รายงานการวิจยั
เรื่ อง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด โดยการใช้วธิ ีการเรี ยนการสอนแบบสตอรี่ ไลน์
ของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 แผนก การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจ
กรุ งเทพ

โดย
นางสาวปวีณา สุ วรรณปักษ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
ปี 2558

1

ชื่อผลงานวิจัย :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด โดยการใช้วธิ ีการเรี ยนการ
สอนแบบสตอรี่ ไลน์ของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นปี ที่ 2 แผนก การตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุรกิจกรุ งเทพ

ชื่ อผู้วจิ ัย

:

นางสาวปวีณา สุ วรรณปักษ์

ตาแหน่ ง
วุฒิการศึกษา

:
:

ครู ผสู้ อน

สถานศึกษาทีต่ ิดต่ อ :

ปี ทีท่ าวิจัยเสร็จ :
ประเภทงานวิจัย :

ปริ ญญาตรี (ศศ.บ.) สาขาภาษาอังกฤษ, 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาลัยอาชี วศึกษาเทคนิ คบริ หารธุ รกิ จกรุ งเทพ 88 สุ ขุมวิท73 (เชิ งสะพานพระ
โขนง) พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10260
โทรศัพท์ส่วนตัว 099-6922951 E-mail paweena.en@gmail.com
ปี การศึกษา 2558
วิจยั ในชั้นเรี ยน

คาสาคัญ
: ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน, สตอรี่ไลน์
บทคัดย่อ
: การวิจยั เรื่ องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษฟั งพูด
โดยการใช้วธิ ีการสอนแบบสตอรี่ ไลน์ ของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 2 มีวตั ถุประสงค์การวิจยั
ดังนี้ เพื่อศึกษาการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษฟั ง-พูด โดยใช้สตอรี่ ไลน์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน หลังจากการใช้สตอรี่ ไลน์ และเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
สตอรี่ ไลน์กลุ่ มเป้ าหมาย คื อ นักเรี ยนระดับชั้นประกาศนี ยบัตร-วิชาชี พชั้นปี ที่ 2 แผนกการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชี วศึกษาเทคนิ คบริ หารธุ รกิ จกรุ งเทพที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 (20001204) ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 17 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการสอนโดยใช้
สตอรี่ ไลน์ จานวน 1 ชุ ด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ ไลน์ แบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ ไลน์ ส่ วนเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ ไลน์ขอ้ มูลที่ได้นามาวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ นักเรี ยนมีความสามารถด้านทักษะการ ฟัง-พูด ภาษาอังกฤษจาก
การทดสอบ 2 ครั้ง เฉลี่ยแล้วผ่านเกณฑ์อยูใ่ นระดับดี หลังการเรี ยนโดยใช้แผนการสอนแบบสตอรี่ ไลน์
นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษโดยการใช้แผนการสอนแบบสตอรี่ ไลน์อยูใ่ น ระดับดี
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ความสาคัญและความเป็ นมาของปัญหา
ปั จจุบนั เทคโนโลยีดา้ นการสื่ อสารและคอมพิวเตอร์ ได้กา้ วกระโดดอย่างรวดเร็ ว มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ทาให้วถิ ีชีวติ ของคนมีการปรับเปลี่ยนตามเทคโนโลยีฯ โดยเฉพาะคนรุ่ นใหม่ เช่น วัยรุ่ นและ
นักศึกษา ซึ่ งหันมาสื่ อสารกันผ่านระบบเทคโนโลยีฯ ด้วยการพูดคุย สนทนา แสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนความคิดอย่างอิสระ ลดช่องว่าง เกิดเป็ นสังคมเครื อข่ายที่กว้างขวาง จากการศึกษาเทคนิควิธีการ
เรี ยนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญพบว่าการฝึ กพูดเพื่อเน้นการสื่ อสาร(Communicative
Drills) เป็ นการฝึ กฝนความรู้ทางภาษาอังกฤษมาใช้ในการฝึ กพูด ได้แก่พดู บรรยาย 2 ภาพตามสถานการณ์ที่
กาหนดให้การสอนทักษะการพูดโดยใช้วธิ ี พดู บรรยายภาพจะช่วยเสริ มสร้างคุณภาพทักษะการพูดของผูเ้ รี ยน
ให้พฒั นาขึ้นและมีความมัน่ ใจในการใช้ภาษามากขึ้นและจะนามาซึ่ งจากความถูกต้อง(Accuracy) และความ
คล่องแคล่ว(Fluency) ได้ตามระดับการเรี ยนรู้และศักยภาพของผูเ้ รี ยน จากสภาพปัจจุบนั และปัญหาในการ
สอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งผลงานวิจยั ดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะนาวิธีการสอนแบบสตอรี่ ไลน์ มาใช้
ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปี ที่ 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ การธุ รกิจกรุ งเทพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการใช้การเรี ยนการ สอนแบบสตอรี่ ไลน์
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ของนักเรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรชั้นปี ที่ 2 หลังการเรี ยนแบบสตอรี่ ไลน์
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้สตอรี่ ไลน์
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ตัวแปรต้น
- เทคนิคการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์
2. ตัวแปรตาม
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด
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นิยามศัพท์
1. ผลสั มฤทธิ์ หมายถึง ความรู ้ความสามารถทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนทั้งในด้านการศึกษาเล่าเรี ยน
และการปฏิบตั ิ ซึ่ งสามารถวัดด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
2. สตอรี่ไลน์ หมายถึง วิธีที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการสอน ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง จะมีการผูก
เรื่ องแต่ละตอนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเรี ยงลาดับเหตุการณ์
แนวคิด ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด โดยการใช้วธิ ีการเรี ยนการสอนแบบสตอรี่ ไลน์
ของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 แผนก การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจ
กรุ งเทพ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยนาเสนอผลการศึกษาตามลาดับดังนี้
-ความหมายของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
- ความหมายการสอนแบบสตอรี่ ไลน์
- การจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง (learner centered)
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนเป็ นสิ่ งที่ช้ ีผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา ซึ่ งนอกจากจะเป็ นเรื่ องการ
พัฒนาความรู ้ความสามารถทางสติปัญญาของผูเ้ รี ยนแล้ว ยังแสดงถึงคุณค่าของหลักสู ตร การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน ความรู ้ความสามารถของครู ผสู ้ อน และผูบ้ ริ หาร มีผกู ้ ล่าวถึงความหมายของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนไว้หลายท่าน ดังนี้ สาหรับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมาย
ของคาว่า “สัมฤทธิ์” ว่า หมายถึง ความสาเร็ จ (ในคาว่า สัมฤทธิ ผล) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 1171) อัจฉรา
สุ ขารมณ์ และอรพินทร์ชูชม (2530: 10) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ระดับความสาเร็ จที่
ได้รับจากการเรี ยนซึ่งได้ประเมินผลจากสองวิธี คือ (1) กระบวนการที่ได้จากแบบทดสอบ โดยใช้
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยทัว่ ไป (2) กระบวนการที่ได้จากเกรดเฉลี่ยของสถาบันการศึกษาซึ่ง
ต้องอาศัยกรรมวิธีที่ซบั ซ้อนและช่วงเวลาที่ยาวนาน อุทุมพร จามรมาน (2535: 38) อธิ บายว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน เป็ นการบอกความสามารถของผูเ้ รี ยน ในการวิเคราะห์ วิจารณ์ ความพยายามในการเรี ยน
ทักษะในการศึกษาเล่าเรี ยนและการปฏิบตั ิ มีการเข้าห้องเรี ยน มีความสนใจและมีทศั นคติที่ดีต่ออาชีพ และ
สิ ริวรรณ พรหมโชติ (2542 : 17) ให้ความหมายของ “ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน” ว่า หมายถึง ความสามารถ
ในการที่จะพยายามเข้าถึงความรู ้ ซึ่ งเกิดจากการกระทาประสานกัน และต้องอาศัยความพยายามอย่างมาก ทั้ง
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญา และองค์ประกอบที่ไม่ใช่สติปัญญา แสดงออกในรู ปของความสาเร็ จ
ซึ่ งสามารถสังเกตและวัดได้ดว้ ยเครื่ องมือทางสติปัญญา หรื อแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทวั่ ไป สาหรับ มนต์
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รวี นันต๊ะเสน (2543: 26) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ความรู ้ความสามารถของ
ผูเ้ รี ยนที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับการฝึ กอบรมสั่งสอนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา จึงถือได้วา่
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคือผลผลิตที่สาคัญของการเรี ยนการสอน การวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจึงเป็ น
กิจกรรมหลักในกระบวนการเรี ยนการสอนของครู นอกจากนี้ สุ ดาลักษณ์ เข็มพรมมา (2548, 20) ให้
ความหมายของ “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน” ว่า หมายถึงความรู ้หรื อทักษะของบุคคลอันเกิดจากการเรี ยนรู ้
โดยการแสดงออกซึ่ งความสาเร็ จของบุคคลในการเข้าถึงความรู ้ใด ๆ นั้นสามารถวัดได้ดว้ ยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทวั่ ไป และ พจนานุกรม Webster’s Online Dictionary (2007) ให้ความหมายว่า หมายถึง สถานะ
ที่แสดงถึงความสาเร็ จในบางสิ่ งบางอย่างและพจนานุกรม Merriam-Webster Online (2007) กล่าวว่า
ผลสัมฤทธิ์ (achievement) มีความหมาย 3 ประการคือ (1) สิ่ งที่แสดงถึงความสาเร็ จ (2) ผลที่ได้รับจากความ
พยายาม และ (3) คุณภาพและปริ มาณของผลงานนักเรี ยน
จากคาจากัดความดังกล่าวพอสรุ ปได้วา่ “ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน”หมายถึง ความรู้ความสามารถ
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนทั้งในด้านการศึกษาเล่าเรี ยนและการปฏิบตั ิ ซึ่ งสามารถวัดด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์
การเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์
การเรี ยนการสอนแบบสตอรี่ ไลน์วธิ ี สอนแบบสตอรี ไลน์ เป็ นวิธีที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง จะมีการผูกเรื่ องแต่ละตอนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และเรี ยงลาดับ
เหตุการณ์ หรื อที่เรี ยกว่า กาหนดเส้นทางเดินเรื่ อง โดยใช้คาถามหลักเป็ นตัวนา สู่ การให้ผเู ้ รี ยนทากิจกรรม
อย่างหลากหลาย เพื่อสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง เป็ นการเรี ยนตามสภาพจริ ง ที่มีการบูรณาการระหว่างวิชา เพื่อ
เป้ าหมายพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนทั้งตัว ฮาร์คเนส (Harkness, 1993, p.4) และเครสเวล (Creswell, 1997,
p.3) ได้ระบุองค์ประกอบสาคัญของการเรี ยนการสอนแบบสตอรี่ ไลน์ไว้ 4 ประการ ได้แก่
1. ฉากซึ่งระบุเวลาและสถานที่ชดั เจน (setting the scene in a particular
time and place)
2. ตัวละครที่อาจเป็ นคน หรื อสัตว์ หรื อทั้งคนและสัตว์ (people and
or animals)
3. การดาเนินชีวติ ประจาวันของตัวละคร (a way of life to investigate)
4. ปั ญหาที่ตอ้ งแก้ไข (real problems to be solved)
ลักษณะเด่นของวิธีสอน
1.กาหนดเส้นทางการเดินเรื่ อง (Storyline) และจัดเรี ยงเป็ นตอนๆ (Episode) ด้วยการใช้คาถามหลัก (Key
Questions) เป็ นตัวกาหนดกิจกรรมเพื่อการเรี ยนรู ้
2.เน้นการใช้กิจกรรม (Activity Based Approach) ให้สอดคล้องกับคาถามหลัก และเนื้อหาการผูกเรื่ อง ซึ่ งมี
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ดังนี้
1) ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ให้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนมากที่สุด
2) ยึดกลุ่มเป็ นแหล่งความรู ้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั
3) ให้ผเู้ รี ยนสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง โดยเน้นกระบวนการควบคู่กบั ความรู ้
4) เน้นการนาความรู้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
3.เน้นให้ผเู้ รี ยนสร้าง (Construct) ความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมอย่างกระฉับกระเฉง
เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยน ทั้งด้านสติปัญญา (Head) ด้านอารมณ์ เจตคติ
(Heart) และด้านทักษะปฏิบตั ิ (Hands) เป็ นวิธีสอนที่ให้อานาจแก่ ผูเ้ รี ยน (Learner Empowerment) คือ ให้
โอกาสสร้างความรู ้หรื อปรับแต่งโครงสร้างความรู ้ดว้ ย ตนเองอย่างเป็ นอิสระ และแสดงถึงกระบวนการใน
การได้มาซึ่ งความรู ้น้ นั ๆ รับผิดชอบต่อ ความรู ้ที่สร้างขึ้น ซึ่ งจะนาไปสู่ การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ (Long Life
Learning)
4.เป็ นการเรี ยนตามสภาพจริ ง (Authentic Learning) มีการบูรณาการระหว่างวิชา (Integration)
5.มีเหตุการณ์ (Incidents) เกิดขึ้นเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้แก้ไขปั ญหาและเรี ยนรู ้
6.แต่ละเรื่ อง หรื อแต่ละเหตุการณ์ที่กาหนด ต้องมีการระบุสิ่งต่อไปนี้ หรื อมีองค์ประกอบต่อไปนี้
1) กาหนดฉาก โดยระบุสถานที่และเวลาโดยเฉพาะ
2) ตัวละคร อาจเป็ นคนหรื อเป็ นสัตว์
3) วิถีการดาเนินชีวิตเพื่อใช้ศึกษา
4) ปั ญหาที่รอการแก้ไข
บทบาทของผูเ้ รี ยน
1.เป็ นผูศ้ ึกษาค้นคว้าปฏิบตั ิดว้ ยตนเองในทุกเรื่ องตามที่ครู กาหนด เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้
2.ดาเนินการเรี ยนด้วยตนเอง เพื่อให้การเรี ยนสนุกสนาน ตื่นเต้น มีชีวติ ชีวา และท้าทายอยูต่ ลอดเวลา
3.มีส่วนร่ วมในการเรี ยนทั้งร่ างกาย จิตใจและการคิด ในทุกสถานการณ์ที่ครู กาหนดขึ้น อย่างเป็ นธรรมชาติ
เหมือนสถานการณ์ในชีวิตจริ ง
4.เรี ยนทั้งในห้องเรี ยน (Class) และในสถานการณ์จริ ง (Reality) เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม
5.ตอบคาถามสาคัญ หรื อคาถามหลัก (Key Questions) ที่ครู กาหนดจากประสบการณ์ของตนเอง หรื อ
ประสบการณ์ในชีวติ จริ ง
6.มีความกระฉับกระเฉง ว่องไว ในการมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง เช่น สามารถจา พิจารณา ทาตามคาแนะนา
ของครู ได้อย่างดี
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7.ทางานด้วยความร่ วมมือร่ วมใจ อาจจะทางานเดี่ยว เป็ นคู่ เป็ นกลุ่ม ได้ดว้ ยความเต็มใจและด้วยเจตคติที่ดี
ต่อกัน
8.มีความสามารถในการสื่ อสาร เช่น ฟัง พูด อ่าน เขียน มีทกั ษะสังคม รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เพื่อนในกลุ่ม เพื่อนในกลุ่มอื่นๆ และกับครู
9.เป็ นผูม้ ีความสามารถแก้ปัญหา คิดริ เริ่ มสิ่ งใหม่ที่เป็ นประโยชน์
10.เป็ นผูส้ ามารถสร้างความรู้ (Construct) ด้วยตนเอง และเป็ นการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย ที่สามารถ
นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ประโยชน์ของการเรี ยนรู้ดว้ ยวิธีสอนแบบสตอรี ไลน์
1.เป็ นการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย ผูเ้ รี ยนจาได้ถาวร (Retention) ซึ่ งการเรี ยนแบบนี้ ตอ้ งเริ่ มต้นด้วยการ
ทบทวนความรู้เดิม และประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยน
2.ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการเรี ยน (Participate) ทั้งทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม เป็ นการพัฒนาทั้งตัว
3.ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมตามประสบการณ์ชีวติ ของตน และเป็ นประสบการณ์จริ งในชีวิตของ
ผูเ้ รี ยน
4.ผูเ้ รี ยนได้ฝึกทักษะต่างๆ ซ้ าแล้วซ้ าอีกโดยไม่มีการเบื่อหน่าย
5.ผูเ้ รี ยนจะได้สร้างจินตนาการตามเรื่ องที่กาหนด เป็ นการเรี ยนรู ้ดา้ นธรรมชาติ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
การเมือง วิถีชีวติ ผสมผสานกันไป อันเป็ นสภาพจริ งของชีวติ
6.ผูเ้ รี ยนจะได้พฒั นาความคิดระดับสู ง คิดไตร่ ตรอง คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คิด แก้ปัญหา คิดริ เริ่ ม คิด
สร้างสรรค์
7.ผูเ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการทางานเป็ นกลุ่ม ตั้งแต่ 2 คน 4 คน 6 คน รวมทั้งเพื่อนทั้งห้องเรี ยน ขึ้นอยูก่ บั
ลักษณะกิจกรรม เป็ นการพัฒนาให้เป็ นผูม้ ีมนุษยสัมพันธ์
8.ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากสิ่ งใกล้ตวั สู่ สิ่งไกลตัว เช่น เรี ยนตัวของเรา บ้านของเรา ครอบครัวของเรา ชุมชนของ
เรา ประเทศของเรา และประเทศเพื่อนบ้าน เป็ นไปตามระดับสติปัญญาของผูเ้ รี ยน
9.ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างเป็ นสุ ข สนุกสนาน เห็นคุณค่าของงานที่ทา และงานที่นาไปนาเสนอต่อเพื่อนต่อ
ชุมนุม ทาให้เกิดความตระหนัก เห็นความสาคัญของการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทองฉั ตร ไรนุ่ น (2555). การเปรี ยบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการปฏิบัติตนเป็ นชาวพุทธที่ดีของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่1โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที jจัดการเรี ยนรู้ วิธีสตอรี่ ไลน์ . การ
วิจยั ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยน
เรื่ องการปฏิบตั ิตนเป็ นชาวพุทธที่ดี ด้วยการจัดการเรี ยนรู้วิธีสตอรี่ ไลน์ กลุ่มเป้ าหมายเป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยน
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มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 ซึ่ งได้เลือกแบบเฉพาะเจาะจง 1 ห้องเรี ยน
มีนกั เรี ยนจานวน 35 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้สตอรี่ ไลน์และ
แบบทดสอบ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องการปฏิบตั ิตนเป็ นชาวพุทธทีÉดีการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ
พื้นฐาน ใช้ ในการหาค่าลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างคือหาค่าเฉลี่ย (Mean) หาค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และ สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้ t-test
พิมพา เพียเทพ (2550). ผลของการใช้ วิธีสอนแบบสตอรี่ไลน์ ในวิชาสั งคมศึกษาที่มีต่ อผลสั มฤทธ์ ทางการ
เรียน และความพงพอใจต่ อการเรียนการ สอนด้ วยวิธีสตอรี่ไลน์ ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่5โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยแห่ งชาติดงโดก วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
กลุ่มที่เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบสตอรี่ ไลน์และกลุ่มที่เรี ยนด้วย วิธีสอนแบบปกติ 2) ศึกษาความพึงพอใจต่อการ
เรี ยนการสอนด้วยวิธีสตอรี่ ไลน์กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิทยาลัย
แห่ งชาติดงโดก ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองเรี ยนโดยใช้วิธีสอนแบบสตอรี่ ไลน์จานวน 48 คน อีก
กลุ่ มหนึ่ งเป็ นกลุ่มควบคุ มที่ เรี ยนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติจานวน 50 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ซึ่ งมีค่าความยาก ง่ายอยู่ในช่วง 0.25 – 0.75 ค่าอาจ
จาแนกอยูใ่ นช่วง 0.25 – 0.62 และค่าความเที่ยง 0.84 และ แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรี ยนการสอนที่มี
ความ ตรงเชิ งเนื้อหา วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้Program SPSS/PC version 11.0; Program TAP version 6.63 for
window ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบสตอรี่ ไลน์สูงกว่า
นักเรี ยนที่ เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยวิธีสอน
แบบสตอรี่ ไลน์มีความพึงพอใจต่อการเรี ยนการสอนด้วยวิธีสตอรี่ ไลน์ในระดับมาก
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนโดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาการ
จัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด โดยใช้สตอรี่ ไลน์ 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
หลังจากการใช้สตอรี่ ไลน์ 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้สตอรี่ ไลน์ โดยมี
วิธีการวิจยั ดังต่อไปนี้
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย คือ นักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นปี ที่ 2 แผนกการตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นปี ที่ 2 แผนก
การตลาด วิทยาลัยอาชี วศึกษาเทคนิ คบริ หารธุ รกิ จกรุ งเทพ ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ ฟั ง-พูด 2
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 17 คน
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เครื่องมือทีใ่ ช้ เก็บข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
- แผนการสอนโดยใช้เทคนิคแบบสตอรี่ ไลน์ จานวน 1 ชุด
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังใช้วธิ ีการสอนแบบสตอรี่ ไลน์
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้วธิ ี การสอนแบบสตอรี่ ไลน์
ขั้นตอนการสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการทาวิจัย
การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ศึกษาปัญหา
2 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ตามแนวการสอนโดยใช้สตอรี่ ไลน์
3 ศึกษาคาอธิ บายเกี่ยวกับสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศตาม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ เพื่อนามากาหนดจุดประสงค์ปลายทางและจุดประสงค์
นาทางในการเรี ยนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษตามแนวการสอนโดยใช้วธิ ีการสอนแบบสตอรี่ ไลน์
4 สร้างแผนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ ไลน์จานวน 1 แผน ทุ กแผนมี ข้ นั ตอนการ
เรี ยนรู้ ตามแนวการสอนดังต่อไปนี้
4.1 ขั้นบอกวัตถุประสงค์(Stating objectives) ผูส้ อนแจ้งให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบถึงสิ่ งที่จะได้
เรี ยนตามหัวข้อที่ได้กาหนด เช่ น สตอรี่ ไลน์ในโรงเรี ยน ร้านอาหาร บนถนน และอื่นๆ ซึ่ งหัวข้อต่างๆ ล้วน
แล้วแต่เป็ นเรื่ องที่น่าสนใจ และใกล้ตวั ผูเ้ รี ยนเพื่อดึงความสนใจและความพร้อม ความกล้าในการแสดงความ
คิดเห็ น โดยครู แจ้งให้ผเู ้ รี ยนทราบถึ งสิ่ งที่ ตอ้ งการจะถ่ายทอดในรู ปแบบกิ จกรรมผ่านสตอรี่ ไลน์ เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
4.2 ขั้นเสนอเนื้ อหาในบริ บท (Contextualization) เป็ นขั้นที่ครู จะต้องให้ความชัดเจนและ
ความกระจ่างในเรื่ องที่สอน ผูส้ อนจะนาเสนอเข้าสู่ เนื้ อหาในบริ บทของแต่ละรู ปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย
โดยการให้ผูเ้ รี ยนได้ทากิ จกรรมประกอบการละเล่น และใช้สื่อที่กระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน ในแต่ละ
หัวข้อที่ จะอภิ ป ราย ในขั้นนี้ ถื อเป็ นขั้นที่ ผูเ้ รี ย นต้องเตรี ยมความพร้ อมทางด้านภาษา ผูเ้ รี ย นจะมีค วาม
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กระตือ รื อ ร้ น ในการท ากิ จ กรรม โดยครู จะให้ผูเ้ รี ย นสังเกตโครงสร้ างทางภาษา และความหมายของ
ข้อความที่ปรากฏในบริ บทต่างๆ ก่อน เช่น สิ่ งที่พดู สถานที่พดู และเนื้อหาที่จะพูดว่ามีอะไรบ้าง ในระหว่าง
นั้นก็ได้มีการสอดแทรกเนื้อหาทั้งในส่ วนของไวยากรณ์ คาศัพท์ และรู ปแบบบริ บททั้งที่เป็ นทางการ และไม่
เป็ นทางการ ให้ผเู ้ รี ยนได้เปรี ยบเทียบและวิเคราะห์ความแตกต่างอย่างชัดเจนในเวลาเดียวกัน โดยที่ผเู ้ รี ยนจะ
ไม่รู้สึกว่าตนกาลังเรี ยนอยู่ แต่กาลังเล่นในแต่ละกิจกรรมเกมที่ครู ผสู ้ อนได้คิดค้นไว้
4.3 ขั้นการฝึ กและการถ่ายโอนความรู ้ (Practice and transfer) เป็ นขั้นของการรวบรวม
ความรู ้ ข้อมูล ที่ ผูเ้ รี ย นได้รั บ ซึ่ ง กระบวนการเรี ย นการสอนนี้ ไ ด้วางรู ป แบบเอาไว้ใ ห้ผูเ้ รี ย นได้ทางาน
ต่า งๆ อย่างเป็ นขั้นตอน โดยผูส้ อนจะเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้มีการฝึ กฝนการใช้ทกั ษะการพูดออกเสี ยง
คาศัพท์ ร่ วมกับการแสดงพฤติ กรรมทันที หลังจากเสนอเนื้ อหาในที่ น้ ี คือการที่ ใช้สื่อต่างๆ นอกจากนี้ ยงั มี
กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ภาษาอย่างอิสระใกล้เคียงกับสถานการณ์จริ ง โดยการแสดงบทบาทสมมุติ
(Role play) สิ่ งเหล่ านี้ จะทาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความคล่ องในการสื่ อสารทางด้านภาษา ซึ่ งเป็ นผลมาจากการที่
ผูเ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ในการลงมือฝึ กใช้ภาษาด้วยตนเอง
4.4 นาแผนการเรี ยนรู้ให้ผเู้ ชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความถูกต้องในด้านจุดประสงค์ เนื้ อหา ภาษา และการประเมินผล โดยพิจารณาเนื้ อหาใน
ด้านต่างๆ คื อ ความตรงตามจุดประสงค์ในการเรี ยนรู ้ ความยากง่ ายเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ความสั้นยาวของ
เนื้ อหาและกิ จกรรมเหมาะสมกับระดับของผูเ้ รี ยน แล้วนาไปปรั บปรุ งให้ถู กต้องโดยอาจารย์ที่ปรึ กษาได้ให้
คาแนะนาเพิ่มเติ มในขั้นต่างๆดังต่อไปนี้ คือ ในขั้นบอกวัตถุ ประสงค์(Stating objectives)อาจารย์ที่ปรึ กษาได้
เสนอแนะการใช้คาพูดที่ง่ายต่อความเข้าใจในการแจ้งวัตถุ ประสงค์การเรี ยนรู ้ ให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบนอกจากนี้ ยงั
เพิ่มเติมเนื้ อหาแบบฝึ กหัดในขั้นเสนอเนื้ อหาในบริ บท (Contextualization) ส่ วนในขั้นการฝึ กและการถ่ า ย
โอนความรู้ (Practice and transfer) นั้นได้เปลี่ ยนรู ปแบบของการถ่ ายโอนในบางแผนการเรี ยนรู ้ โดยการ
เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสแสดงออกมากยิง่ ขึ้น
4.5 นาแผนการสอนที่สมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปี ที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558
การดาเนินการวิจัย / การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
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1. เตรี ยมความพร้อมและแจ้งวิธีการเรี ยนให้ผเู้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการ
สอนแบบสตอรี่ ไลน์ให้ผเู้ รี ยนเข้าใจวิธีการเรี ยนรู้ก่อนจะเริ่ มการ ทดลอง
2. ดาเนินการทดลองตามแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทกั ษะด้านการฟัง-พูด ตามแผนการเรี ยนที่
กาหนดไว้
3. ทาการทดสอบหลังเรี ยน (post-test) ครั้งที่1 โดยใช้เครื่ องมือ ผ่านไป 2 วันทดสอบ หลังเรี ยน
(post-test) ครั้งที่2 โดยใช้เครื่ องมือเดิมเพื่อศึกษาความคงทนในการเรี ยน
4. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ หาประสิ ทธิ ภาพของทักษะการสื่ อสารด้านการฟัง-พูดของผูเ้ รี ยน
5. ทาการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ ศึกษาความคงทนทางการเรี ยนและความพึง
พอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการเรี ยน
6. เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนาไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ
7. สรุ ปผลการวิจยั และความคิดเห็น
สถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับการวิจยั ผูว้ จิ ยั มีแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและวิธีการทางสถิติ ดังนี้
- สถิติค่าเฉลี่ยมาตรฐาน และร้อยละ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษฟัง-พูด โดยใช้วธิ ีการสอนแบบ
สตอรี่ ไลน์โดยมีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 แผนกการตลาด วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ เขตวัฒนา จังหวัดกรุ งเทพมหานครที่เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
ภาคเรี ยนที่2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 17 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แผนการสอนโดยใช้
สตอรี่ ไลน์ จานวน 1 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังใช้วธิ ีการสอนแบบสตอรี่ ไลน์ 3)
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้วธิ ี การสอนแบบสตอรี่ ไลน์
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการสอนตามแผนการเรี ยนรู้ โดยใช้วิธีการสอนแบบจาลองสถานการณ์ จากนั้นนั้นจึง
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษฟั ง-พูด เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ผ่านมาตรฐาน หลังการเรี ยนโดยใช้
วิธีการสอนแบบจาลองสถานการณ์ ขอ้ มูลที่ ไ ด้ท้ งั หมดนามาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าเฉลี่ ยและร้ อยละผูว้ ิจยั ได้
นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
- ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษฟั ง -พูด ของนักเรี ยนหลังการเรี ยนโดยใช้ วิธีก ารสอน
แบบจาลองสถานการณ์
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ผลการศึกษาความสามารถทางผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนโดย
ใช้ วธิ ีการสอนแบบจาลองสถานการณ์
ตารางที่ 4.1 แสดงค่ าร้ อยละและระดับคุ ณภาพของคะแนนความสามารถทางผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนหลังการเรี ยนโดยใช้วธิ ีการสอนแบบจาลองสถานการณ์
จานวน นร.ที่ผ่าน
ครั้ง

ร้อยละ

ระดับคุณภาพ

Pre-test

11

55

พอใช้

Post-test

14

70

ดี

แบบการประเมินความพึงพอใจต่ อพัฒนาการผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้ วธิ ีการ
สอนแบบสตอรี่ไลน์

ข้ อ

หัวข้ อรายการประเมินผล

มาก

มาก

ทีส่ ุ ด
1

ด้ านการสอน

ปาน

น้ อย

กลาง

น้ อย

รวม

ทีส่ ุ ด

5

4

3

2

1

S.D. เกณฑ์
X

1.1

ลักษณะการนาเสนอเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน

17

0

0

0

0

17

5.00

0.00

ดีมาก

1.2

การนาเสนอดึงดูดความสนใจ

0

17

0

0

0

17

4.00

0.00

ดี
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1.3

มีอิสระในการเรี ยน

10

7

0

0

0

17

4.67

0.47

ดีมาก

1.4

บทเรี ยนน่าสนใจมากขึ้น

17

0

0

0

0

17

5.00

0.00

ดีมาก

1.5

ต้องการเรี ยนด้วยบทเรี ยนลักษณะนี้กบั บทเรี ยนอื่น

17

0

0

0

0

17

5.00

0.00

ดีมาก

1.6

นักเรี ยนรู ้สึกสนุกกับการเรี ยน

17

0

0

0

0

17

5.00

0.00

ดีมาก

1.7

ระดับความยากง่ายเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน

6

11

0

0

0

17

4.33

0.47

ดี

1.8

ระยะเวลาเหมาะสมกับบทเรี ยน

0

17

0

0

0

17

4.00

0.00

ดี

0

0

6

11

0

17

2.33

0.47

น้ อย

1.9

อื่นๆ………………….

4.37

ตารางที่ 4.2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่ อพัฒนาการผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้ วธิ ีการสอนแบบสตอรี่ไลน์
จากตาราง 4.2 นักเรีย นมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้แนวการสอนแบบสตอรี่
ไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 อยู่ในระดับดี
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1.1นักเรี ยนมีความสามารถด้านทักษะการ ฟัง-พูด ภาษาอังกฤษจากการทดสอบ 2 ครั้ง เฉลี่ยแล้ว
ผ่านเกณฑ์อยูใ่ นระดับดี หลังการเรี ยนโดยใช้แผนการสอนแบบสตอรี่ ไลน์
1.2 นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษโดยการใช้แผนการสอนแบบสตอรี่ ไลน์อยู่ใน
ระดับดี
2. อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั ดังกล่าวมีประเด็นสาคัญที่น่าสนใจ และควรนามาอภิปรายดังนี้
2.1 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถความสามารถด้านทักษะการ ฟัง -พูด ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ได้กาหนดไว้หลังการเรี ยนโดยใช้แผนการสอนแบบสตอรี่ ไลน์ จากการศึกษาครั้งนี้

ดี
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สามารถอภิปรายได้ว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการสอนแบบสตอรี่ ไลน์ มีความสามารถทางด้าน
ทักษะการ ฟัง-พูด ภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับดี และผ่านเกณฑ์การประเมินที่ได้กาหนดหลังการทดลอง
ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ การเรี ยนโดยใช้แนวการสอนโดยใช้แผนการสอนแบบสตอรี่ ไลน์ สามารถพัฒนา
ความสามารถทางทักษะด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนกลุ่มดังกล่าว เนื่ องจากการเรี ยนโดยใช้แนวการ
สอนโดยใช้แผนการสอนแบบสตอรี่ ไลน์ มีลกั ษณะกิ จกรรมที่หลากหลาย สนุ กสนาน สร้ างบรรยากาศการ
เรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน และแต่ละกิจกรรมก็ส่งเสริ มการใช้ภาษาในชี วิตประจาวัน กิจกรรมต่างๆ ผ่านโสตประสาท
ทุกช่ องทางการรับรู ้ ลว้ นแล้วแต่เป็ นการฝึ กให้ผเู ้ รี ยนได้เกิ ดการใช้ภาษาซ้ าๆ จนเกิ ดความคล่อง นอกจากนี้
เนื้อหาที่ใช้เรี ยนยังเป็ นเรื่ องใกล้ตวั ที่ผเู ้ รี ยนให้ความสนใจ จึงสามารถช่วยในการฝึ กพูดภาษาอังกฤษได้เป็ น
อย่างดี
2.2 จากผลการวิจยั ที่พบว่าผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับดี หลังการ
เรี ยนรู้ตามแนวการสอนโดยใช้แผนการสอนแบบสตอรี่ ไลน์อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการดังต่อไปนี้
ประการแรก การจัดกิ จกรรมในชั้นเรี ยนโดยบูรณาการโดยการสอนแบบสตอรี่ ไลน์ เพื่อกระตุน้
ประสาทสัมผัสต่างๆ ของผูเ้ รี ยนนั้นจะเน้นบรรยากาศ อิสระทางความคิด ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสงบ ผ่อน
คลาย และสามารถใช้ประสาทสัมผัสของตนเองกับสิ่ งเร้าที่มีการจัดไว้ให้ในห้องเรี ยนได้อย่างเหมาะสม
ประการที่ ส อง กิ จกรรมส่ วนใหญ่ ตามแนวการสอนโดยใช้แผนการสอนแบบสตอรี่ ไ ลน์ เป็ น
กิจกรรมที่มีความสนุ กสนาน เพลิดเพลิน จูงใจผูเ้ รี ยนด้วยความหลากหลาย ทาให้ผเู้ รี ยนมีความอยากรู้อยาก
เห็ นอยากมี ส่วนร่ วมในทุกกิ จกรรมที่ได้จดั ขึ้ น เนื่ องจากกิ จกรรมมี ความแปลกใหม่ แตกต่างจากเดิ มที่เคย
เรี ยนมา
ประการสุ ดท้าย กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวการสอนโดยใช้แผนการสอนแบบสตอรี่ ไลน์ทาให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองซึ่ งการเรี ยนตามแนวการสอนโดยใช้แผนการสอนแบบสตอรี่ ไลน์น้ นั
ช่วยฝึ กฝนให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ และยังมีทศั นคติเชิงบวกต่อการเรี ยน
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอีกด้วย
ข้ อเสนอแนะในการจัดทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรทาการวิจยั การใช้โดยใช้แผนการสอนแบบสตอรี่ ไลน์เพื่อส่ งเสริ มความสามารถทางด้านการฟั ง
การอ่าน และการเขียน เพื่อให้การเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
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2. ควรทาการวิจยั การใช้แนวการสอนโดยใช้แผนการสอนแบบสตอรี่ ไลน์ กบั สาระการเรี ยนรู ้อื่นๆ
นอกเหนือจากรายวิชาภาษาอังกฤษ
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