรมีข้อตกลง กติกา เพราะมีนักเรียนบางส่วนที่ขาด
การให้ความร่วมมือกับเพื่อน ๆ ครูจะต้องทำ�หน้าที่ในการกระตุ้นและควบคุมชั้นเรียนให้เป็นไปตามข้อตกลง
กติกา ที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรมีการสร้างสรรค์งานวิจยั โดยใช้สอื่ การ์ตนู รูปแบบอืน่ ๆ ทีเ่ หมาะสมกับสภาพปัญหา และบริบท
ของชั้นเรียน
2. ควรมีการพัฒนาจากหนังสือการ์ตนู ทีเ่ ป็นสองมิตใิ ห้มมี ติ ทิ ม่ี ากขึน้ เสมือนจริงมากกว่าสือ่ จากกระดาษ
เช่น สื่อในโลกแห่งความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality--AR)
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