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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาหลักการและแนวทางการออกแบบภาพประกอบแบบฝึกอ่าน
พยัญชนะไทยส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักการอิสลาม 2) เพ่ือออกแบบภาพประกอบแบบฝึกอ่านพยัญชนะ
ไทยส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักการอิสลาม .และ.3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลงานออกแบบ
ภาพประกอบแบบฝึกอ่านพยัญชนะไทยส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักการอิสลาม ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน 
โดยศึกษาหลักการและแนวทางการออกแบบภาพประกอบตามหลักการอิสลาม .จากการรวบรวมข้อมูล
เอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก นักวิชาการทางศาสนา.จ านวน.5 คน.การสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การสอนระดับปฐมวัย ประเภทโรงเรียนวิถีมุสลิม .จ านวน.5.คน.ใช้แบบประเมินความพึงพอใจจากผู้สอน
ระดับปฐมวัย.ประเภทโรงเรียนวิถีมุสลิม.ในเขตกรุงเทพมหานคร .จ านวน.30.คน.เครื่องมือที่ใช้.ได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์.แบบสอบถาม.และแบบประเมิน.วิเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหาและใช้วิธีการทางสถิติ.ได้แก่ 
ค่าความถ่ี.ค่าร้อยละ.ค่าเฉลี่ย.( ).และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน.(S.D.).สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 1) การพิจารณาหลักการและแนวทางการออกแบบภาพประกอบแบบฝึกอ่านพยัญชนะไทยส าหรับ
เด็กปฐมวัยตามหลักการอิสลาม คือ ไม่วาดภาพที่มีรูปร่าง สัดส่วน ขนาด การแสดงมิติแสงและเงาที่
เลียนแบบการสร้างของพระเจ้า การไม่สื่อถึงความมีชีวิต (แววตา) ไม่มีกิริยาท่าทางที่แสดงถึงความดุร้าย 
และควรสื่อความหมายในบริบทของอิสลาม 
 2) ผลงานการออกแบบภาพประกอบแบบฝึกอ่านพยัญชนะไทยส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักการ
อิสลาม คือ แนวทางท่ี 2 เป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก โปรแกรม Adobe Illustrator 
จ านวน 44 ภาพ 
 3) การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลงานออกแบบภาพประกอบแบบฝึกอ่านพยัญชนะไทยส าหรับ
เด็กปฐมวัยตามหลักการอิสลามอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการสื่อความหมาย (  = 4.52, S.D. 
= 0.52) ด้านการออกแบบ (  = 4.71, S.D. = 0.38) และด้านคุณค่าและประโยชน์ (  = 4.56, S.D. = 0.46) 
โดยมีความพึงพอใจต่อผลงานการออกแบบในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก (  = 4.59, S.D. = 0.41) 
ค าส าคัญ: การออกแบบภาพประกอบไทยตามหลักการอิสลาม, แบบฝึกอ่านพยัญชนะไทย 
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Abstract 
 The objective of this research are to 1) to study and analyze the illustration design 
of Thai alphabet for reading practice in the childhood base on Islamic principles 2) to 
design the illustration of Thai alphabet for Thai reading practice in the childhood base on 
Islamic principles 3) to assess the satisfaction of the illustration design of Thai alphabet 
by using Mixed Methods research approach. The Mixed Methodology is the research 
approach which the researcher collects and analyses both quantitative and qualitative 
data within the same study. The in-depth interview are conducted from 5 Islamic scholars. 
Then the focus group approach is conducted among 5 Expertise in early childhood 
teaching in order. The final approach is to work on the satisfaction survey by collecting 
the data from 30 early childhood teachers by using statistical analysis which are frequency, 
percentage, Mean ( ) and standard deviation (S.D.). The results of the research are 
following 
 1) The guideline of illustration design of Thai alphabet for the childhood base on 
Islamic principles are not to draw the figures which size, shape, shadow and light imitating 
the creation of Allah. There is no alive feeling (eye expression), no fierce manner in the 
Islamic context. 
 2) The result of the illustration design of Thai alphabet for childhood is the 2nd 
approach which is using Adobe Illustrator program for graphic design for 44 pictures. 
 3) The satisfaction toward the illustration design are in very good level in every 
aspect. The result of Communication aspect are (  = 4.52, S.D. = 0.52). The result of the 
design aspect are (  = 4.71, S.D. = 0.38). The result of value and benefit aspects are (  = 4.56, 
S.D. = 0.46). The satisfaction level in total are in very good level which are (  = 4.59, 
S.D. = 0.41). 
Keywords: Islamic Design of Thai alphabet, Thai Alphabet reading practice 
 
บทน า 
  การศึกษาเป็นกลไกหลักในการพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน
ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงให้ความส าคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก 
ควบคู่กับการธ ารงรักษาอัตลักษณ์ของประเทศ การจัดการการศึกษาปฐมวัยจึงเป็นการวางรากฐานความรู้
ให้แก่เด็ก เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกด้านอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ 
เนื่องจากพัฒนาการของเด็กในช่วงปฐมวัยเปรียบดั่ง “รากแก้วแห่งชีวิต” เป็นช่วงวัยที่พัฒนาการทางด้าน
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด และเป็นฐานรากส าคัญส าหรับพัฒนาการในช่วงวัยต่อ ๆ ไป (สุริยา ฆ้อง
เสนาะ, 2558) เช่นเดียวกับศาสนาอิสลามที่ได้ให้ความส าคัญอย่างมากต่อการแสวงหาความรู้หรือการศึกษา 
เพราะถือว่าความรู้ที่เกิดจากการศึกษานั้นเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้ เปรียบเสมือนกุญแจ
ส าคัญที่จะน าพาความเจริญทางวัฒนธรรมและอารยธรรมในสังคม ท าให้มนุษย์สามารถแยกแยะระหว่างสิ่งที่
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ดีกับสิ่งที่ชั่ว หลักฐานหนึ่งที่ปรากฏในอัลหะดีษ ท่านนบีมุฮัมมัดมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม (ศ.ล.) 
กล่าวว่า การศึกษาเป็นสิ่งบังคับส าหรับมุสลิมทุกคน (หะดีษ บันทึกโดย อิบนุมาญะห์, 1984 : 48 หะดีษ
หมายเลข 86) อิสลามจึงเป็นวิถีชีวิตหรือธรรมนูญการด าเนินชีวิตที่มุสลิมทุกคนต้องเรียนรู้และปฏิบัติ 
เพ่ือด ารงชีวิตประจ าวันในฐานะปัจเจกบุคคล 
  การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาเด็กทุกๆ ด้าน เน้นการจัดประสบการณ์
อย่างเป็นองค์รวม.ทั้งด้านร่างกาย.อารมณ์ .จิตใจ.สังคม.และสติปัญญา.สื่อการเรียนการสอนจึงเป็น
องค์ประกอบส าคัญต่อกระบวนการเรียนการสอนทีม่ีความส าคัญยิ่งต่อการจัดเตรียมประสบการณ์ให้กับเด็ก
ปฐมวัยได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตามจุดประสงค์ของสาระที่ควรเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง
ตามที่หลักสูตรก าหนด เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวเนื้อหา น าความรู้จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน ช่วย
ให้เรียนรู้และจดจ าได้ง่าย.เช่น.แผนภูมิ.ภาพวาด.รูปภาพ.ภาพยนตร์.ของจ าลอง.เป็นต้น.ภาพจึงเป็น
สัญลักษณ์ที่ถ่ายทอดและสื่อความหมายได้โดยง่าย เป็นภาษาสากลที่เด็กและผู้ใหญ่แปลความหมายและ
เข้าใจได้อย่างแจ่มชัด (เลิศ อานันทนะ, 2523)   
  ภาพประกอบที่ดึงดูดความสนใจของเด็ก.มีส่วนช่วยให้เด็กเกิดความสนใจ หรือสงสัยอยากหา
ค าตอบ หากหนังสือมภีาพประกอบ เรื่องราว หรือเนื้อหาในหนังสือน่าสนใจ สนุกสนาน ชวนติดตาม จะท า
ให้เด็กเกิดนิสัยอยากอ่านและรักการอ่านในที่สุด โดย เฉพาะเด็กก่อนเข้าเรียนหรือวัยอนุบาล เพราะเด็กใน
วัยนี้อ่านหนังสือด้วยภาพมากกว่าอ่านด้วยตัวอักษร ภาพจึงท าให้เด็กเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ถึงแม้
ในเด็กที่มีวัยสูงขึ้นก็ชอบหนังสือที่มีภาพประกอบเช่นกัน (ณรงค์ ทองปาน. 2526 : 80) ช่วยให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ได้ดี เร้าให้เกิดความสนใจ สนุก จ าได้เร็ว อธิบายสิ่งที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่าย เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ ท าให้เด็กมีมโนภาพเริ่มแรกอย่างถูกต้อง สมบูรณ์และก่อให้เกิดความคิดรวบยอดเดียวกัน (นิพนธ์ 
สุขปรีดี. 2521; อ้างถึงใน วลัยนุช สกุลนุ้ย. 2556 : 7) 
  แบบฝึกอ่านพยัญชนะไทยส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นสื่อการเรียนการสอนส าหรับการฝึกและพัฒนา
ทักษะภาษาไทยขั้นพ้ืนฐาน เน้นภาพประกอบเป็นส าคัญเพ่ือสื่อความหมาย หากเนื่องด้วยในบทบัญญัติ
ศาสนาอิสลามมีข้อห้ามเรื่องการวาดภาพสิ่งที่มีชีวิตคนและสัตว์ ศิลปะอิสลามจึงไม่มีรูปภาพเคารพ ไม่ว่า
ด้านจิตรกรรมหรือประติมากรรมก็ตาม เพราะหลักศาสนาอิสลามได้ก าหนดว่า พระอัลเลาะฮ์ทรงไม่มีผู้ใด
หรือสิ่งใดเท่าเทียมหรือเสมอเหมือน (บทท่ี 7 โองการ 164) ฉะนั้นหากผู้ใดกระท าการใด ๆ ที่ส่อให้เห็นว่า
สร้างภาพที่เท่าเทียมหรือสิ่งเท่าเทียมและเทียบเคียงพระอัลเลาะฮ์เป็นผู้สร้าง ถือว่าผู้นั้นได้กระท าความผิด
อย่างใหญ่หลวง (สมจัย อนุมานราชธน, 2550) ดังกล่าวนี้จึงหมายรวมถึงภาพเขียน ภาพวาด ภาพถ่าย 
ภาพพิมพ์ รูปปั้น ฯลฯ ซึ่งจัดเป็นสื่อการเรียนการสอนที่น ามาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน 
เป็นสื่อถ่ายทอดเรื่องราวสาระความรู้ น าเข้าสู่บทเรียน ท าให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
  ดังนั้น การศึกษาแนวทางและการออกแบบภาพประกอบแบบฝึกอ่านพยัญชนะไทยส าหรับเด็ก
ปฐมวัยตามหลักการอิสลามในครั้งนี้ จึงมีนัยส าคัญคือ เพ่ือเป็นแนวทางและมาตรฐานการออกแบบ
ภาพประกอบแบบฝึกอ่านพยัญชนะไทยที่สอดคล้องกับหลักการอิสลาม และมีความเหมาะสมต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยส าหรับโรงเรียนวิถีมุสลิม น ามาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนส าหรับ
การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาด้านสติปัญญาและน าไปสู่การพัฒนาทักษะ
ในด้านอ่ืน ๆ ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือศึกษาหลักการและแนวทางการออกแบบภาพประกอบแบบฝึกอ่านพยัญชนะไทยส าหรับ
เด็กปฐมวัยตามหลักการอิสลาม 
 2. เพ่ือออกแบบภาพประกอบแบบฝึกอ่านพยัญชนะไทยส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักการอิสลาม 
 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลงานออกแบบภาพประกอบแบบฝึกอ่านพยัญชนะไทย
ส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักการอิสลาม 
 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย   
  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการออกแบบภาพประกอบสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งได้ใช้แนวคิดและทฤษฎี.3.ส่วน.ได้แก่   
  ส่วนที่.1.ทฤษฎีและหลักการออกแบบภาพประกอบ ประกอบด้วย ความหมายของภาพประกอบ  
สรุปได้ว่า.ภาพประกอบ.หมายถึง.การสื่อสารด้วยภาพ มีจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์เพ่ือน าไปใช้ประกอบ
หรือน าไปเสริมเพ่ือการสื่อความหมายร่วมกับข้อความ.ช่วยอธิบายให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 
(สอ เสถบุตร. ม.ป.ป. : 360; Hawkins, 1990 : 191; Ross., 1963 : 2 อ้างถึงใน เรวัต การพจน์. 2542 : 
15-16; วิษณุนาท.กตัญูญูทวีทิพย์, 2539 : 86; จารุพรรณ.ทรัพย์ปรุง, 2543 : 3; อารยะ ศรีกัลยาณบุตร, 
2550 : 108) ความส าคัญของภาพประกอบ สรุปได้ว่า ภาพประกอบเป็นสื่อสากลที่ช่วยให้ผู้อ่านเกิด
ความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ และช่วยให้ภาษามีความชัดเจนมากขึ้น ภาพประกอบและข้อความที่มีความ
ผสมกลมกลืนกัน ย่อมช่วยให้สามารถสื่อสารกันได้บรรลุผลตามความต้องการ (ณรงค์ ทองปาน, 2526 : 
81; Spaulding, 1955 : 33-34 อ้างถึงใน วรางคณา ศิริปโชติ, 2542; Ross,1963 : 5 อ้างถึงใน วรางคณา 
ศิริปโชติ, 2542; ภิญญาพร นิตยะประภา,2534 : 62; บันลือ พฤกษะวัน, 2534 : 71-72) การออกแบบ
และองค์ประกอบของหนังสือแบบฝึกอ่านพยัญชนะไทย สรุปได้ว่า หนังสือควรมีขนาดและรูปร่างเหมาะ
ส าหรับเด็กในแต่ละช่วงวัย มีการใช้ตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่อ่านแล้วสบายตา และมีส่วนประกอบของ
หนังสือครบถ้วน (วินัย รอดจ่าย, 2540 : 14; ทศสิริ พูลนวล, 2543 : 3 อ้างถึงใน พิมพ์จิต ตปนียะ, 2555 : 56) 
  ส่วนที่ 2 หลักการออกแบบสื่อการเรียนรู้ ส าหรับเด็กปฐมวัย  ประกอบด้วย  ความหมายของการ
ออกแบบ สรุปได้ว่า การออกแบบ (Design) หมายถึง การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุง ตกแต่ง 
เพ่ิมเติม หรือการสร้างสรรค์คิดค้นรูปแบบใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดรูปทรงใหม่มีความงาม หรือมี
ประโยชน์ใช้สอยได้ดีกว่าเดิม (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2526 : 20; วัฒนะ จูฑะวิภาค, 2527 : 10; อารี สุทธิพันธุ์, 
2521 : 8) หลักการออกแบบ เป็นการสร้างสรรค์โดยก าหนดแบบแผนตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ใช้สอยและสวยงาม การออกแบบที่ดีควรตรงกับความมุ่งหมาย และมีความกลมกลืนของส่วน
ประกอบการออกแบบ มีการออกแบบที่มีลักษณะง่าย มีสัดส่วนที่ดี มีความกลมกลืนทั้งส่วนรวม มีสัดส่วน
เหมาะสมในการใช้งาน วัสดุและวิธีการ มีลักษณะการตกแต่งพอดี มีโครงสร้างเหมาะสมกลมกลืนกับ
วัฒนธรรม (พาศนา ตัณฑลักษณ์, 2510 :16; อารี สุทธิพันธุ์, 2521 : 134) พัฒนาการทางภาษาด้านการ
อ่านของเด็กปฐมวัย สรุปได้ว่า เป็นการที่เด็กเชื่อมโยงความคิดจากภาพสัญลักษณ์ต่างๆ ด้วยการค้นหา
ความหมายจากตัวอักษรเพ่ือสื่อความหมายออกมา โดยในขั้นแรกจะได้แก่ การคาดเดาภาษา การแก้ไข
ความผิดในประโยคด้วยตนเอง จนถึงการรู้จักแก้ปัญหาในการอ่านค าและสามารถสร้างค าจากสิ่งที่พบเห็น
ได้มากขึ้น (Holdaway (1979) นพวรรณ ศรีวงค์พานิช (2557 : 4-8)) 2)    
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  ส่วนที่ 3 หลักการอิสลามกับรูปภาพและการวาดภาพ ประกอบด้วย หลักค าสอนเกี่ยวกับภาพวาด 
ได้มีการสรุปข้อห้ามและข้อยกเว้นเกี่ยวกับรูปภาพและรูปปั้น 1) รูปที่ถูกท าขึ้นมาเพ่ือเคารพบูชาแทนหรือ
ควบคู่ไปกับอัลลอฮ์ 2) รูปที่ไม่ได้ถูกปั้นหรือวาดขึ้นมาเพ่ือการเคารพบูชา แต่ถูกท าขึ้นโดยมีเจตนา
ลอกเลียนแบบการสร้างสรรค์ของอัลลอฮ์ 3) รูปปัน้ที่ถูกตั้งไว้ในทีส่าธารณะ เพ่ือที่จะเป็นการระลึกถึงบุคคล
ส าคัญๆ 4)รูปปั้นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้น ไม่ได้เพ่ือเคารพสักการะหรือให้ความส าคัญ 5) รูปภาพบุคคล
ส าคัญ เช่น ผู้ปกครองหรือผู้น าทางการเมือง 6) รูปคนหรือสัตว์ที่ไม่ได้มีไว้เพ่ือการเคารพ แต่มีไว้เพ่ือแสดง
ถึงความหรูหรามั่งคั่ง 7) การหาภาพวาดหรือภาพระบายสีของต้นไม้ ทะเลสาบ เรือ ภูเขาและแผ่นดิน  
เป็นที่ได้รับอนุมัติ อย่างไรก็ตาม ถ้าหากถูกท าขึ้นมาจากความเคารพบูชาหรือน าไปสู่การมีไว้เพ่ือแสดง
ความหรูหราก็ไม่เป็นที่อนุมัติ 8) ส าหรับภาพถ่าย โดยพ้ืนฐานแล้วเป็นที่อนุมัติ (หะลาล) จะกลายเป็นที่ไม่
อนุมัติ (หะรอม) ก็ต่อเมื่อสิ่งที่จะถูกน ามาเป็นภาพนั้นเป็นสิ่งที่หะรอม 9) หากรูปปั้นและรูปภาพต้องห้าม 
(หะรอม) ถูกท าให้เสียรูปหรือหมดคุณค่าแล้ว การน ามาใช้ก็เป็นที่อนุมัติ (หะลาล) (ยูซุฟ ก็อรฺฏอวี (2547)) 
  ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีทั้ง 3 ส่วน เป็นองค์ประกอบการออกแบบภาพประกอบเพ่ือสื่อการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักการอิสลาม นอกจากนี้ มีหลักการที่ต้องค านึงถึงในการออกแบบได้แก่ รูปแบบ 
ขนาด สี และเทคนิค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร (2555) กล่าวว่า ส่วนประกอบ
ส าคัญในการออกแบบสื่อภาพสอดคล้องกับหลักการอิสลาม ได้แก่ รูปแบบ สื่อภาพตามความเหมาะสม
ขนาดของภาพ การใช้สี และเทคนิคต่างๆ  
       

 
 
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือออกแบบสร้างสรรค์งานออกแบบภาพประกอบอย่างมีระบบ และน าผลการวิจัยหาข้อสรุปที่
เชื่อถือได้ด้วยการค านวณค่าทางสถิต ิได้ด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1..ผู้ให้ข้อมูลหลักส าคัญ (Key Informant) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการ
ทางศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาเป็นผู้น าค าสอนศาสนาอิสลามที่น าแบบอย่างท่านนบีมูฮ าหมัด 
(ศ.ล.) จ านวน 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนระดับปฐมวัย ประเภทโรงเรียนวิถีมุสลิม จ านวน 5 คน โดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการ
สนทนากลุ่ม (Focus group) เพ่ือวิเคราะห์และตีความหาข้อสรุปในหลักการ และน ามาก าหนดกรอบแนว
ทางการออกแบบภาพประกอบตามหลักการอิสลาม 



     

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 11 
The 11th Hatyai National and International Conference 

454 

 

  2..การศึกษาและรวบรวมข้อมูล.ทฤษฎีและหลักการต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกแบบภาพประกอบสื่อ
การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย จากเอกสาร ต ารา บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่าง 
ๆ (ยูซุฟ ก็อรฺฎอวี. 2547. หะลาลและหะรอมในอิสลาม. แปลโดย บรรจง บินกาซัน. ศูนย์หนังสืออิสลาม : 
กรุงเทพฯ) และการศึกษาข้อมูลบทอัรกุรอาน หะดิษที่มีบทบัญญัติข้อห้ามและข้ออนุมัติเกี่ยวกับรูปภาพ 
ภาพวาด (เชค มุ ฮัมมัด ซอและฮฺ อัลมุนั งญิด. 2555.สิ่ งต้องห้ามที่หลายคนมองเป็นเรื่องเล็ก. 
แปลโดย อัดนาน นาแซ. ศูนย์หนังสืออิสลาม กรุงเทพฯ)..เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางการออกแบบภาพประกอบ
สื่อการเรียนรู้ 
  3..การสร้างเครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) 
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
และด าเนินการออกแบบ การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือคัดเลือกรูปแบบภาพประกอบแบบฝึกอ่าน
พยัญชนะไทย จ านวน 3 ชุด ชุดละ 44 ภาพ มีลักษณะการใช้สีและเทคนิคการใช้สี  ได้แก่ สีโปสเตอร์ 
(Poster color) สีน้ า (Water color) และคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic) โปรแกรม Adobe 
Illustrator และแบบประเมินความพึงพอใจ 
  4..การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาของผลงานวิจัยที่ได้จากประเด็นการศึกษาและ
การตีความข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือหาข้อสรุปในหลักการวาด
ภาพที่ไม่ขัดต่อหลักการอิสลามจากหลักค าสอนของศาสนาอิสลาม และการวิเคราะห์ตัวอย่างรูปแบบ
ภาพประกอบแบบฝึกอ่านพยัญชนะไทยส าหรับเด็กปฐมวัยจากหนังสือแบบฝึกอ่านที่ใช้เทคนิคการสร้าง
ภาพประกอบแตกต่างกัน จ านวน 6 รูปแบบ และการสนทนากลุ่ม (Focus.group) ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
เพ่ืออภิปรายแสดงความคิดเห็น เสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ และพิจารณาคัดเลือกรูปแบบภาพประกอบ
แบบฝึกอ่านพยัญชนะไทยส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักการอิสลามที่มีความเหมาะสมจากผลงานออกแบบที่
ผู้วิจัยออกแบบทั้ง 3 รูปแบบ 
  5..การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน จากแบบ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลงานการออกแบบภาพประกอบแบบฝึกอ่านพยัญชนะไทยส าหรับเด็กปฐมวัย
ตามหลักการอิสลาม ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการค านวนค่าเฉลี่ย ( ) และค านวนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้ 
  1..จากการวิเคราะห์ตีความเกี่ยวกับหลักการวาดภาพที่สอดคล้องกับหลักการอิสลามจากหลักค า
สอนของศาสนาอิสลาม และการวิเคราะห์ตัวอย่างรูปแบบภาพประกอบแบบฝึกอ่านพยัญชนะไทยส าหรับ
เด็กปฐมวัยจากหนังสือแบบฝึกอ่านที่ใช้เทคนิคการสร้างภาพประกอบแตกต่างกัน จ านวน 6 รูปแบบ  
ในทัศนะของนักวิชาการทางศาสนา เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดส าหรับการออกแบบภาพประกอบแบบฝึกอ่าน
พยัญชนะไทยตามหลักการอิสลาม ได้แก่ 1) ไม่วาดภาพที่มีรูปร่าง สัดส่วน เลียนแบบของพระเจ้าเป็น
ผู้สร้าง 2) ไม่สื่อถึงความมีชีวิต เช่น การแสดงแววตาในสิ่งที่มีชีวิต  3) ไม่แสดงถึงความดุร้าย และ 
4) การสื่อความหมายในบริบทของอิสลาม เช่น การแต่งกาย การปฏิบัติศาสนกิจ และการเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์อิสลาม ฯลฯ 
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  2..ข้อสรุปจากการวิเคราะห์ตีความเกี่ยวกับหลักการวาดภาพที่สอดคล้องกับหลักการอิสลาม 
ทฤษฎีและแนวคิดในการออกแบบภาพประกอบแบบฝึกอ่านพยัญชนะไทยส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักการ
อิสลาม น ามาปรับใช้กับผลงานการออกแบบโดยอ้างอิงเนื้อหาจากแบบฝึกอ่านพยัญชนะไทยแบบบูรณาการ
อิสลาม (ฟาฎิมะฮ์ แวสะมะแอ, 2560) ได้แก่ 1) ออกแบบในลักษณะภาพการ์ตูน มีรูปร่างและสัดส่วนแบบ
ลดทอน 2) แสดงต าแหน่งของดวงตาด้วยลักษณะลายเส้น 3) ไม่แสดงกิริยาท่าทางที่แสดงถึงความดุร้าย และ 
4) การสื่อความหมายในบริบทของอิสลามด้านการแต่งกาย การปฏิบัติศาสนกิจ และการเชื่อมโยงข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อิสลาม และได้เลือกใช้เทคนิคและสื่อสร้างสรรค์ผลงานออกแบบภาพประกอบแบบ
ฝึกอ่านพยัญชนะไทยส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักการอิสลาม 3 รูปแบบ ตามเทคนิควิธีและสื่อสร้างสรรค์ 
(พิมพ์จิต ตปนียะ,  2555 : 51-52) ประกอบด้วย ประเภทสีโปสเตอร์ (Poster color) สีน้ า (Water color) 
และคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic) โปรแกรม Adobe Illustrator จ าแนกได้ 4 กลุ่ม คือ 
   2.1 กลุ่มภาพคน และอวัยวะ ได้แก่ ฅ  ญ  ฑ  ฒ  ณ  ด  ท  ฟ  และ ษ 
  2.2 กลุ่มภาพสัตว์ ได้แก่ ก  ค  ง  ช  ต  น  ป  ผ  ม  ย  ล  ส  และ ฮ 
  2.3 กลุ่มภาพธรรมชาติ (ต้นไม้) ได้แก่ ฌ และ บ 
  2.4 กลุ่มภาพสิ่งของ ได้แก่ ข  ฃ  ฆ  จ  ฉ  ซ  ฎ  ฏ  ฐ  ถ  ธ  ฝ  พ  ภ  ร  ว  ศ  ห  ฬ  
และ อ 
  3..ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลงานการออกแบบภาพประกอบแบบฝึกอ่าน
พยัญชนะไทยส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักการอิสลาม จากการสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้ง 5 คน ได้ร่วมพิจารณาและคัดเลือกผลงานการออกแบบภาพประกอบแบบฝึกอ่านพยัญชนะไทย รูปแบบ
ที่ 3 ได้แก่ เทคนิควิธีและสื่อสร้างสรรค์ประเภทคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic) โปรแกรม 
Adobe.Illustrator.เป็นภาพประกอบแบบฝึกอ่านพยัญชนะไทยส าหรับเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมตาม
หลักการอิสลามมากที่สุด และร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปรับปรุงผลงาน 

 

 
 
ภาพประกอบที่ 2 ผลงานออกแบบภาพประกอบแบบฝึกอ่านพยัญชนะไทย เทคนิควิธีและสื่อสร้างสรรค์  
ประเภทคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic) โปรแกรม Adobe Illustrator 
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  ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขผลงาน และน าผลงานการออกแบบภาพประกอบประเมินความพึงพอใจกับ
กลุ่มผู้สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนวิถีมุสลิมเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
ตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อผลงานออกแบบภาพประกอบแบบฝึกอ่านพยัญชนะไทย 

 จากตารางที่.1.ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อผลงานการออกแบบภาพประกอบแบบฝึก
อ่านพยัญชนะไทยส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักการอิสลาม พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมความพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 
4.59 (  = 4.59, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนวิถีมุสลิม 
เขตกรุงเทพมหานคร พึงพอใจมากที่สุดในทุกด้าน โดยพึงพอใจสูงสุดในด้านการออกแบบ ค่าเฉลี่ย 4.71 
(  = 4.71, S.D. = 0.38) รองลงมาคือ ด้านคุณค่าและประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 4.56 (  = 4.56, S.D. = 0.46) 
และด้านการสื่อความหมาย ค่าเฉลี่ย 4.52 (  = 4.52, S.D. = 0.52) ตามล าดับ 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้น ามาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
  1..การออกแบบภาพประกอบแบบฝึกอ่านพยัญชนะไทยส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นภาพประกอบที่
สร้างสรรค์ข้ึนมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา มีหลักการและแนวทางการออกแบบภาพประกอบโดยสังเขป คือ 
1) ไม่วาดภาพที่มีรูปร่าง สัดส่วน เลียนแบบของพระเจ้าเป็นผู้สร้าง 2) ต้องไม่สื่อถึงความมีชีวิต เช่น การ
แสดงแววตาในสิ่งที่มีชีวิต 3) ไม่แสดงถึงความดุร้าย และ 4) การสื่อความหมายในบริบทของอิสลาม เช่น 
การแต่งกาย การปฏิบัติศาสนกิจ การเชื่อมโยงกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์อิสลาม ฯลฯ สอดคล้องตาม
หลักการและแนวทางในการออกแบบภาพประกอบตามหลักการอิสลาม หมายถึง หลักการอิสลามเกี่ยวกับ
รูปภาพ ซึ่งในอัลกุรอานและหะดีษ มีบทบัญญัติข้อห้ามและข้ออนุมัติเกี่ยวกับรูปภาพ โดยในภาพรวมของ
ภาพสิ่งมีชีวิต ได้แก่ ภาพคนและสัตว์ ที่มีบทบัญญัติในศาสนา ทัง้นี้มีรายงานเบื้องต้น คือ 
   1.1.ท่านอิบนุมัสอูด เล่าว่า ท่านศาสดา กล่าวว่า “แท้จริงผู้ที่จะได้รับการลงโทษ
จากอัลลอฮ อย่างแสนเจ็บปวดที่สุดในวันกิยามะฮฺ คือบรรดาผู้ที่ท ารูปทั้งหลาย” (อัล-บุคอรี หะดีษเลขที่ 
5950 และมุสลิม หะดีษ เลขที่ 2109) 
   1.2.ท่านอิบนุอมุัร เล่าว่า ท่านศาสดา กล่าวว่า “แท้จริงบรรดาผู้ที่ท ารูปเหล่านี้ขึ้นมาจะ
ถูกลงโทษในวันกิยามะฮฺ จะมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่า: จงให้ชีวิตแก่สิ่งที่พวกเจ้าได้สร้างมันขึ้นมาเถิด ” 
(อัล-บุคอรี หะดีษเลขที่ 5951 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 2108) 
  ดังนั้น “การลงโทษที่รุนแรงที่สุดส าหรับคน (ในวันแห่งการการฟ้ืนคืนชีพ) จะได้แก่บรรดาผู้ที่
พยายามจะสร้างบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับที่อัลลอฮ์ได้สร้างขึ้น” (รายงานโดยมุสลิม) และด้วยเหตุผล

รายการประเมิน 
(n = 30) ระดับ 

ความพึงพอใจ  S.D. 
ด้านการสื่อความหมาย 4.52 0.52 มากที่สุด 
ด้านการออกแบบ 4.71 0.38 มากที่สุด 
ด้านคุณค่าและประโยชน์ 4.56 0.46 มากที่สุด 

สรุปค่าเฉลี่ยรวม 4.59 0.41 มากที่สุด 
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ดังกล่าว บทบัญญัติเป็นค าสอนมีรายงาน 2 ท่าน เป็นผู้ที่ใกล้ชิดท่านศาสดา กล่าวถึง ผู้ที่สร้างหรือวาด
ภาพที่พระเจ้าสร้างขึ้นจะถูกลงโทษในวันกิยามะฮฺ (วันสิ้นโลกและฟ้ืนคืนชีพ) ถูกให้น าวิญญาณของผู้ที่
สร้างภาพนั้นใส่แทนในภาพวาด และอัลลอฮฺจะลงโทษในสิ่งที่เจ็บปวด จากค าสอนที่เป็นธรรมนูญในการ
ด าเนินชีวิตของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม มุสลิมจะวาดภาพเหมือนจริงที่แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้ 
นอกจากด้วยเหตุจ าเป็นให้วาดได้ เช่น เพ่ือใช้ในวงการแพทย์ เพ่ือจับโจรผู้ร้าย ซึ่งเป็นการวาดภาพที่มี
จุดประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อสังคม ดังนั้น ในการวาดภาพแต่ละภาพ มุสลิมผู้วาดจะต้องตระหนักคิดถึงค า
สอนที่เป็นแนวทางของหลักการศาสนา 
  2..การวิเคราะห์การออกแบบภาพประกอบแบบฝึกอ่านพยัญชนะไทยส าหรับเด็กปฐมวัยตาม
หลักการอิสลาม ผลการวิจัยได้ภาพประกอบพยัญชนะ 4 กลุ่ม คือ 
   2.1 ภาพคนและอวัยวะ ได้แก่ ฅ  ญ  ฑ  ฒ  ณ  ด  ท  ฟ  และ ษ 
  2.2 ภาพสัตว์ ได้แก่ ก  ค  ง  ช  ต  น  ป  ผ  ม  ย  ล  ส  และ ฮ 
  2.3 ภาพธรรมชาติ (ต้นไม้) ได้แก่ ฌ และ บ 
  2.4 ภาพสิ่งของ ได้แก่ ข  ฃ  ฆ  จ  ฉ  ซ  ฎ  ฏ  ฐ  ถ  ธ  ฝ  พ  ภ  ร  ว  ศ  ห  ฬ  และ อ 
  พบว่า ภาพคนและอวัยวะ และภาพสัตว์ เป็นภาพที่ถูกก าหนดในบทบัญญัติข้อห้ามและข้ออนุมัติ
เกี่ยวกับรูปภาพ ลักษณะเป็นภาพประกอบที่สร้างสรรค์แบบลดทอน ภาพวาดชายและหญิงไม่มีรูปร่าง 
สัดส่วน แสงและเงา ที่เสมือนการเลียนแบบของพระเจ้าเป็นผู้สร้าง ไม่เน้นการสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึก ให้
แสดงรายละเอียดของภาพตามบริบทของอิสลาม ด้านการแต่งกาย การปฏิบัติศาสนกิจ เช่นเดียวกับภาพ
สัตว์ทีไ่ม่แสดงถึงความน่ากลัวและดุร้าย ไม่มีรูปร่าง สัดส่วน แสงและเงา ที่เสมือนการเลียนแบบของพระเจ้า
เป็นผู้สร้าง แสดงรายละเอียดของภาพตามบริบทของอิสลามโดยการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
อิสลาม สอดคล้องกับค ากล่าวว่า อิสลามเป็นศาสนาที่ชื่นชมความสวยงามและเรียกร้องให้ทุกอย่างไปสู่
ความสวยงาม ดังที่ท่านศาสดามุฮัมมัด  ได้กล่าวว่า “แท้จริงพระองค์อัลลอฮ์นั้นทรงสง่างามยิ่ง และพระองค์
ทรงโปรดปรานความสวยงาม” ศิลปะ คือ การสร้างสรรค์สิ่งสวยงามซึ่งสอดคล้องหลักการอิสลาม อย่างไรก็
ตามอิสลามให้ความส าคัญด้านศีลธรรมมากกว่าด้านความสวยงาม ประเด็นนี้มิได้หมายความว่าอิสลาม
ต่อต้านงานศิลปะ แต่อิสลามเห็นว่าความสวยงามนั้นขึ้นอยู่กับศีลธรรม นี่คือทัศนะของอิสลามที่มีต่อศิลปะ
ในทุก ๆ แขนง จึงมีมาตรฐานในอิสลามเกี่ยวกับงานศิลปะทุก ๆ แขนง กล่าวคือ “สิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดี 
และสิ่งที่ชั่วร้ายเป็นสิ่งที่ผิด” (มะห์มูด ฮัมดี ซักซูก, 2562: ออนไลน์) ภาพธรรมชาติ (ต้นไม้) และภาพ
สิ่งของต่าง ๆ เป็นภาพที่นักวิชาการมีความเห็นว่าไม่เป็นสิ่งที่ต้องห้าม เพราะไม่เป็นการเลียนแบบของพระ
เจ้าเป็นผู้สร้าง สอดคล้องกับหลักฐานค ากล่าวของ อิบนิอับบาส (ร.ด.) ต่อชายคนหนึ่งที่มาถามท่านถึงเรื่อง
การท ารูป ท่านให้ค าแนะน าว่า “หากท่านจ าเป็นต้องท า จงท า (รูป) ต้นไม้และสิ่งที่ไม่มีชีวิต” 
  ผลจากการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการสนทนากลุ่ม (Focus group) และการพิจารณา
คัดเลือกผลงานภาพประกอบ สรุปได้ว่า ผลงานภาพประกอบรูปแบบที่ 3 ประเภทเทคนิคคอมพิวเตอร์
กราฟิก โปรแกรม Adobe Illustrator มีความเหมาะสมมากที่สุด สอดคล้องกับ รุ่งนภา ผลพฤกษา (2550) 
ที่พบว่า ภาพประกอบหนังสือการ์ตูนที่มีรูปแบบเหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัยมากที่สุดคือ ภาพประกอบ
การ์ตูนรูปทรงที่สร้างขึ้นมาใหม่ และระบายสีด้วยคอมพิวเตอร์จากโปรแกรมส าเร็จรูป และเมื่อเปรียบเทียบ
ผลการรับรู้และการจ าจากการเรียนรู้จากภาพประกอบหนังสือการ์ตูนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย พบว่า ภาพประกอบการ์ตูนรูปทรงที่สร้างขึ้นใหม่และระบายสีด้วยคอมพิวเตอร์จากโปรแกรมส าเร็จรูป
มีระดับค่าเฉลี่ยด้านการรับรู้และระดับค่าเฉลี่ยด้านการจ าอยู่ในระดับมากท่ีสุด ดังนั้น ภาพประกอบหนังสือ
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ส าหรับเด็กเริ่มหัดอ่าน อายุ 3 - 5 ปี โดยส่วนใหญ่จึงนิยมสร้างสรรค์ภาพประกอบในรูปแบบตัดทอนจาก
ของจริงมากที่สุด เนื่องด้วยน่าสนใจและเกิดจินตนาการได้ดีกว่าภาพเลียนแบบของจริง (เบญจมาส แสงใยมณี, 
2549) เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์ (2514) ที่พบว่า เด็กปฐมวัยชอบภาพประกอบที่มี
รูปแบบภาพประดิษฐ์มากกว่าภาพถ่ายและภาพวาดเหมือนจริง ในด้านการใช้สีในผลงานการออกแบบ 
ผู้วิจัยเลือกใช้สีที่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์ (2514) ที่พบว่า เด็กปฐมวัยชอบ
ภาพสีที่หลากหลาย ชอบภาพประกอบที่ใช้สีที่มีระดับความเข้ม (Vivid Tone) มากที่สุด และการจับคู่สี
โดยการใช้สีตัดกัน (ทรรศมน ศิริมงคล, 2548) 
  ดังนั้น การจัดท าสื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอนเด็กปฐมวัย พบว่า ภาพประกอบส าหรับเด็ก
ต้องสื่อตรงถึงการรับรู้ภาพ เหมาะกับการเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และการเข้าสังคม ส่งผลต่อการสร้างความพร้อมและการเติบโตให้เป็นผู้ใหญ่ที่
มีคุณภาพในอนาคต เด็กมองเห็นภาพแล้วเกิดความรู้ ความเข้าใจในการจดจ ารูปร่าง รูปทรง สี และการ
เชื่อมโยงจากสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ที่มีความชัดเจน เป็นกรอบแนวทางการออกแบบสื่อ
ภาพประกอบในการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวง
การศึกษาของอิสลาม (ชัยคฺ มุฮ ามัด บุคอยต์) ภาพประกอบจึงเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัย
ที่ส าคัญและจ าเป็นต้องให้ความสนใจออกแบบภาพประกอบ โดยเฉพาะในด้านการสร้างภาพประกอบให้
น่าสนใจมากขึ้น 
  3..ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลงานการออกแบบภาพประกอบแบบฝึกอ่าน
พยัญชนะไทยส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักการอิสลาม ตามหลักเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ (อรรถพร 
ค าคม, 2546 : 29) ประกอบด้วย 1) ด้านการสื่อความหมาย 2) ด้านการออกแบบ และ 3) ด้านคุณค่าและ
ประโยชน์ พบว่า ผลงานการออกแบบภาพประกอบแบบฝึกอ่านพยัญชนะไทยส าหรับเด็กปฐมวัยตาม
หลักการอิสลามมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดในทุกด้าน โดยมีความพึงพอใจสูงสุดด้านการ
ออกแบบ รองลงมาคือ ด้านคุณค่าและประโยชน์ และด้านการสื่อความหมาย 
   3.1.ด้านการสื่อความหมาย ข้อสังเกตจากผู้สอนแบบบูรณาการ และด้านการสอนศาสนา
อิสลาม แสดงถึงเจตนารมณ์ในการใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัยเด็ก มีจุดเด่นที่น่าสนใจให้แก่เด็กปฐมวัย ท าให้
เด็กจดจ าภาพได้ดี และปลูกฝังในสิ่งที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับศาสนาให้แก่เด็ก ภาพประกอบที่มีขนาดมองเห็นได้
อย่างชัดเจน มีความเด่นชัด เข้าใจง่าย สอดคล้องกับหลักศาสนาบริบทภาพของอิสลาม ดังนั้นในบริบท
การศึกษาอิสลามจึงเป็นเครื่องมือที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กให้สอดคล้องกับค่านิยม 
หลักปฏิบัติที่วางอยู่บนพื้นฐานของอัลกุรอานและซุนนะฮ์ เกี่ยวกับค าศัพท์ที่หมายถึงการศึกษาอิสลามนั้น 
นักวิชาการและนักการศึกษาอิสลามได้ให้ความหมายไว้ทั้งในเชิงภาษาและเชิงวิชาการว่ามีความเหมาะสม
มากที่สุด ภาพประกอบที่ดี มีความชัดเจน สื่อความหมายในบริบทอิสลาม และสอดคล้องตามค าสอน
ศาสนา ภาพนั้นเข้าใจง่ายดังที่อ้างถึง 
   3.2.ด้านการออกแบบ.กลุ่มผู้สอนระดับปฐมวัยมีความเห็นว่าภาพที่ถูกต้องตามหลัก
ศาสนาเป็นสิ่งส าคัญที่มีเปูาหมายเดียวกัน กล่าวโดยสรุปคือ 
    (1) ภาพคน เป็นสิ่งมีชีวิตที่หลักศาสนาไม่อนุญาต เพราะเลียนแบบของพระเจ้า
เป็นผู้สร้าง ผู้สอนแบบบูรณาการและด้านการสอนศาสนาอิสลามทุกท่านจะพิจารณาเป็นล าดับแรก ภาพ
คนที่ประกอบด้วยชายและหญิง ไม่แสดงให้เห็นเป็นรูปร่าง สัดส่วน แสงเงา ไม่มีแววตา ไม่แสดงถึงอารมณ์ 
มีบริบทอิสลาม มีสีสันสวยงามแสดงถึงงานศิลปะท่ีมีความงาม จะท าให้เด็กปฐมวัยเกิดความคิดสร้างสรรค์
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และจินตนาการเสริมสร้างประสบการณ์ได้ เป็นที่น่าจดจ าและยังเป็นแนวทางในการพัฒนาสร้างสรรค์สื่อ
การเรียนรู้ที่สวยงามเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
    (2) ภาพสัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่หลักศาสนาก าหนดให้ไม่สื่อความหมายถึงความมี
ชีวิต ไม่มีแววตา กิริยาท่าทางที่แสดงถึงความดุร้าย มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับประวัติศาสตร์
อิสลามในบางเรื่อง ภาพประกอบที่ออกแบบจึงไม่แสดงให้รู้สึกถึงความมีชีวิต การใช้สีเรียบง่าย มีสีสัน
สวยงาม การจัดองค์ประกอบภาพสอดคล้องตามสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ ไม่เน้นรูปร่าง สัดส่วน แสงเงา 
มีบริบทอิสลาม 
    (3) ภาพธรรมชาติ (ต้นไม้) สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ภูเขา แม่น้ า 
ในหลักการศาสนาไม่มีข้อห้าม เพราะเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ มนุษย์ได้รับประโยชน์ใช้สอย
เช่นเดียวกับสิ่งของ การวาดภาพระบายสี พืช ต้นไม้ สิ่งไม่มีชีวิต และอ่ืน ๆ จากธรรมชาติ จึงอนุญาตโดย
ไม่มีความคิดเห็นขัดแย้งกันในบรรดาผู้รู้ (ยูซุฟ ก็อรฺฏอวี, 2554; แปลโดย บรรจง บินกาซัน, 2554 : 149) 
    (4) ภาพสิ่งของในหลักการศาสนาไม่มีข้อห้าม เพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์ท าขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการด ารงชีพ เช่น สิ่งก่อสร้าง ภาชนะ ถ้วยชาม อนุญาตให้วาดเช่นเดียวกนั 
    ดังนั้น ภาพธรรมชาติ และสิ่งของ จึงเป็นภาพวาดที่แสดงการจัดองค์ประกอบภาพ 
มุมมอง การใช้สีและเส้นได้อย่างเหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย ภาพสิ่งของเครื่องใช้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีพของมนุษย์  ไม่ได้แสดงถึงความมีชีวิตและวิญญาณ เช่นเดียวกับภาพ
ธรรมชาติที่ให้ประโยชน์ด้านความสวยงาม ร่มรื่น ไม่มีชีวิตและวิญญาณเหมือนคนและสัตว์ ผู้วิจัยและ
ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนผู้สอนเด็กปฐมวัยด้านศาสนาอิสลามหรือบูรณาการจึงถอดแบบเรียนจากค าสั่งและ
บทบัญญัติของศาสนามาเป็นแนวทางในการออกแบบภาพประกอบตามวัตถุประสงค ์เพ่ือศึกษาและใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักการ
อิสลาม 
  3.3.ด้านคุณค่าและประโยชน์ พบว่า กลุ่มผู้สอนระดับปฐมวัยพึงพอใจในด้านภาพประกอบ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก และเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่เด็กมากที่สุด รวมถึงเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในการจดจ าพยัญชนะไทย สอดคล้องกับความเห็นของ โชดก เก่งเขตรกิจ (2552: 
ออนไลน์) ได้กล่าวถึงคุณค่าและประโยชน์ของภาพประกอบส าหรับเด็กว่า ภาพเปรียบเสมือนหัวใจของ
หนังสือส าหรับเด็ก ท าหน้าที่สร้างภาพพจน์ในใจของเด็ก ช่วยให้เด็กเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่านได้ดีขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ไม่ผิดพลาด เป็นภาพจ าลองของเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสิ่งของ สถานที่ เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องไกลตัวหรือผู้อ่านไม่มีโอกาสได้เห็น สัมผัส หรือมองเห็นได้ด้วยตา ภาพประกอบที่ใช้สี 
เส้น แสงและเงาสวยงาม สะท้อนเรื่องราว เหตุการณ์ ท าให้เกิดจินตนาการลึกซึ้งและกว้างไกลยิ่งขึ้น 
  การออกแบบภาพประกอบแบบฝึกอ่านพยัญชนะไทยส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักการอิสลาม จึง
เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ภาพประกอบสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีความส าคัญ เนื่องด้วยเป็น
ภาพประกอบที่ส่งเสริมสาระการเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านการอ่าน เกิดความรู้ ความเข้าใจ
สภาพแวดล้อมในบริบทต่างๆ ตลอดจนการน าไปประยุกต์ใช้ ซึ่งผู้สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ควรมีความรู้ 
ความเข้าใจในการเลือกภาพประกอบอย่างเหมาะสม มีค าอธิบายภาพ ให้ความรู้ความเข้าใจ และ
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ เพ่ือออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทีม่ีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
  คณะผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้ ตลอดจนส านักวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่กรุณาให้ค าแนะน าและให้ก าลังใจ ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลและช่วยเหลือใน
การด าเนินงานวิจัย ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านศาสนาอิสลาม ที่ให้ค าปรึกษาน า
ความรู้ต่าง ๆ มาแนะน าให้แก่ผู้วิจัย และกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของผลงานออกแบบ
ภาพประกอบในงานวิจัยครั้งนี้ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญอันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จนกระท่ังงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  การวิจัยนี้เป็นแนวทางการออกแบบภาพประกอบแบบฝึกอ่านพยัญชนะไทยตามหลักการอิสลาม 
โดยควรจัดท าข้อมูลประกอบการเล่าเรื่องในบริบทอิสลามด้านประวัติศาสตร์อิสลาม  และน าแนวทางใน
การออกแบบภาพประกอบตามหลักการอิสลามมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสื่อการเรียนรู้อ่ืน  ๆ เช่น 
การออกแบบภาพประกอบแบบฝึกอ่านภาษาอาหรับ เพ่ือให้เด็กเข้าใจภาพประกอบแบบฝึกอ่านพยัญชนะ
ไทยตามหลักการอิสลาม ตลอดจนการจัดท าเป็นสื่อการเรียนรู้ และทดลองใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
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