
51262305 : สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
คําสําคัญ : ความสามารถในการแกปญหา / วิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 
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 การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง 
หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนาดวยวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 2) ศึกษา
ความสามารถในการแกปญหา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน และ 3) ศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  เปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/7 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555    จํานวน 53 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธี
สอนแบบสตอร่ีไลน 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (%)  คาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติคา
ที แบบไมเปนอิสระตอกัน (t-test  Dependent) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis) 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนาดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน หลัง
เรียน ( = 20.55 , S.D.= 2.98 ) สูงกวากอนเรียน( = 9.58 , S.D.= 3.03) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  โดย
ภาพรวมอยูในระดับดี   
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน เรื่อง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา โดย
ภาพรวมเห็นดวยในระดับมาก  
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 The purposes of this research were to 1) compare  to the pretest – posttest of the study learning 

achievement on Buddhist Principle taught by Storyline Method. 2) study Mathayomsuksa 3 Students abilities in 

problem solving  taught by Storyline Method and 3) study the opinion of  Mathayomsuksa 3 students by Storyline 

Method. The sample of this research were 53 students from Mathayomsuksa 3/7 in the first semester, academic 

year 2012 in the school of Bangkok Christian College. The research instruments consisted of lesson plans, an 
achievement test,  problem – solving abilities test and a student opinion questionnaire of Storyline Method. 

 Data were analyzed by percentage (%), mean ( ), standard deviation (S.D.), t-test  dependent and 

content analysis. 

 The findings were as follows: 

 1. The learning achievement of Buddhist Principle  after learning taught by Storyline Method were 

higher than the achievement of students  before learning at the level of .05 significance. 

 2. The abilities in problem solving of the Mathayomsuksa 3 students taught by  Storyline Method were at  

good level overall. 

 3. The opinions of Mathayomsuksa 3 students towards teaching by Storyline Method in Buddhist 
Principle were at a high level overall. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธ เร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหา เร่ือง 
หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนาดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
3 เลมน้ีสําเร็จลุลวงเปนอยางดีดวยความกรุณาในการใหคําปรึกษาแนะนําและชวยเหลือเปนอยางดียิ่ง
จาก ผศ.ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ อาจารย ดร.อนิรุทธ สติมั่น และผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม ผูเปน
อาจารยที่ปรึกษาต้ังแตเร่ิมตนจนสําเร็จเรียบรอย โดยเฉพาะอยางย่ิงในการเอาใจใสคอยเฝาติดตามการ
ทํางาน แสดงความเปนหวงเปนใย และมีความเอ้ืออาทร สงผลใหการทํางานเปนไปดวยความราบร่ืน 
ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ และรองศาสตราจารย อนงคพร สมานชาติ ที่กรุณาใหคําแนะนําและความกระจางในเชิง
วิชาการ เพื่อความถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา รวมถึงอาจารยที่ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรูทุกทานท่ีใหคําปรึกษาแนะนําทําใหวิทยานิพนธเลมน้ีสมบูรณยิ่งข้ึน ผูวิจัยกราบ
ขอบพระคุณในความเมตตากรุณาของอาจารยดวยความเคารพอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ  อาจารยสาธิต  จันทรวินิ จ   ผศ .ดร .ปรณัฐ  กิจ รุ ง เ รือง  และ              
อาจารยเพ็ญพนอ  พวงแพ ที่ใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการทําการวิจัยซึ่งทําให
สามารถดําเนินการวิจัยและเก็บขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน
ยิ่งตอการทําวิทยานิพนธใหมีความถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารภายใน คณะอาจารยและนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริส
เตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ที่ใหความรวมมือและคอยชวยเหลือ อํานวยความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนอยางดี 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผูใหทั้งชีวิตและเปนผูวางรากฐานทางการศึกษาและให
กําลังใจในการศึกษาเปนอยางดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณคุณพ่ี เพื่อนรวมงาน เพื่อนรวมช้ันเรียน
ในระดับปริญญาโทสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาทุกทานท่ีไดกรุณาใหความชวยเหลือ แนะนําและ
เปนกําลังใหกันและกันเสมอมา จนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปได 
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