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 จุดมุ่งหมายท่ีส าคญัในการวจิยัคร้ังน้ี คือ เพื่อศึกษามโนทศัน์ทางคุณธรรม และความพึงพอใจ 
ในการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยการใชนิ้ทานอิงปรัชญา
จากหนงัสืออ่านส าหรับเด็ก บทเรียนการ์ตูนและการจดัการเรียนรู้แบบปกติ และเพื่อเปรียบเทียบ
มโนทศัน์ทางคุณธรรม และความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ 
โดยการใชนิ้ทานอิงปรัชญาจากหนงัสืออ่านส าหรับเด็ก บทเรียนการ์ตูนและการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
ทั้ง 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาล 1 “สุรินทร์วทิยาคม” โรงเรียนเทศบาล 2 “วภิชัศึกษา” และโรงเรียน 
เทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2548จ านวน 205 คน กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” สังกดัเทศบาลเมืองสุรินทร์ จ  านวน 105 คน 
ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 การจดัการเรียนรู้โดยใช้
นิทานอิงปรัชญาจากหนงัสืออ่านส าหรับเด็ก จ านวน 35 คน และกลุ่มท่ี 2 การจดัการเรียนรู้โดยใช้
บทเรียนการ์ตูน จ านวน 35 คน และหอ้งท่ี 3 เป็นกลุ่มควบคุม ด าเนินการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิแบบ  
ปกติ จ านวน 35 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั มี 3 ประเภท คือ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ ผูว้จิยัไดส้ร้างแผนการ  
จดัการเรียนรู้เน้ือหาคุณธรรม แบ่งเป็น 3 ประเภท ซ่ึงแต่ละประเภทใชเ้น้ือหาเดียวกนั คือ แผนการจดั 
การเรียนรู้โดยใชนิ้ทานอิงปรัชญาจากหนงัสืออ่านส าหรับเด็ก จ านวน 10 แผน แผนการจดัการเรียนรู้ 
โดยใชบ้ทเรียนการ์ตูน จ านวน 10 แผน และแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 10 แผน 2) นวตักรรม 
มี 2 ประเภท คือ นิทานอิงปรัชญาจากหนงัสืออ่านส าหรับเด็ก และบทเรียนการ์ตูน 3) เคร่ืองมือประเมินผล 
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ประกอบดว้ย แบบทดสอบมโนทศัน์ทางคุณธรรม จ านวน 50 ขอ้ และแบบวดัความพึงพอใจ แบ่งเป็น 
3 ฉบบั คือ แบบวดัความพึงพอใจในการจดัการเรียนรู้โดยใชนิ้ทานอิงปรัชญาจากหนงัสืออ่านส าหรับ 
เด็ก จ  านวน 12 ขอ้ แบบวดัความพึงพอใจในการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนการ์ตูนจ านวน 12 ขอ้ 
และแบบวดัความพึงพอใจในการจดัการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 12 ขอ้  
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล  และมีผูช่้วยวจิยัในการเก็บขอ้มูล
จ านวน 2 คน ซ่ึงผูว้จิยัไดท้  าความเขา้ใจวธีิการเก็บขอ้มูลโดยละเอียดใหก้บัผูช่้วยวจิยั มีการขั้นตอน
ในการเก็บขอ้มูล ดงัน้ี 1) ท าหนงัสือขออนุญาตผูบ้ริหารโรงเรียน 2 ) น าแบบทดสอบมโนทศัน์ทาง
คุณธรรมไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ ทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีใชนิ้ทานอิงปรัชญา 
จากหนงัสืออ่านส าหรับเด็ก กลุ่มท่ีใชบ้ทเรียนการ์ตูน และกลุ่มท่ีเรียนโดยการเรียนจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
ก่อนการจดัการเรียนรู้ในวนัท่ี 16 เดือนกนัยายน พ .ศ. 2548 เวลา 08.30 - 09.30 น. 3) ด าเนินการจดั  
การเรียนรู้ โดยผูว้จิยัน าแผนการจดัการเรียนรู้และส่ือท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง โดยใช้ 
แผนการจดัการเรียนรู้แผนละ 1 ชัว่โมง สอนคร้ังละ 1 แผน สัปดาห์ละ 5 คร้ัง รวม 2 สัปดาห์ ระหวา่ง 
วนัท่ี 19 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2548 ทั้ง 3 กลุ่ม ดงัน้ี คือ กลุ่มท่ีเรียนโดยใชนิ้ทานอิงปรัชญา จากหนงัสือ 
อ่านส าหรับเด็ก ผูว้จิยัเป็นผูจ้ดัการเรียนรู้และเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง กลุ่มท่ีเรียนโดยใชบ้ทเรียนการ์ตูน 
ผูช่้วยวจิยัคนท่ี 1 เป็นผูจ้ดัการเรียนรู้และเก็บขอ้มูล และกลุ่มท่ีเ รียนแบบปกติ ผูช่้วยวจิยัคนท่ี 2 เป็น
ผูจ้ดัการเรียนรู้ และ เก็บขอ้มูล 4) หลงัจากทดลองเสร็จแลว้ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลโดยน าแบบทดสอบมโนทศัน์ 
ฉบบัเดิม ท่ีใชท้ดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้มาทดสอบมโนทศัน์ทางคุณธรรม (Post  test) กบันกัเรียน
ทั้ง 3 กลุ่ม ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง เสร็จแลว้ใหน้กัเรียนตอบแบบวดัความพึงพอใจต่อการเรียนทั้ง 3 วธีิ ใช้
เวลา 20 นาที เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2548  เวลา  09.40 - 11.00 น. 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล มีขั้นตอน ดงัน้ี 1) วเิคราะห์มโนทศัน์ทางคุณธรรมก่อนและหลงัเรียน 
สรุปการผา่นเกณฑ ์ไม่ผา่นเกณฑจ์ากการเรียนรู้  ทั้ง 3 วธีิ คือ ใชนิ้ทานอิงปรัชญาจากหนงัสืออ่าน
ส าหรับเด็ก บทเรียนการ์ตูน และวธีิปกติ โดยหาค่าร้อยละ 2) วเิคราะห์มโนทศัน์ทางคุณธรรมก่อนและ 
หลงัเรียน สรุปมโนทศัน์ทางคุณธรรมอยูร่ะดบัใดของการจดัการเรียนรู้ ทั้ง 3 วธีิ คือ ใชนิ้ทานอิงปรัชญา 
จากหนงัสืออ่านส าหรับเด็ก บทเรียนการ์ตูนและวธีิปกติ โดยหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
3) วเิคราะห์ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ ทั้ง 3 วธีิ คือ ใชนิ้ทานอิงปรัชญาจากหนงัสืออ่าน
ส าหรับเด็ก บทเรียนการ์ตูน และวธีิปกติหลงัการจดัการเรียนรู้ โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 4) เปรียบเทียบมโนทศัน์ทางคุณธรรมก่อนเรียนหลงัเรียนของแต่ละวธีิการเรียนรู้ทั้ง 3 วธีิ 
คือ การใชนิ้ทานอิงปรัชญาจากหนงัสืออ่านส าหรับเด็ก  บทเรียนการ์ตูนและวธีิปกติ โดยใชส้ถิติ ที 
(t - test) 5) เปรียบเทียบมโนทศัน์ทางคุณธรรมจากการจดัการเรียน รู้ทั้ง 3 วธีิ คือ การใชนิ้ทานอิงปรัชญา 
จากหนงัสืออ่านส าหรับเด็ก บทเรียนการ์ตูน และวธีิปกติ โดยใชส้ถิติ เอฟ (F – test) กรณีความแปรปรวน 
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ทางเดียว และ 6) เปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ ทั้ง 3 วธีิ คือ การใชนิ้ทานอิงปรัชญา 
จากหนงัสืออ่านส าหรับเด็ก บทเรียนการ์ตูน และวธีิปกติหลงัการจดัการเรียนรู้ โดยใชส้ถิติ เอฟ (F - test) 
กรณีความแปรปรวนทางเดียว ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ผลการศึกษามโนทศัน์ทางคุณธรรม  และความพึงพอใจในการเรียนของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชนิ้ทานอิงปรัชญาจา กหนงัสืออ่านส าหรับเด็ก 
บทเรียนการ์ตูน และการจดัการเรียนรู้แบบปกติ มีดงัต่อไปน้ี 
  1.1 ผลการศึกษามโนทศัน์ทางคุณธรรมก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้  ทั้ง 3 วธีิ โดย
การหาค่าร้อยละการผา่นเกณฑ ์ไม่ผา่นเกณฑ ์และระดบัมโนทศัน์ทางคุณธรรม โดยหาค่าร้อยละ 
คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบดงัน้ี 
   1.1.1 กรณีก่อนเรียน พบวา่ มโนทศัน์ทางคุณธรรมของนกัเรียนจากการจดัการ 
เรียนรู้ ทั้ง 3 วธีิ คือ ใชนิ้ทานอิงปรัชญาจากหนงัสืออ่านส าหรับเด็ก ใชบ้ทเรียนการ์ตูน และวธีิแบบปกติ 
นกัเรียนผา่นเกณฑคิ์ดเป็นร้อยละ ตามล าดบัดงัน้ี คือ 5.71, 5.71 และ 0 โดยมโนทศัน์ทางคุณธรรม
อยูใ่นระดบัต ่าทั้ง 3 วธีิ ( X = 19.03, 19.40, 19.17 ; S = 4.33, 5.53,3.44) 
   1.1.2 กรณีหลงัเรียน พบวา่ มโนทศัน์ทางคุณธรรมของนกัเรียนจากการจดัการ
เรียนรู้ ทั้ง 3 วธีิ คือ วธีิใชนิ้ทานอิงปรัชญาจากหนงัสืออ่านส าหรับเด็ก วธีิใชบ้ทเรียนการ์ตูน และวธีิ
แบบปกติ นกัเรียนผา่นเกณฑคิ์ดเป็นร้อยละตามล าดบัดงัน้ี คือ 97.14, 94.29 และ 77.14 มโนทศัน์
ทางคุณธรรมอยูใ่นระดบัปานกลางทั้ง 3 วธีิ ( X  = 34.54, 35.71, 31.69 ; S = 4.06, 4.56, 4.11) 
  1.2 ผลการเปรียบเที ยบมโนทศัน์ทางคุณธรรมก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แต่ละ
วธีิ ทั้ง 3 วธีิ โดยใชส้ถิติ  ที (t - test) พบวา่ นกัเรียนมีมโนทศัน์ทางคุณธรรมจากการจดัการเรียนรู้
วธีิใชนิ้ทานอิงปรัชญาจากหนงัสืออ่านส าหรับเด็ก วธีิใชบ้ทเรียนการ์ตูน และวธีิแบบปกติ หลงัเรียน
สูงกวา่ ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้ง 3 วธีิ 
  1.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้วธีิใชนิ้ทานอิง
ปรัชญา จากหนงัสืออ่านส าหรับเด็ก ใชบ้ทเรียนการ์ตูน และวธีิแบบปกติ ในภาพรวมและรายดา้น 
พบดงัน้ี 
   1.3.1 นกัเรียนมีความพึงพอใจ ต่อวธีิการจดัการเรียนรู้โดยใชนิ้ทานอิงปรัชญา
จาก หนงัสืออ่านส าหรับเด็ก ในภาพรวมของทุกดา้น  อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.47,  S = 0.22) เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 3 ดา้น คือ ดา้นเน้ือหา ดา้นส่ือ 
การเรียนรู้ ดา้นประโยชน์ของนิทาน ( X = 4.89, 4.52, 4.66 ; S = 0.25, 0.27, 0.36) และนกัเรียนพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมาก 1 ดา้น คือ ดา้นกิจกรรม ( X = 4.13 ; S = 0.35) 
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   1.3.2 นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อวธีิการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรี ยนการ์ตูน 
ในภาพรวมของทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.23 ; S = 0.21) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ นกัเรียน
มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น คือ ดา้นเน้ือหา ดา้นกิจกรรม ดา้นส่ือการเรียนรู้ และดา้น
ประโยชน์ของบทเรียนการ์ตูน ( X = 4.23, 4.00, 4.37, 4.44 ; S = 0.51, 0.34, 0.27, 0.51) 
   1.3.3 นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อวธีิการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ในภาพรวมของ 
ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.31 ; S = 0.36) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น คือ ดา้นเน้ือหา และดา้นประโยชน์การจดัการเรียนรู้ ( X = 3.59, 3.90 ; S = 0.55, 
0.73) นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้น คือ ดา้นกิจกรรม และดา้นส่ือการเรียนรู้
( X = 3.06, 3.14 ; S  = 0.39, 0.56) 
 2. ผลการเปรียบเทียบมโนทศัน์ทางคุณธรรม และความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชนิ้ทานอิงปรัชญาจากหนงัสืออ่านส าหรับเด็ก บทเรียนการ์ตูน
และการจดัการเรียนรู้แบบปกติ มีดงัต่อไปน้ี 
  2.1 ผลการเปรียบเทียบมโนทศัน์ทางคุณ ธรรมของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
ทั้ง 3 วธีิ พบดงัน้ี 
   2.1.1 กรณีเปรียบเทียบมโนทศัน์ทางคุณธรรมก่อนเรียน พบวา่ มโนทศัน์ทาง
คุณธรรมของนกัเรียนแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   2.1.2 กรณีเปรียบเทียบมโนทศัน์ทางคุณธรรมหลงัเรียน พบวา่ นกัเรียนมีมโนทศัน์ 
ทางคุณธรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือหาความแตกต่างรายคู่โดยวธีิการ 
ของ เตอกี พบวา่ มโนทศัน์ทางคุณธรรมของนกัเรียนแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จ านวน 2 คู่ คือ วธีิใชนิ้ทานอิงปรัชญาจากหนงัสืออ่านส าหรับเด็กกบัวธีิแบบปกติ และวธีิใชบ้ทเรียน 
การ์ตูนกบัวธีิแบบปกติ ส่วนวธีิใชนิ้ทานอิงปรัชญาจากหนงัสืออ่านส าหรับเด็กกบัวธีิใชบ้ทเรียนการ์ตูน 
พบวา่ มโนทศัน์ทางคุณธรรมแตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   2.1.3 กรณีเปรียบเทียบมโนทศัน์ทางคุณธรรม โดยน าคะแนนความแตกต่าง
ระหวา่ง  หลงัและก่อนการจดัการเรียนรู้มาเปรียบเทียบ พบวา่ นกัเรียนมีมโนทศัน์ทางคุณธรรม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือหาความแตกต่างรายคู่โดยวธีิการของ เตอกี พบวา่ 
มโนทศัน์ ทางคุณธรรมของนกัเรียนแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทา งสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ คือ 
วธีิใชนิ้ทาน อิงปรัชญาจากหนงัสืออ่านส าหรับเด็ก กบัวธีิแบบปกติ และวธีิใชบ้ทเรียนการ์ตูนกบัวธีิ
แบบปกติ ส่วน  วธีิใชนิ้ทานอิงปรัชญาจากหนงัสืออ่านส าหรับเด็กกบัวธีิใชบ้ทเรียนการ์ตูน พบวา่ 
มโนทศัน์ทางคุณธรรมแตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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  2.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนต่อวธีิการจดัการเรียนรู้ทั้ง 3 วธีิ พบวา่ 
นกัเรียนมีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือหาความแตกต่างรายคู่ 
โดยวธีิการของ เตอกี พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ทั้ง 3 คู่ คือ วธีิใชนิ้ทานอิงปรัชญาจากหนงัสืออ่านส าหรับเด็กกบัวธีิแบบปกติ วธีิใชบ้ทเรียนการ์ตูน 
กบั วธีิแบบปกติ และวธีิใชนิ้ทานอิงปรัชญาจากหนงัสืออ่านส าหรับเด็กกบัวธีิใชบ้ทเรียนการ์ตูน 
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 The main purposes of this research were to study  the virtue concept and satisfaction 
among the 3rd grad pupils taught by using  allegorical tale books, comic books for youths, and by 
conventional method of learning administration, and to compare virtue concept and satisfaction 
among the 3rd grad pupils taught by using allegorical tale books, comic books for youths, and by 
conventional method of learning administration. 
 The population of this study were 205 pupils of the 3rd grade comprised of those from 
the Municipal School 1 “Surin Wittayakom”, form the Municipal School 2 “Wipat Suksa”, and 
form the Municipal School 3 “Tessabarn Anusorn”. The  samples were 105 pupils from the 3rd grade  
and they were selected by purposive random  sampling.The experimental groups were arranged 
into two.  In each group there were 35 students. The first group was taught by allegorial tale books, 
the second group  by comic books, and the third group  by conventional method of learning 
admistration. 
 There were 3 types of reseach instruments: 1) learning administration plan which was 
designed and developed by the researcher and this plan was about moral. Each type used the same 
text and the learning admistration  used of 10 plans of allogerical tale books, 10 plans of comic books 
and 10 plans of learning administration by conventional method, 2) type of innovation; There were 
types of books which were allegorical tale books and comic books for youth, and 3) Evalulation tools 
which were 50 items of the virtue concept  test and 3 satisfaction questionaires which were 12 items 
of questionairs to evaluate the satisfaction of learning administration taught by the  allegorical tale 
books for youth, the 12 items of questionaires to evaluate the satisfaction of learning admistration 
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taught by the comic books, the 12 items of questionaires to evaluate the satisfaction of learning 
admistration taught by the conventional method.  
 Data collection was completed by the researcher and her two  assistants. The researcher 
has instructed the research assistants about data collection. The steps were as follows: 1) asking a 
permission by writing letters to  school administrators. 2) testing the pupils by using the virtue concept  
test. The  test was used on September 16, 2005 from  08.30-09.30  am. The test was used to test three 
groups. 3) Learning admistration by the reseacher : The researcher used the learning admistration 
plan. The plan was taught for one hour. Each week the teaching covered 5 plans. The pupils were 
taught for two weeks from September 19-30, 2005. There were three groups of pupils, The researcher 
used allegorical tale books to test the pupils and collected data from the first group. The first research 
assistant used comic books to test the population and collected data from the second group. The 
second research assistant used the conventional method to test the pupils and collected data from 
the third group. 4) The primary test of virtue concept, before learning admistration, was sent as a 
post test to all the three groups of pupils. All respondents spent an hour taking the post test. After 
that, they took the satisfaction test with 3 learning methods of learning by spending 20 minutes. 
This test was used on September 30, 2005 from 09.40-11.00 am. 
 For data analysis, there  a process was as follows: 1) Analysing the virtue concept both pre 
and post studying. All 3 learning medthods were taught by using allegorical tale books, comic books 
and conventional method, searching for pupils who passed the criteria by percentage. 2) Analysing 
the virtue concept both pre and post studying, and concluding the level of the virtue concept with 
3 learning methods by mean and standard deviation. 3) Analysing the satisfaction with 3 learning 
medthods  by mean and standard deviation. 4) Comparing the virtue concept both pre and post 
studying by t-test dependent for three learning methods which were taught by using allegorical tale 
books, comic books and conventional method. 5) Comparing the virtue concept   among all 3 learning 
methods which were taught by using allegorical tale books, comic books and conventional method 
by F-test in case of one-way ANOVA. 6) Comparing satisfaction with all 3 learning methods which 
were taught by allegorical tale books, comic books and conventional method by F-test in the case 
of one-way  variation. 
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 Reseach findings were as follows: 
 1. The following items were the research findings of the virtue concept and satisfaction 
among the 3rd grade pupils instructed by using allegorical tale books, comic books and conventional 
method of learning administration. 
  1.1 The results  indicated  the following items, subsequent to studying the virtue 
concepts in both pre and post learning admistration of 3 methods analyzed by percentage, mean and 
standard deviation. 
   1.1.1 In case of pre-learning, the result was found that the virtue concept 
instructed 3 methods by using allegorical tale books, comic books and conventional method was 
above the criteria by 5.70, 5.71 and 0 percent. Also the learning learning administration instructed 
by 3 methods were at the low level ( X = 19.03, 19.40, 19.17 ; S = 4.33, 5.53, 3.44) 
   1.1.2 In case of post-learning , the result was found that the virtue concept 
instructed 3 methods by using allegorical tale books, commic books and conventional method was 
above the criteria by 97.14, 94.29 and 77.17 percent. Also the learning learning administration 
instructed by 3 methods were at the middle level ( X = 34.54, 35.71, 31.69 ; S = 4.06, 4.56, 4.11) 
  1.2 The finding, after the comparing the virtue concepts in both pre and post learning 
administration of 3 methods analyzed by t-test dependent, was that the pupils, who were instructed 
by using allegorical tale books, comic books and conventional method, in the  post learning 
administration, statistically  had the virtue concept higher than those tested in the pre-learning 
admistration by 0.05. 
  1.3 After the pupils were taught by using allegorical tale books, comic books and 
conventional method, in the  post learning administration, the result in overall and the individual 
aspect were as follows: 
   1.3.1 pupils’ satisfaction toward the method of learning administration by using 
allegorical tale books for youth was  that the overall aspect was at high level ( X =4.47 ; S = 0.02). 
While the individual aspect  indicated that the satisfaction of pupils was at the highest level in 3 
aspects such as in the content aspect, in the learning media aspect, and in the benefit aspect ( X = 4.89, 
4.52 ; S = 0.25 , 0.27, 0.36). Moreover, the individual aspect of  activity was at  high level ( X  = 4.13 , 
S = 0.35) 
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   1.3.2 pupils’ satisfaction in the method of learning administration by the comic 
books in general was at  high level ( X =4.23, S=0.21), while the individual aspects of content, activity, 
learning media, and benefit aspect were at  high level ( X =4.23, 4.00, 4.37, 4.44 ; S=0.51, 0.34, 
0.27, 0.51). 
   1.3.3 pupils’ satisfaction in the method of learning administration by the 
conventional method was  that the overal aspect was at  medium level ( X =3.31 ; S=0.36). The 
individual aspects of  content, and  benefit aspect were at  high level ( X =3.59, 3.90, S=0.55, 0.73), 
while individual aspects of activity and learning media were at  medium level ( X =3.06, 3.14, S=0.39, 
0.56).  
 2. Comparing to the virtue concept and the satisfaction among the pupils studying in 
the 3rd grade, the findings of learning administration taught by using the allegorical tale books, the 
comic books and the conventional method  were found as follows : 
  2.1 The finding in comparison in virtue concept among the pupils taught by three 
method  were : 
   2.1.1 Comparing  virtue concept at  pre learning stage, the result of the concept 
was not significantly difference at 0.05. 
   2.1.2 Comparing in virtue concept at  post learning stage, the result of the 
concept was significantly difference at 0.05. In the comparison on each pair, the researcher used 
Tukey method and found that there were 2 pairs of the virtue concepts which were significantly 
different at 0.05. Those pairs were the use of allegorical tale books and  conventional method, and 
the methods of use of comic books and the conventional method. In using the allegorical tale books 
and the comic books they were not significantly different at 0.05. 
   2.1.3 Comparing to the different score of the virtue concept between pre and 
post learning administration, the researcher found that there were two pairs of concepts which were 
significantly different at 0.05.  When using the Tukey method to indentify the difference of the couple 
of virtue concepts, the reseacher found that those pairs were the method of the use of  the allegorical 
tale books ,  the use of conventional method,  the method of using the comic books for youth and 
of the use of the conventional method. In the use of the allegorical tale books and the comic books 
for youth, the researcher found that the virtue concepts were not significantly different at 0.05. 



 

 

ฐ 

  2.2 The findings of comparing pupils’ satisfaction among all 3 methods of learning 
administration, the reseacher found theat the satisfaction of pupils was  significantly different at 0.05. 
When using the Tukey method to identify the difference of the couple of satisfaction, the researcher 
found that  the satisfaction of pupils was significant’ different at 0.05 in all 3 pairs. Those pairs were 
the use of the allegorical tale books and the conventional method, the use of comic books for youth 
and the conventional method, and the allegorical tale books and the comic books. 
 
 


