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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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บทท่ี  1 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 สภาวะการแขงขันของโลกในปจจุบัน ประกอบกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหเกิด

ขอมูลขาวสารท่ีแพรกระจาย เชื่อมโยงถึงกันทั่วโลกทําใหเกิดโลกไรพรมแดน ดังนั้นบุคคลจึงมีความ

จําเปนที่จะตองปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลา  และเตรียมพรอมกับที่จะเผชิญ

กับการเปลี่ยนแปลงและความทาทายจากกระแสโลก ซึ่งจะตองเนนคุณภาพของคน ดังน้ันการศึกษา

พัฒนาคนใหมีคุณภาพจึงเปนเร่ืองท่ีมีความจําเปนอยางย่ิง โดยจะตองเปนการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพื่อ

ทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี ทําใหคนรูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา 

รูจักเรียนรูดวยตนเอง สามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว มีคุณธรรม 

จริยธรรม รูจักพึ่งตนเอง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544 : 3) จากการเปลี่ยนแปลง

ไปตามกระแสโลกทําใหเกิดปญหาตางๆในสังคมอยางมากมายโดยเฉพาะในเร่ืองของคุณธรรมและ

จริยธรรมของบุคคลในสังคมท่ีต่ําลง ซึ่งสอดคลองกับพุทธทาสภิกขุ  (2547 : 110  – 111) ที่กลาววา  

ปญหาในดานคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งสภาวะทางจิตใจของคนในชาติกลับเสื่อมถอยและตกตํ่า

อยางนาเปนหวง เพราะขาดศีลธรรมประจําใจมีลักษณะท่ีเรียกวา “ ศีลธรรมแฟบ” คือ ผูคนในสังคม

ขาดศีลธรรม ศีลธรรมจําเปนอยางย่ิงสําหรับโลกในเวลานี้ที่จะตองมี  โลกกําลังจะวินาศเพราะ

ศีลธรรมกําลังเสื่อมไป โดยไมมีใครสนใจหรือรูสึกถึงคุณคาของศีลธรรม ดังพระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงพระราชทานแกที่ประชุมยุวพุทธิกสมาคมท่ัวประเทศ คร้ังท่ี 18, 

31 มกราคม 2530  วาดวยเร่ืองจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปทางที่เสื่อม ความวา  

 

 “...ในบานเมืองเราทุกวันน้ี มีเสียงกลาวกันวา ความคิด จิตใจของคนเปล่ียนแปลงไปในทางท่ี
เสื่อมความประพฤติที่เปนความทุตจริตหลายอยางมีทีทาที่จะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ 
และสมยอม ให ก ร ะทํ า กัน ได เ ป น ธ ร รมด า  สภ าพก า รณ เ ช นนี้ ย อ มทํ า ให วิ ถี ชี วิ ต
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ของแตละคนมืดมัวลงไป  เปนปญหาใหญที่เหมือนกระแสคล่ืนอันไหลบาเขาทวมทั่วไปหมด
จําเปนตองแกไขดวยการฝนคลื่นที่กลาวน้ัน ในการดําเนินชีวิตเรา เราตองขมใจไมกระทําส่ิงใด ๆ 
ที่เรารูสึกดวยใจจริงวาช่ัวหรือเสื่อม เราตองฝนตองตานความคิดและประพฤติทุกอยางท่ีรูสึกวาขัด
กับธรรมะเราตองกลาและบากบ่ันที่จะกระทําส่ิงท่ีจะกระทําส่ิงท่ีเราทราบวาเปนความดีเปนความ
ถูกตองและเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง  ๆ ใหผลของความดีบังเกิดมากๆ ขึ้นก็จะ
ชวยคํ้าจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป  และจะชวยใหฟนคืนดีไดเปนลําดับ” 

 

 จะเห็นไดวาศาสนาเขามามีสวนสําคัญในการขัดเกลาทางดานคุณธรรมจริยธรรมและอบรม

สั่งสอนใหประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดีงามซึ่งสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550  ในสวนที่ 4 แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข  การศึกษาและ

วัฒนธรรม ในมาตรา 79 และ 80 ที่กลาววา รัฐตองคุมครองพระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาที่

ประชาชนชาวไทยนับถือมาชานาน รวมท้ังสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใชเพ่ือสราง

เสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครู และบุคคลากรทางการศึกษาให

กาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมท้ังปลูกฝงใหมีผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย 

มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม รวมทั้ งสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2544 (กรมวิชาการ , 2544) ที่มีจุดมุงหมายพัฒนาคนใหเปนคนดี มีคุณธรรม  ซึ่งได

กําหนดคุณภาพของผูเรียนในดานคุณธรรม  จริยธรรม คานิยมไวในทุกมาตรฐาน ซึ่งจะตองบูรณา

การไวในการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 132) ในสาระท่ี 1 ศาสนา 

ศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งมีแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม  จริยธรรม และหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  คือ การนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง  

และการอยูรวมกันอยางสันติสุขเปนผูกระทําดี มีคานิยมที่ดีงาม  พัฒนาตนเองอยูเสมอ รวมท้ัง

บําเพ็ญประโยชนตอสังคมและสวนรวม เมื่อผูเรียนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะตองมีคุณธรรม 

จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตามหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนา มีความรูอันเปนสากล และมีความสามารถในการส่ือสาร  การคิด การแกปญหา การ

ใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 

 จากรายงานการประเมินระดับผลการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ปการศึกษา 2553 พบวาผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 สาระการเรียนรูพื้นฐาน วิชา ส 33103  สังคมศึกษา ในปการศึกษา 2553 

หนวยการเรียนรูที่ 3 เร่ือง  หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ  63.8 

ซึ่งตํ่ากวาเกณฑที่ทางโรงเรียนกําหนดไวคือรอยละ 75 (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
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คุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน), 2548 : 11) ดังน้ันผูสอนจึงไดทําการสํารวจปญหาท่ีทําใหผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนต่ํากวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไว โดยการสัมภาษณผูสอนวิชา

พระพุทธศาสนาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ในปการศึกษา 2553 พบวา  การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา

สวนใหญเปนรูปแบบการบรรยาย   การสอนสวนใหญจะสอนโดยใชตําราและเนนการทองจํา ขาด

การนําเทคนิคและวิธีการสอนแบบตางๆมาใชในการเรียนการสอน  มีการใชสื่อประกอบการเรียน

การสอนนอย  และมีบรรยากาศที่ไมเอ้ือตอการเรียนรู  รวมทั้งผูเรียนยังไมเห็นคุณคาและตระหนักใน

ความสําคัญของพระพุทธศาสนาและยังขาดการคิดแกปญหาในการนําหลักธรรมที่มีคุณคาไปใชใน

ชีวิตประจําวัน   ซึ่งสอดคลองกับอมรวิชช นาครทรรพ (2541 : 9) กลาววา บทบาทสําคัญในการ

พัฒนาเยาวชนใหมีทักษะการคิดและแกปญหาแลวนําไปปฏิบัติไดจริง  คือ โรงเรียน โดยมีครูทํา

หนาที่ถายทอดความรู อบรม สั่งสอน และปลูกฝงทักษะตาง ๆ ที่เกิดข้ึนแกนักเรียน แตการสอนของ

ครูในโรงเรียนสวนใหญจะสอนโดยใชตําราและเนนทองจํา สภาพการเรียนการสอนยึดครูเปน

ศูนยกลาง ถายทอดความรูโดยการบรรยายเน้ือหา และมีบรรยากาศไมเอ้ือตอการเรียนรู นักเรียนเปน

ผูรับฟงและจดจําตามคําบอกของครู ไมมีโอกาสท่ีจะรวมแสดงความคิดเห็นหรือขัดแยงใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ดังนั้น ครูผูสอนจึงจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของตนเองใหมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น  มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายและสามารถชวยใหนักเรียนสรางองคความรูไดดวยตนเอง มีการ

เชื่อมโยงวิธีการเรียนรูในเนื้อหาวิชากับชีวิตจริง ในเร่ืองการสืบคนขอมูล  การอภิปรายแสดงความ

คิดเห็น วิเคราะห วิจารณ เร่ืองราวเหตุการณหรือขอมูลจากสิ่งท่ีเรียนรู ซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

3 เปนวัยที่สามารถใชความรูความคิดในเชิงเหตุผล  รูจักแยกแยะได ดังท่ีทฤษฎีพัฒนาการทาง

สติปญญาของเพียเจต (Piaget, 1970, อางถึงใน ภพ  เลาหไพบูลย, 2542:68-73) กลาวไววา  ในข้ัน

ปฏิบัตินามธรรม (Formal  operational  stage) ผูเรียนมีพัฒนาการทางดานความรูความเขาใจถึงระดับ

สูงสุดมีความสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงนามธรรมเก่ียวกับขอคิด  ปญหา  เร่ืองราวไดโดยไมตอง

อาศัยของจริงหรือสิ่งประกอบ  สามารถจําแนก และวิเคราะหปญหาท่ีสลับซับซอนไดอยางเปน

ระบบ 

 การจัดการเรียนรูในปจจุบัน มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถเนนผูเรียนเปน

สําคัญหลายรูปแบบ เชน วิธีการสอนแบบรวมมือ วิธีการสอนแบบ CIPPA วิธีการจัดการเรียนรูแบบ 

4MAT  และวิธีการสอนแบบสตอร่ีไลน   ซึ่งวิธีการสอนแบบสตอร่ีไลนนี้เปนการจัดการเรียนรู

รูปแบบหนึ่งที่สามารถเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  การเรียนรูจากสิ่งใกลตัวผูเรียน   เชื่อมโยงออกไปสู

ชีวิตจริง   การคนควาหาความรู  การแกปญหา  การสรางองคความรูดวยตนเองมาใชในการจัด

กิจกรรมการเรียน และสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม ซึ่งจะทําใหการเรียนการสอนเปน
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ธรรมชาติสอดคลองกับความตองการ ความสนใจของผูเรียน ผูเรียนจะเห็นคุณคาของการเรียนรู 

ผลงานท่ีผูเรียนทํา การมีสวนรวมสรางสรรคในกิจกรรมการเรียนการสอน  จะชวยพัฒนาความรู

ความเขาใจ  เจตคติ  และความสามารถคิดแกปญหารวมท้ังทักษะท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาไปพรอมๆกัน 

(อรทัย  มูลคํา, 2542 : 33 – 34)    

 จากการศึกษาแนวคิดของวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนนั้น สามารถนํามาใชในการเรียนการสอน

ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึดกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ทั้งน้ี

เน่ืองจากผลการสัมภาษณและขอเสนอแนะของครูผูสอนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนั้น ได

เสนอใหมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนใหสอดคลองกับเน้ือหาวิชา โดยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนนั้นมีความ

เหมาะสมและสามารถนํามาใชในการสอน เร่ือง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ผูสอนยังคง

สอนโดยใชการบรรยายเปนหลักไมอาจเชื่อมโยงประสบการณตรงใหเกิดข้ึนกับผูเรียนได   จึงทําให

ผูเรียนยังขาดความรูและเขาใจในประสบการณรวมท้ังเน้ือหาท่ีเรียน  จากท่ีไดกลาวมาน้ันผูสอนจึง

ไดนําหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนามาสอดแทรกไวในการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ

สตอร่ีไลน ซึ่งสอดคลองกับ พิมพันธ เดชะคุปต (2542: 5 ; อรทัย มูลคําและคณะ, 2544 : 36 -38 ;  

เจนเซน (Jensen), 1999 : 2-5 ; เลทเชิรท (Letchert), 1999 : 13) ไดกลาววา  วิธีสอนนี้เปนการนําสิ่งท่ี

อยูใกลตัวผูเรียนมาเปนประเด็นในการศึกษา สามารถทบทวนไปมาไดจากมวลประสบการณเดิมของ

ผูเรียน การทบทวนฝกทักษะเดิมบอยๆ จะทําใหเกิดการเรียนรูที่คงทนมากข้ึน การเรียนรูของผูเรียน

เกิดจากการแกปญหา ซึ่งผูเรียนไดวิเคราะหและแสวงหาแนวทางเลือกสําหรับการแกปญหา จะทําให

ผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในชีวิตจริงได โดยการที่ผู เรียนเปนผูลงมือศึกษา  คิด  แกปญหา และ

ปฏิบัติ   

 ดังน้ันจะเห็นไดวาประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนนั้น

เหมาะสมกับการจัดการสอนใน เร่ือง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา และยังสามารถพัฒนา

ความสามารถในการแกปญหาของผูเรียนได  ซึ่งสอดคลองกับหลักการของการจัดการศึกษาตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (2551 : 3) ที่กลาววา   ความสามารถใน

การแกปญหาจัดเปนสมรรถนะสําคัญในหลักสูตร ซึ่งเปนกระบวนการที่ตองอาศัยสติปญญาและการ

คิดตออุปสรรคตางๆ ที่เผชิญไดอยางถูกตองและเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและ

ขอมูลสารสนเทศ  เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆในสังคม  แสวงหา

ความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ

โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอตนเอง  สังคมและสิ่งแวดลอม ดังท่ี  อีเบอเล และสลานิช (Eberle   

and Slanih) (1996 : 9)ไดกลาววา  ความสามารถในการแกปญหาน้ันเปนสิ่งสําคัญตอวิถีการดําเนิน

ชีวิตในสังคมของมนุษยซึ่งจะตองใชการคิดเพ่ือการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา  ความสามารถใน
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การแกปญหาเปนความสามารถท่ีเกี่ยวของและมีประโยชนตอการดํารงชีวิตท่ีวุนวายสับสนไดเปน

อยางดี ผูที่มีความสามารถในการแกปญหาจะสามารถเผชิญกับภาวะสังคมท่ีเครงเครียดไดอยาง

เขมแข็ง  ความสามารถในการแกปญหาจึงมิใชเพียงการรูจักคิดแตเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตยังเปน

ความสามารถที่สามารถพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด คานิยม ความรูความเขาใจในสภาพการณของสังคมได

อีกดวย และสอดคลองกับการพัฒนาการตามความสามารถในการแกปญหาของสุคนธ  และคณะ 

(2550 : 105) ซึ่งกลาวไววา ความสามารถในการแกปญหาของบุคคลนั้นจะมีพัฒนามากขึ้นตามวัย

และตองอาศัยสติปญญาและความคิดตลอดจนถึงประสบการณเดิมของผูเรียนท้ังทางตรงและ

ทางออมมาเปนพ้ืนฐานในการจัดกระบวนการคิดแกปญหาใหบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีตองการ ผูที่มี

ความสามารถในการคิดแกปญหาไดอยางฉับไวและเหมาะสม ยอมจะสามารถดําเนินชีวิตไปตาม

จุดมุงหมายปลายทางอยางถูกตอง อีกทั้งยังเปนผูที่ไดรับการยอมรับและเปนที่นาเช่ือถือของสังคม  

และเมื่อมีโอกาสไดเปนผูนําของกลุมหรือผูประสานการดําเนินงานเพื่อแกปญหาของสวนรวมยอม

บังเกิดผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันครูผูสอนจึงควรตระหนักถึงความสําคัญของการฝก

ผูเรียนซึ่งเปนเยาวชนที่มีอนาคตตอประเทศชาติใหเปนผูรูจักการคิดแกปญหาดวยวิธีการท่ีถูกตอง

และสรางสรรค ดังน้ันการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนจึงเหมาะกับการพัฒนา

ความสามารถในการแกปญหาและยังชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้นดวย 

 จากท่ีกลาวมาขางตน จะพบวาสอดคลองกับผลการวิจัยของศรินธร วังคะฮาด (2543: 

บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลการจัดกิจกรรมโดย Storyline  Method  เพื่อการอนุรักษพลังงานและ

สิ่งแวดลอมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา ทําใหผูเรียนไดคิดคนควาแสดงออก และลงมือ

ปฏิบัติดวยตนเอง เปนการฝกใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน สามารถนําความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวันได ผลการวิจัยของเกรียงไกร ยิ่งสงา (2543 : บทคัดยอ)ไดศึกษาผลการใชสตอร่ีไลน

และการประเมินโดยใชแฟมผลงานที่มีตอผลสัมฤทธิ์เจตคติและทักษะการแกปญหาของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2 ในวิชา ส 053 ประชากรและสิ่งแวดลอม ผลการวิจัย  พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใช

วิธีการสอนแบบสตอร่ีไลนและการประเมินโดยใชแฟมผลงานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และผลการวิจัยของพรศรี  ทองทวี (2547 : บทคัดยอ)ได

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม โดยใชชุดการ

เรียนสทอร่ีไลน (STORYLINE) สําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนท่ีเรียนโดย

ใชชุดการเรียนสทอร่ีไลนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดการเรียนสทอร่ีไลนมีเจตคติตอการ

อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 
 
ระดับ .01  จากขอมูลดังกลาว แสดงใหเห็นวา วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนเปนการจัดการเรียนรูหนึ่งท่ี

ชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาใหสูงขึ้น 

  จากขอมูลดังกลาว  ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะนําแนวคิดดังกลาวมาใชในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน มาใชในการ

จัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สาระการเรียนรูพื้นฐาน วิชา ส 33103 สังคมศึกษา  สาระ

ที่ 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หนวยการเรียนรูที่ 2  เร่ือง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา  

เพื่อชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน  โดยใชสราง

เสริมคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวมตอไป 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  การวิจัยคร้ังน้ีไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ

สตอร่ีไลน  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหา ซึ่งเปนแนวทางใน

การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  

การสอนดวยวิธีสตอร่ีไลน หรืออาจเรียกวา Storyline Approch  หรือ Storyline  Method ที่

เปนวิธีการสอนที่ไดรับการคิดคนและพัฒนาในประเทศ สก็อตแลนด โดย  สตีฟ  เบลล  และแซลลี่ 

ฮารคเนส (Steve Bell and Sallie Harkness) ของวิทยาลัยแหงการศึกษาจอรแดนฮิลล (Jordanhill  

College of Education) เมืองกลาสโกว ประเทศสก็อตแลนด การเรียนการสอนดวยวิธีสตอร่ีไลนนั้น

เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางและใหความสําคัญกับการจั ดกิจกรรมท่ี

หลากหลาย  ซึ่งนําทฤษฎีการเรียนรูหลายรูปแบบมาใชรวมกัน ดังเชน ทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวน

รวม  ทฤษฎีที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางและทฤษฎีแบบบูรณาการ (วลัย พานิช, 2547 : 31) โดยเฉพาะ

ทฤษฎีที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของจอหน ดิวอ้ี ที่กลาววาเด็กตองมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการ

เรียนรูของตนเอง และในวิธีสตอร่ีไลนผูสอนเนนคุณคาวาผูเรียนทุกคนตางมีประสบการณและ

ทักษะเดิมของตนเอง ซึ่งจะเปนพื้นฐานสําคัญในการสรางความรูและประสบการณใหมของผูเรียน 

และผูเรียนเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเอง การสอนดวยวิธีสตอร่ีไลนของ วลัย  พานิช (2542 : 35) 

ไดกลาวถึงขั้นตอนการสอนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  ดังน้ี 1.เตรียมหัวเร่ืองหรือหัวขอ (Topic) ที่

จะใชสอน  ซึ่งหัวขอนี้ก็คือ ตัวแนวคิดสําคัญ (Concept) ที่ผูสอนตองการใหผู เ รียนไดเรียนรู              

2.เตรียมการผูกเร่ืองหรือเขียนเสนทางดําเนินเร่ือง โดยคํานึงถึงองก 4 องก คือ ฉาก ตัวละคร วิถีชีวิต 

และเหตุการณสําคัญ 3.การตั้งคําถามหลัก / คําถามนํา (Key Question)ซึ่งทําหนาท่ีเช่ือมโยงการ

ดําเนินเร่ืองในแตละองก และเปนตัวกระตุนหรือเปดประเด็นใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหและลงมือ

ปฏิบัติซึ่งจะนําไปสูการเรียนการสอนตอไป  4.จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดตอบคําถามหลักเปนการ
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พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน กิจกรรมท่ีจัดควรเปนกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนไดลงมือคิดและลงมือ

ปฏิบัติเอง 5.การจัดลักษณะช้ันเรียน  เปนการจัดใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน  อาจจัดได

หลายรูปแบบ  เชน เปนกลุมยอยขนาดเล็ก ทั้งช้ันเรียน รายบุคคล หรือเปนคู เปนตน 6.การ

ประเมินผลจากคําถามหลักและจากกิจกรรม ซึ่งสะทอนใหเห็นผลการเรียนรูของผูเรียน โดยสามารถ

ประเมินไดจากการสังเกตพฤติกรรม พัฒนาการตางๆของผูเรียนและผลงานท่ีผูเรียนไดทําข้ึน การ

ประเมินในสตอร่ีไลนมีทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการได 7.การกําหนดระยะเวลาสอน 

เน่ืองจากหลักการสําคัญของสตอร่ีไลนเปนการสอนที่เนนการบูรณาการ การกําหนดเวลาควรเปน

หนาท่ีของผูสอนท่ีตองมีความยืดหยุนแลวแตหัวขอเร่ือง สวน อรทัย มูลคําและคณะ (2542 : 41)    

ไดกลาวถึงข้ันตอนการสอนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน ดังตอไปนี้  1.การสังเคราะหและวิเคราะห

เน้ือหาของรายวิชากลุมวิชาหรือกลุมประสบการณ 2.การเขียนหลักสูตรหรือการเขียนแผนการสอน     

3.การกําหนดเสนทางการเดินเร่ืองใหสอดคลองกับหลักสูตรหรือหัวเร่ือง  เสนทางการดําเนินเร่ืองท่ี

เปนกรอบสําหรับการดําเนินการโดยวิธีสตอร่ีไลน ประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ 4 องกดวยกันคือ 

ฉาก ตวัละคร วิถีชีวิต และเหตุการณ  และอรรถพล  อนันตวรสกุล (2545: 25) เสนอข้ันตอนของการ

วางแผนการสอนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน ไวดังน้ี  คือ 1.วิเคราะหหลักสูตรโดยรวมของทุก

สาขาวิชาที่เกี่ยวของ  เลือกกําหนดหัวขอใหญ (Main topic) ของเร่ือง และกําหนดหัวขอยอยๆ         

2.กําหนดเสนทางเดินเร่ือง โดยเรียงลําดับหัวขอแบงออกเปนตอนๆตามองคประกอบทั้ง 4 ของวิธี

สตอร่ีไลน  คือ ฉาก ตัวละคร การดําเนินชีวิต และเหตุการณสําคัญ 3.ตัง้คําถามหลักเพื่อใชในการเปด

ประเด็นเขาสูกิจกรรม และเช่ือมโยงเร่ืองราวแตสวนเขาดวยกัน 4.วางรูปแบบกิจกรรมยอยๆโดยเนน

กิจกรรมที่กระตุนใหผู เรียนมีสวนรวมคิดและปฏิบัติ 5.วางแนวทางการจัดช้ันเรียนใหมีความ

หลากหลาย  และคํานึงถึงประเภทของกิจกรรม เวลา และสถานท่ี 6.จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนที่

สอดคลองกับลักษณะของกิจกรรมและลักษณะของการจัดช้ันเรียน  7.กําหนดแนวทางการ

ประเมินผลที่เนนแนวทางการประเมินตามสภาพจริง (Authentic  assessment) 8.พิจารณาภาพรวม

ของกิจกรรม โดยคํานึงถึงความเปนไปไดในการนําไปใช และอารีย ชูมณี (2546 : 6 – 7 ; แวนแกว 

พนภัย, 2549 : 4 – 5) ไดเสนอขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีสตอร่ีไลนไวดังน้ี  

1.ขั้นเตรียม เปนการเตรียมความพรอมใหผูเรียน โดยการแนะนําการเรียนดวยวิธีสตอร่ีไลน 2.ขั้น

ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน เปนขั้นที่ผูเรียนดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดแก การตอบคําถามนําและ

ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามองคประกอบของวิธีสตอร่ีไลน โดยแบงเปนตอน 4 ตอน คือ ตอนท่ี 1 การ

สรางฉาก  ตอนท่ี  2 การสรางตัวละคร ตอนท่ี  3  การกําหนดวิถีการดํารงชีวิต  และตอนที่  4  

เหตุการณและการแกปญหา 3.ขั้นกิจกรรมสรุปและการนําเสนอผลงาน  ผูเรียนออกมาอภิปรายหรือ

สรุปเลาเร่ืองนําเสนอผลงาน 4.ขั้นประเมินผล ประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรมในทุกข้ันตอน คือ 
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การตอบคําถามนํา  การปฏิบัติในกิจรรมในแตละขั้นตอน  ผลงานการสรางสรรค และการนําเสนอ

ผลงานของกลุม  และสมนึก ปฏิปทานนท (2551 :  12 – 13) มีขั้นตอนในการสอนดวยวิธีสอนสตอร่ี

ไลน  ดัง น้ี  1.ศึกษาหลักสูตรจุดประสงค ราย วิชา  และขอบข ายของ เ น้ือหาสังคมศึกษา       

2.ศึ ก ษ า เ น้ื อ ห า ท่ี จ ะ นํ า ม า ส ร า ง แ ผนก า ร ส อน  3.วิ เ ค ร า ะ ห จุ ด ป ร ะส ง ค ก า ร เ รี ย น รู 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรมและความคิดรวบยอด 4.สรางแผนการสอนดวยวิธีสตอร่ีไลน โดยกําหนด

เสนทางเดินเร่ืองและเขียนแบงเปนตอน โดยคํานึงถึง  4 องคประกอบหลัก คือ ฉาก ตัวละคร    

การดําเนินชีวิต  และเหตุการณสําคัญ 

 จากการวางแผนการสอนดวยวิธีสตอร่ีไลนของวลัย พานิช  (2542 : 35 ; อรทัย มูลคําและ

คณะ, 2544 : 41 ; อรรถพล  อนันตวรสกุล, 2545 : 25  ; อารีย  ชูมณี, 2546 : 6 – 7 ; แวนแกว พนภัย, 

2549 : 4 – 5 ; สมนึก ปฏิปทานนท, 2551 :  12 – 13) ผูวิจัยไดนํามาสังเคราะห ขั้นตอนการสอนดวย

วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนได ดังนี้ 

 1.  การเตรียมหัวขอ (Topic) หรือหัวเร่ืองหรือแนวคิดสําคัญ (Concept) 

 2.  การกําหนดเสนทางเดินเร่ือง 

 เตรียมการผูกเร่ืองหรือเขียนเสนทางดําเนินเร่ืองโดยนําเน้ือหาและผลการเรียนรู

ที่คาดหวัง มาวางกรอบเสนทางการเดินเร่ือง แตผูเรียนจะเปนผูดําเนินการสรางรายละเอียดตาง ๆ 

โดยเปนผูลงมือทํากิจกรรมคนหาขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ดวยตนเอง เพ่ื อตอบคําถามหลักของ

ครูผูสอนโดยเรียงลําดับหัวขอแบงออกเปนตอนๆ โดยคํานึงถึงองก 4 องก คือ ฉาก ตัวละคร วิถีชีวิต

และเหตุการณ 

 3. การตั้งคําถามหลัก / คําถามสําคัญ 

 การตั้งคําถามหลัก หรือ คําถามสําคัญ (Key Question) ซึ่งทําหนาท่ีเชื่อมโยงการ

ดําเนินเร่ืองในแตละองก  และเปนตัวกระตุนหรือเปดประเด็นใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหและลงมือ

ปฏิบัติซึ่งจะนําไปสูการเรียนการสอนตอไป อาจกลาวไดวาคําถามหลักเปนสิ่งท่ีทําใหเกิดกิจกรรม

การเรียนรูของผูเรียนในแตละองก (Episode) 

 4. การจัดกิจกรรมยอยที่หลากหลายใหผูเรียน 

  การจัดกิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนไดตอบคําถามหลักเปนการพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียน  กิจกรรมท่ีจัดควรเปนกิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียนไดลงมือคิดและลงมือปฏิบัติเอง   

 5. การจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนที่สอดคลองกับกิจกรรมและการจัดช้ันเรียน

การจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนที่สอดคลองกับลักษณะของกิจกรรมและลักษณะของการจัดช้ัน

เรียน 

 

   ส
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 6. การประเมินผลจากคําถามหลักและจากกิจกรรม 

  การประเมินผลจากคําถามหลักและจากกิจกรรม  ซึ่งสะทอนใหเห็นผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียน  โดยสามารถประเมินไดจากการสังเกตพฤติกรรม  พัฒนาการตางๆของ

ผูเรียนและผลงานท่ีผูเรียนไดทําข้ึน  การประเมินในวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนมีทั้งแบบเปนทางการ

และไมเปนทางการได 

 ทั้งนี้จากขั้นตอนวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนที่ผูวิจัยไดสังเคราะหขึ้นมาน้ัน ผูวิจัยไดมองเห็นถึง

ความสอดคลอง และสัมพันธโดยสงผลตอความสามารถในการแกปญหา ดังน้ี 1.ขั้นตอนท่ี 3 การต้ัง

คําถามหลักหรือคําถามสําคัญสงผลตอความสามารถในการแกปญหาขอที่ 1 คือ ความสามารถในการ

กําหนดประเด็นปญหา  2.ขั้นตอนที่ 4 การจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายใหผูเรียน และข้ันตอนที่ 5 การ

จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนที่สอดคลองกับกิจกรรมและการจัดช้ันเรียน จะเปนข้ันตอนท่ีกระตุน

ใหเกิดความสามารถในการแกปญหา  ขอที่ 2 คือความสามารถในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา ขอ

ที่ 3 ความสามารถในการเสนอวิธีการแกปญหา และ 3.ขั้นตอนท่ี 6 การประเมินผลจากคําถามหลัก

และจากกิจกรรม  จะเปนข้ันตอนที่กระตุนใหเกิดขอที่ 4 ความสามารถในการประเมินผลการ

แกปญหา 

 จากการศึกษาแนวคิดหลักการการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนเพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหา  ผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดในการ

วิจัย ดังแผนภูมิที่ 1 

                   ตัวแปรตน 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู 

ดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 6 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. การเตรียมหัวขอหรือหัวเร่ืองหรือแนวคิด  

    สําคัญ 

2. การกําหนดเสนทางเดินเร่ือง 

3. การตั้งคําถามหลักหรือคําถามสําคัญ 

4. การจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายใหผูเรียน 

5. การจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนท่ี  

    สอดคลองกับกิจกรรมและการจัดชั้นเรียน 

6. การประเมินผลจากคําถามหลักและจาก    

    กิจกรรม 

ความสามารถในการแกปญหา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง หลักธรรม

สําคัญทางพระพุทธศาสนา 

ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ 

วิธีสอนแบบสตอรี่ไลน 

ตัวแปรตาม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คําถามการวิจัย 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา  ดวยวิธีสอนแบบ

สตอร่ีไลน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนหรือไม 

 2. ความสามารถในการแกปญหา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยวิธีสอนแบบ

สตอร่ีไลน อยูในระดับใด 

 3. ความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน เร่ืองหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 อยูในระดับใด 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนเร่ืองหลักธรรมสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา ดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      

 2. เพื่อศึกษาความสามารถในการแกปญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยวิธี

สอนแบบสตอร่ีไลน           

 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน   

เร่ืองหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

   

สมมติฐานการวิจัย  

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา ดวยวิธีสอนแบบ

สตอร่ีไลน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 2. ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยวิธีสอนแบบ

สตอร่ีไลน   อยูในระดับดี 

 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกรุงเทพคริส 

เตียนวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 10 หองเรียน นักเรียนทั้งหมดจํานวน  495 คน 

  1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกรุงเทพ 

คริสเตียนวิทยาลัย  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 หอง 3/7 จํานวน 53 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย 

(Simple  Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 

 

   ส
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 2. ตัวแปรที่จะศึกษา 

  2.1 ตัวแปรตน (Independent Variable) ไดแก วิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 

  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก  

   2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา  

   2.2.2 ความสามารถในการแกปญหา 

   2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 

 3. เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย  

  เนื้อหาที่ใชในการวิจัยเปนเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระการเรียนรูพื้นฐาน วิชา ส 33103 สังคมศึกษา 

หนวยการเรียนรูที่ 3 เร่ืองหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา ประกอบดวยเน้ือหา ดังน้ี อุบาสก

ธรรม 7 ปญญา 3 สัปปุริสธรรม 7 และมรรคมีองค 8  

 4. ระยะเวลาในการวิจัย   

  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย ใชเวลาสอนท้ังหมด 5 สัปดาห  สัปดาหละ2 คาบเรียน คาบ

เรียนละ 40 นาที  รวมเวลาท้ังหมด 10 คาบเรียน โดยศึกษาทดลองระหวางวันท่ี 2 – 30 กรกฎาคม 

พ.ศ.2555 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. วิธีสอนแบบสตอร่ีไลน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

โดยมีองคประกอบสําคัญ คือ ฉาก ตัวละคร การดําเนินชีวิต และเหตุการณ โดยมีเสนทางการ

เดินเร่ืองหรือการผูกเร่ืองแตละตอนใหเกิดข้ึนอยางตอเนื่องและใชคําถามหลักเปนตัวนําไปสูการทํา

กิจกรรมอยางหลากหลาย เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  เปนผูลงมือศึกษา ปฏิบัติ คิด

วิเคราะห  คิดอยางอิสระ ทําใหผูเรียนไดพัฒนาความคิดระดับสูงและสรางองคความรูดวยตนเอง  

ขั้นตอนการวางแผนการสอนดวยวิธีสตอร่ีไลน มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังน้ี 1.เตรียมหัวขอ (Topic) 

หรือหัวเร่ืองหรือแนวคิดสําคัญ (Concept) 2.กําหนดเสนทางเดินเร่ือง 3.ตั้งคําถามหลักหรือคําถาม

สําคัญ 4.จัดกิจกรรมท่ีหลากหลายใหผูเรียน 5.จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนที่สอดคลอง  และ         

6. กําหนดแนวทางการประเมินผลจากคําถามหลักและจากกิจกรรม 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนวัดไดจากการทําแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา ดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  

ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

   ส
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 3. ความสามารถในการแกปญหา หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทําของนักเรียนในการ

กําหนดประเด็นปญหา การวิเคราะหสาเหตุของปญหา การเสนอวิธีการแกปญหาและการประเมินผล

การแกปญหาซึ่งวัดไดจากคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาท่ี

ผูวิจัยสรางขึ้น 

 4. ความคิดเห็น  หมายถึง การแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีตอวิธีสอนแบบ

สตอร่ีไลน ในดานกิจกรรมการเรียนรู ดานบรรยากาศการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับ ซึ่งวัดได

จากแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งเปนแบบประมาณคา ตามแนวคิดของลิเคิรท ( Likert) ที่ผูวิจัย

สรางขึ้น 

 5. นักเรียน หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหา เร่ือง  

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน    สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการวิจัยดังนี้ 

 1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  กลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

  1.1 สาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 

  1.2 มาตรฐานการเรียนรู : สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม      

  1.3 หนวยการเรียนรูสาระที่ 1 : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม วิชา ส 33103 สังคมศึกษา 

  1.4 สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 3 เร่ืองหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

 2. การเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 

  2.1 ความหมายของการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 

  2.2 ประวัติความเปนมาของการเรียนการสอนวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน 

  2.3 องคประกอบสําคัญของการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 

  2.4 หลักการของการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 

  2.5 ขั้นตอนการวางแผนการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 

  2.6 รูปแบบของการเขียนแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 

  2.7 บทบาทของผูสอนและผูเรียนในการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 

  2.8 ประโยชนของการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 

 3. ความสามารถในการแกปญหา 

  3.1 ความหมายของการแกปญหา 

  3.2 ประเภทของการแกปญหา 

  3.3 ขั้นตอนของการแกปญหา 

  3.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแกปญหา 

  3.5 ยุทธวิธีในการแกปญหา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  3.6 การวัดและประเมินความสามารถในการแกปญหา  

  3.7 ประโยชนของความสามารถในการแกปญหา 

 4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 

  4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแกปญหา 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยไดจัดทําหลักสูตรท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู ในท่ีนี้ของ

กลาวถึงเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ดังนี้ 

 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษามีจุดเนนในการ

สรางคุณภาพของผูเรียน เมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ดังนี ้

 1. มีความรูเกี่ยวกับความเปนไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศ

ในภูมิภาคตางๆในโลก  เพื่อพัฒนาแนวคิดเร่ืองการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

 2. มีทักษะท่ีจําเปนตอการเปนนักคิดอยางมีวิจารณญาณไดรับการพัฒนาแนวคิดและขยาย 

ประสบการณเปรียบเทียบระหวางประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคตางๆในโลก  ไดแก     เอเชีย     

ออสเตรเลีย โอเชียเนีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต  ในดานศาสนา  คุณธรรมจริยธรรม

คานิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม   ประเพณี  วัฒนธรรม  การเมือง การปกครอง ประวัติศาสตรและ

ภูมิศาสตร ดวยวิธีการทางประวัติศาสตรและสังคมศาสตร 

 3. รูและเขาใจแนวคิดและวิเคราะหเหตุการณในอนาคต สามารถนํามาใชเปนประโยชนใน

การดําเนินชีวิตและการวางแผนการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 

 

 1.1 สาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 

  สาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ประกอบดวย 

  สาระท่ี  1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

  สาระท่ี 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 

  สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร 

  สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร 

  สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร 

  

 1.2 มาตรฐานการเรียนรู : สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม      

 ผูวิจัยขอนําเสนอสาระการเรียนรูของกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เฉพาะ

สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ดังนี ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 มาตรฐาน ส 1.1 รูและเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนับถือ และศาสนาอ่ืนๆ มีศรัทธาท่ีถูกตอง ยึดม่ัน และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู

รวมกันอยางสันติสุข 

 มาตรฐาน ส 1.2 เขาใจ ตระหนัก และปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี และธํารงรักษา

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

 

 1.3 หนวยการเรียนรูสาระท่ี 1 : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม วิชา ส 33103 สังคมศึกษา 
 กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษา ไดกําหนดสาระการเรียนรูวิชา    

ส 33103  ในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน 80 คาบเรียน แบงออกเปนสาระท่ี 1 ศาสนา 

ศีลธรรม จริยธรรม สาระท่ี 2 หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต  สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร   

สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร  แตผูวิจัยจะขอกลาวในสาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม 

จริยธรรม ทั้งปการศึกษา ซึ่งแบงออกเปน 5 หนวยการเรียนรูดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1 แสดงหนวยการเรียนรูในสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  วิชา ส 33103  สังคมศึกษา  

ลําดับที่ มาตรฐานการ
เรียนรู 

สาระสําคัญ ชื่อหนวย
การเรียนรู 

เวลา
เรียน 

(ช่ัวโมง) 

น้ําหนัก
คะแนน 

วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ตัวชี้วัด 

1 ส 1.1  ม.3/1-3 การสังคายนาคร้ังท่ี 3 ในสมัยพระเจา

อโศกมหาราชเปนตนมา พระพุทธศาสนา

ก็ไดเผยแผไปสูประเทศตางๆ 

ทั่วโลก ทั้งในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีป

อเมริกาเหนือ ทวีปออสเตรเลียและอื่นๆ 

เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางกัน  

และการอยูรวมกันอยางสันติสุข  จึงเปน

ผลใหพระพุทธศาสนามีความเปนปกแผน

มั่นคงมาจนถงึทุกวันนี ้

พุทธศาสนา

กับสังคม

โลก 

5 8 การสังเกต 

-แบบสังเกต

พฤติกรรม

รายบุคคล 

-แบบสังเกต

พฤติกรรมกลุม 

การทําผังมโน-

ทัศน 

-แบบประเมินการ

ทําผังมโนทัศน 

การอภิปราย 

-แบบประเมินการ

อภิปราย 

2 ส 1.1  ม.3/4-5 

ส 1.2  ม.3/1 

 

การศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูป

ปางตางๆ เปนอีกแนวทางหน่ึงใน

การศึกษาพุทธประวัติ  การศึกษาพุทธ

ประวัติจะมีคุณคาในการสรางศรัทธาและ

การนําพระจริยวัตรของพระพุทธองคมา 

พุทธสาวก 5 10 -การแสดง

บทบาทสมมุติ 

-ภาพวาดปาง

ประจําวันเกิด 

การสังเกต 
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ตารางท่ี 1 แสดงหนวยการเรียนรูในสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

 วิชา ส 33103  สังคมศึกษา (ตอ) 

ลําดับที่ มาตรฐานการ
เรียนรู 
ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ ชื่อหนวย
การเรียนรู 

เวลา
เรียน 

(ช่ัวโมง) 

น้ําหนัก
คะแนน 

วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

  เปนแบบอยางในการปฏิบัติตนเพ่ือการ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

ชาดก คือเรื่องราวในชาติกอนของ

พระพุทธเจา การศึกษาชาดกจะชวยใหเรา

มีขอคิดหรือคติเตือนใจที่สามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ดังเชน     

ขอคิดจากนันทวิศาลชาดกและ 

สุวัณณหังสชาดก 

   -แบบสังเกต

พฤติกรรม

รายบุคคล 

-แบบสังเกต

พฤติกรรมกลุม 

การทําผังมโน

ทัศน 

-แบบประเมินการ

ทําผังมโนทัศน 
3 ส 1.1  ม.3/6-7 

 

สังฆคุณเปนคุณงามความดีของพระสงฆ 

มี 9 ประการ คือ เปนผูปฏิบัติดี   ปฏิบัติ

ตรง  ปฏิบัติสมควร   ควรแกการ

สักการบูชา ควรแกการตอนรับ ควรรับ

ของที่เขานํามาถวายควรแกการกราบไหว

และเปนเนื้อนาบุญของโลก 

อริยสัจ4เปนหลักความจริงที ่  

พระพุทธเจาทรงคนพบหลักธรรมตางๆ 

จึงสรุปลงในอริยสัจ4 ไตรลักษณในขันธ 5 

จัดลงในทุกข วัฏฏะ 3 จัดลงในสมุทัย  

อัตถะ3 จัดลงในนิโรธ และมรรคมีองค 8 

ปญญา 3 สัปปุริสธรรม7 บุญกิริยาวัตถุ10 

อุบาสกธรรม7 และมงคล 38 จัดอยูใน

มรรค 

พุทธศาสนสุภาษิตเปนคําศัพททางพระ

พุทธศาสนท่ีพระพุทธเจาไดตรัสไว แมจะ

เปนขอความส้ันๆ แตมีความหมายลึกซึ้ง 

เปนขอคิด คติสอนใจ ที่สามารถนําไป

ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได 

หลักธรรม

สําคัญทาง

พระพุทธ-

ศาสนา 

15 10 การสังเกต 

-แบบสังเกต

พฤติกรรม

รายบุคคล 

-แบบสังเกต

พฤติกรรมกลุม 

การทําผังมโน

ทัศน 

-แบบประเมินการ

ทําผังมโนทัศน 

การอภิปราย 

-แบบประเมินการ

อภิปราย 

-การเขียนนิทาน

ประกอบ

หลักธรรมที่เรียน 

 

 

 

4 

 

 

 

ส 1.1  ม.3/8-9 

 

การบริหารจิตและเจริญปญญาตามหลัก

สติปฏฐานท่ีเนนอานาปานสติมีประโยชน

ตอผูปฏิบัติ คือทําใหมีจิตใจสงบสุข มี

คุณธรรม และเกิดความรูความเขาใจท่ี

ถูกตองตามความเปนจริง ตลอดถึงทําให

บรรลุมรรคผลและนิพพาน 

การพัฒนา

จิตและ

เจริญปญญา 

5 8 -การแผเมตตา 

-การน่ังสมาธิ 

-การสวดมนต 

การสังเกต 

-แบบสังเกต

พฤติกรรม 
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ตารางท่ี 1 แสดงหนวยการเรียนรูในสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

 วิชา ส 33103  สังคมศึกษา (ตอ) 

 

 

 สําหรับการวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยนํา วิชา ส 33103 สังคมศึกษา  หนวยการเรียนรูที่  3เร่ือง

หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา  มาสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 10 คาบ

เรียน ดังตารางท่ี  2 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ มาตรฐานการ
เรียนรู 
ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ ชื่อหนวย
การเรียนรู 

เวลา
เรียน 

(ช่ัวโมง) 

น้ําหนัก
คะแนน 

วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

  การคิดแบบโยนิโสมนสิการ  2 วิธี คือ วิธี

คิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย  และวิธีคิดแบบ

อริยสัจ  ชวยพัฒนาการเรียนรูและคุณภาพ

ชีวิต  ทําใหสามารถแกปญหาชีวิตไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม มีเหตุมีผล  และเปน

ขั้นตอน 

   รายบุคคล 

-แบบสังเกต

พฤติกรรมกลุม 

5 ส 1.1  ม.3/10 

ส 1.2  ม.3/2-7 

 

การเรียนรูหนาท่ีของพระภิกษุในการ

ปฎิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัย และ

จริยาวัตรอยางเหมาะสม  การปลูก

จิตสํานึกในดานการบํารุงรักษาวัดและ

พุทธสถาน การปฏิบัติตนตามพุทธ

ปณิธาน4  การศึกษาเรียนรูเรื่อง

องคประกอบของพระพุทธศาสนา  การ

รวมตัวขององคกรชาวพุทธ และการเปน

ศิษยที่ดีตามทิศเบ้ืองขวา ในทิศ6 การ

ปฏิบัติตนในศาสนพิธีและวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนาเปนหนาท่ีที่ชาวพุทธ

จะตองศึกษาและปฏิบัติใหถกูตอง 

เหมาะสม 

การปฏิบัติ
ตนตาม
หลักศาสนา 

10 14 -แบบประเมินการ

เขารวมพิธีกรรม

ทางศาสนา 
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ตารางท่ี 2  แสดงแผนการจัดการเรียนรูในหนวยที่ 3 เร่ือง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

 

ลําดับท่ี สาระการเรียนรู จํานวน 

( คาบเรียน ) 
1 อุบาสกธรรม 7 2 

2 ปญญา 3 2 

3 สัปปุริสธรรม 7 2 

4 มรรคมีองค 8 4 

รวม         10 

 

 1.4 สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรูท่ี 3 เร่ืองหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
 สําหรับงานวิจัยเลมน้ี ผูวิจัยไดกําหนดสาระการเรียนรูที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ตาม

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในวิชา 

ส 33103 สังคมศึกษา หนวยการเรียนรูที่ 3 เร่ืองหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 10 คาบเรียน เพื่อนําเน้ือหาสาระการเรียนรูมาจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรู เร่ืองหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา ดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน ดังน้ี 1) อุบาสก

ธรรม 7 2) ปญญา 3 3) สัปปุริสธรรม 7 และ 4) มรรคมีองค 8 

 

2. การเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน 
 การศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของของวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน มีนักวิชาการไดใชคําวา “สตอร่ี

ไลน” และ “สทอร่ีไลน” ทั้งน้ีในงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยกําหนดใชคําดังกลาวคือ  “สตอร่ีไลน” 

 2.1  ความหมายของการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน 
   นกัการศึกษาและนักวิชาการไดใหความหมายของการเรียนการสอนดวยวิธีสตอร่ีไลน 

ไวดังน้ี 

  เบลลและไฟฟลด (Bell and  Fified, 1998 : 5-6) ; เครสเวล Creswell, 1997 : 5) ให

ความหมายของการเรียนการสอนดวยวิธีสตอร่ีไลนวา เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง โดยวิธีสตอร่ีไลนตั้งอยูบนพ้ืนฐานทฤษฎีที่วาดวย ความรูนั้นมีความซับซอนและมีหลาย

ขั้นตอน ดังน้ันการเรียนรูจะเกิดข้ึนจากความรูเดิมของผูเรียนสวนหนึ่ง และประสบการณที่ผูเรียน

เปนผูสรางองคความรูใหมโดยผานการปฏิบัติ ดวยตนเองสวนหนึ่ง การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจึงเปนการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการประสบการณ ซึ่งมีผลตอการ
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พัฒนาทักษะทางดานภาษาและการทํางานกลุมรวมกัน  ทักษะการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค  

การจินตนาการ การตัดสินใจ ภายใตแนวทางการดําเนินเร่ืองท่ีตอเนื่องกันโดยใชศิลปะเปนสื่อ ทั้งน้ี

ผูเรียนเปนผูสรางองคความรูใหมดวยตนเอง และไดรูจักการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

  สมิทและวอลเลอรกา (Smith and Vallerga, 1997: 1-2) ใหความหมายของการจัดการ

เรียนการสอนดวยวิธีสตอร่ีไลนวา  เปนนวัตกรรมของรูปแบบวิธีสอน ที่มีการบูรณาการหลักสูตร

โดยมีสวนสําคัญของเร่ืองประกอบดวยฉาก ตัวละคร การดําเนินเร่ือง และเหตุการณที่ตองแกไขซึ่ง

เปนการอธิบายถึงเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันที่พบเห็นในหองเรียน โดยมีสวนสัมพันธกับ

หลักสูตร  และมีคําถามหลักเปนตัวนําไปสูการเกิดกิจกรรมที่หลากหลายและเปนอิสระ 

  ไซมอน (Simons, 1997) กลาวถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบวิธีสตอร่ีไลนเปน

การเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนท้ังทางรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม โดย

ผูเรียนจะมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตามประสบการณของตนอีกทั้งยังสงเสริมใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูอยางมีความหมายและสามารถนําไปใชในชีวิตจริง ซึ่งการใหผูเรียนไดทํากิจกรรมทุกอยาง

ดวยตนเอง  จะทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนและเกิดการเรียนรูอยางมาก  

  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542 : 34-35 ; วลัย  พานิช, 2542 : 1-2 ; สมนึก ปฏิปทานนท, 

2542 : 13 ; สนอง อินละคร, 2544 : 315) กลาวถึงการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสตอร่ีไลนไววา  

การเรียนการสอนแบบสตอร่ีไลน คือ การจัดการศึกษาท่ีเปนการบูรณาการหลักสูตรและการเรียน

การสอนและประสบการณเขาดวยกัน โดยมาจากคําวา story และ line ซึ่งหมายถึงเสนทางเดินเร่ือง  

หรือแนวของเรื่องท่ีเปนการดําเนินเร่ืองท่ีเรียงติดตอกันเปนลําดับดุจเสนเชือก ซึ่งเปนแนวคิดใหม

ของการจัดการศึกษา เปนการบูรณาการท้ังหลักสูตรและการเรียนการสอน  โดยเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง การเรียนรูที่เกิดข้ึนในสตอร่ีไลน เปนการเรียนรูที่เกิดจากประสบการณตรงท่ีผู เรียนสราง

ความรูใหมดวยตนเอง โดยผูสอนไดจัดกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลายใหผูเรียนอยางตอเนื่อง  

โดยผานการต้ังคําถาม (key questions) 

  อรทัย มูลคํา และคณะ (2542 : 34- 35 ; วัฒนาพร ระงับทุกข, 2543:48 ; สมนึก ปฏิปทา

นนท, 2551 : 9) ไดใหความหมายของการเรียนโดยวิธีสตอร่ีไลนวา การเรียนโดยวิธีสตอร่ีไลน 

หมายถึงการผูกเร่ืองแตละตอนใหเกิดข้ึนอยางตอเนื่องและเรียงลําดับเหตุการณหรือกําหนดเสนทาง

เดินเร่ือง (Topic Line) เร่ิมจากการใชคําถามหลักเปนจุดเร่ิมตนใหนักเรียนไดทํากิจกรรมท่ี

หลากหลายเพ่ือสรางองคความรูดวยตนเองเปนการเรียนรูตามสภาพจริงจากสิ่งใกลตัวเพื่อเชื่อมโยง

ออกไปสูวิถีชีวิตจริง การคนควาหาความรู  และสรางองคความรูดวยตนเอง  เพ่ือประโยชนในการ

เรียนรูระหวางผูเรียนและผูสอนท่ีสามารถยืดหยุนเวลาและจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

วลัย  พานิช (2543 : 23) ; ธาริณี  วิทยาอนิวรรตน (2545 : 90) กลาววา สตอร่ีไลน มาจาก คําวา สตอร่ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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และ  ไลน ซึ่งหมายถึง เสนทางเดินเร่ืองหรือแนวทางของเร่ือง  เปนการดําเนินเร่ืองท่ีเรียงติดตอเปน

ลําดับดุจเสนเชือก ซึ่งจะมีการผูกเร่ืองแตละตอนใหเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง  และเรียงลําดับเหตุการณ

โดยใชคําถามหลักเปนตัวเชื่อมเร่ืองราวทั้งหมดเขาดวยกันและเปนตัวนําสูการใหผูเรียนทํากิจกรรม

อยางหลากหลาย 

  พิมพันธ  เดชะคุปต และพเยาว  ยินดีสุข (2545 : 120 -121) ; อรรถพล อนันตวรสกุล 

(2545 : 76) กลาววา วิธีสตอร่ีไลนหมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

โดยมีการผูกเร่ืองแตละตอนใหเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง และเรียงลําดับเหตุการณหรือเรียกวาการกําหนด

เสนทางการเดินเร่ือง (Topicline) เพื่อนําไปสูแนวคิดสําคัญ  โดยมีการลําดับขั้นตอน และเร่ืองราว

อยางตอเนื่อง มีการใชคําถามหลัก (Key questions) เปนตัวนําสูการใหนักเรียนทํากิจกรรมอยาง

หลากหลาย  เพื่อสรางองคความรูดวยตนเองและเปนตัวเชื่อมโยงเร่ืองราวแตละสวนเขาดวยกัน 

 

 จากการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนที่นักวิชาการใหไว ผูวิจัยสรุปไดวา วิธี

สอนแบบสตอร่ีไลน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยมี

องคประกอบสําคัญ คือ ฉาก ตัวละคร การดําเนินชีวิต และเหตุการณ โดยมีเสนทางการเดินเร่ืองหรือ

การผูกเร่ืองแตละตอนใหเกิดข้ึนอยางตอเนื่องและใชคําถามหลักเปนตัวนําไปสูการทํากิจกรรมอยาง

หลากหลาย เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนผูลงมือศึกษา ปฏิบัติ คิดวิเคราะห  คิดอยาง

อิสระ ทําใหผูเรียนไดพัฒนาความคิดระดับสูงและสรางองคความรูดวยตนเอง   

 

 2.2 ประวัติความเปนมาของการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 
  ฮารคเนส (Harkness , 1996, อางถึงใน อรทัย  มูลคํา , 2542 : 36 ; ชนาธิป  พรกุล, 2543 : 

159) กลาวถึง ความเปนมาของการเรียนการสอนดวยวิธีสตอร่ีไลนไววาจากสถานการณปฏิรูปทาง

การศึกษาของประเทศตางๆในทวีปยุโรปในชวงปลายทศวรรษ 1980 พบวา ดัชนีผลการเรียนรูของ

นักเรียนอยูในระดับต่ํา  ในขณะที่กลุมประเทศซีกโลกตะวันออกขยายตัวอยางรวดเร็ว  ดวยเหตุผล

ดังกลาว  รัฐบาลของสหราชอาณาจักร(ประเทศอังกฤษ ) จึงไดกําหนดนโยบายปฏิรูปทางการศึกษา

ขึ้น  เพื่อปรับปรุงระบบการศึกษาของชาติในดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ โดยนําระบบประกัน

คุณภาพทางการศึกษามาใช  ซึ่งสงผลใหระบบการศึกษาของชาติไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว ทั้งใน

ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาสมัยใหม และการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ

สอน  โดยสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่สงเสริมใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน  โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง กิจกรรมการ

เรียนการสอนรวมกัน วิธีการเรียนการสอนแบบสตอร่ีไลน เปนวิธีที่ไดรับการคิดคนและพัฒนา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ในชวงระยะดังกลาว โดย สตีฟ เบลล และแซลลี่  ฮารคเนส (Steve  Bell and Salli Harkness) เรียกได

วาทานทั้งสองเปนผูคิดคนการสอนดวยวิธีสตอร่ีไลน (The Origination of Scottish Storyline  

Method) บุคคลท้ังสองไดรวมกันพัฒนาวิธีสอนนี้กับเพื่อนรวมงานอีกทาน คือ เฟรด เรนเดล (Fred  

Rendell) ซึ่งทําการสอนอยูที่ Inservice Department ในสถาบันการศึกษา Jordanhill college of 

Education เมืองกลาสโกว ประเทศสก็อตแลนด  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบดังกลาวน้ี

โดยนักการศึกษาชาวสกอต  ทําใหสตอร่ีไลนไดชื่อวาเปน Scottish Method ไดอีกชื่อหนึ่ง วิธีการ

สอนแบบสตอร่ีไลนเปนวิธีสอนท่ีไดรับความนิยมและแพรหลายในหลายประเทศในทวีปยุโรปและ

สหรัฐอเมริกา 

  การพัฒนาการเรียนการสอนแบบสตอร่ีไลนในประเทศไทยนั้น วลัย พานิช (2545 : 6-7) 

กลาวไว คือ การนําสตอร่ีไลนมาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนน้ันเร่ิมมาจากการนํามาใชการ

จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ซึ่งเปนวิธีการสอนที่เหมาะสมสําหรับการเรียนการสอน

หลักสูตรภาษา ศิลปะ และสังคมศึกษา และเมื่อ Professor Steve Bell มาเปนวิทยากรใหกับศูนย

สิ่งแวดลอมศึกษาและโลกศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระหวางวันท่ี 3 - 5 

มิถุนายน 2541 นั้น  ไดแสดงความเห็นไววา “วิธีการสอนแบบสตอร่ีไลนเหมาะสําหรับเด็กระดับ

ประถมศึกษามากกวาระดับมัธยมศึกษา” ตอมาการสอนดวยวิธีสตอร่ีไลนไดพัฒนารูปแบบวิธีการ

สอนจนสามารถนําไปใชในกิจกรรมการเรียนการสอน และฝกอบรมในทุกระดับชั้น 

  ปจจุบันการสอนโดยวิธีสตอร่ีไลนกําลังไดรับความนิยมจากครูในระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ เนื่องจากการสอนโดยใชวิธีสตอร่ีไลนเปน

กระบวนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ชวยใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห รูจักการ

ทํางานเปนกลุม 

 

  จากการศึกษาประวัติความเปนมาของวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา   

วิธีการเรียนการสอนแบบสตอร่ีไลน เปนวิธีที่ไดรับการคิดคน โดย สตีฟ เบลล และแซลลี่ ฮารคเนส 

(Steve Bell and Salli  Harkness) นักการศึกษาชาวสกอต ทําใหสตอร่ีไลนไดชื่อวาเปน Scottish 

Method ไดอีกชื่อหนึ่ง วิธีการสอนแบบสตอร่ีไลนเปนวิธีสอนท่ีไดรับความนิยมและแพรหลายใน

หลายประเทศในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา  การพัฒนาการเรียนการสอนแบบสตอร่ีไลนใน

ประเทศไทยน้ัน การนําวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนมาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นเร่ิมมาจากการ

นํามาใชการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา  ซึ่งเปนวิธีการสอนที่เหมาะสมสําหรับการ

เรียนการสอนหลักสูตรภาษา  ศิลปะ และสังคมศึกษา  ปจจุบันการสอนโดยวิธีสตอร่ีไลนกําลังไดรับ

ความนิยมจากครูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
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 2.3 องคประกอบสําคัญของการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน 
  เบลลและไฟฟลด (1996 : 4-5 ; อรทัย มูลคําและสุวิทย มูลคํา, 2544 : 37 – 38 ; สนอง 

อินละคร, 2544 : 316 ; สาโรช โศภีรักข, 2546 : 83) กลาววาองคประกอบของวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 

คือการจัดการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงหรือผูกเร่ืองท่ีมีการดําเนินเร่ืองตอเนื่องหรือประดุจเสนเชือก

โดยใชเร่ืองสรางการเรียนรูที่มีความหมายแกนักเรียนท้ังในดานเนื้อหา ทักษะ การคิดและทักษะทาง

สังคม มีการกําหนดเสนทางการดําเนินเร่ืองใหสอดคลองกับเนื้อเร่ืองท่ีกําหนดซึ่งจะมีองคประกอบ

สําคัญ 4 องค ไดแก 

   1.ฉาก (Setting) ไดแก สถานที่ หรือภาพกวางๆ ที่เปนความคิดรวบยอดเกี่ยวกับท่ี

อยูอาศัยของตัวละครในเร่ืองน้ันๆ และจะมีเงื่อนไขของเวลา เชน ปจจุบัน หรือยุคประวัติศาสตร  

เปนตน 

   2.ตัวละคร (Character) ซึ่งเปนผูที่มีบทบาทมีสวนรวมในเร่ืองราวฉากนั้น ๆ ตัว

ละครอาจเปนคน สัตว พืช หรือสิ่งไมมีชีวิต เชน ดิน น้ํา ดวงอาทิตย หรือขาวของเคร่ืองใชตาง ๆ ก็

ได  

   3.การดําเนินชีวิต (A Way of Life) ของตัวละครเปนองคประกอบที่สําคัญอีก

องคประกอบหนึ่ง เน่ืองจากการกําหนดวาตัวละครแตละตวมีวิถีชีวิตอยางไร  จะเปนสวนท่ีมีอิทธิพล

ตอการดําเนินเร่ือง  ตัวละครแตละตัวจะมีการดําเนินชีวิตท่ีแตกตางกันตามจินตนาการของนักเรียนท่ี

จะกําหนดข้ึน 

   4.เหตุการณสําคัญหรือปญหาตางๆท่ีตองแกไข (Event/Incident or Real Problem to 

be  Solve) องคประกอบสวนน้ีนับวามีความสําคัญมากท่ีสุดเน่ืองจากเหตุการณหรือปญหาตาง  ๆ ที่

เกิดขึ้นจะเปนจุดหักเหและสีสันของเร่ือง  เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการคิดหาทางออก

ใหกับตัวละครและเร่ืองราวการตัดสินใจของนักเรียนจะสะทอนถึงแนวคิด  คานิยม เจตคติ ตลอดจน

ทักษะกระบวนการแกปญหาโดยผานกระบวนการคิดวิเคราะห ไตรตรอง และตัดสินใจ เหตุการณ

สําคัญในเร่ือง  อาจจะมีมากกวาหนึ่งเหตุการณและเชื่อมโยงถึงกันได 

 

 การดําเนินเร่ืองจะแบงเปนตอน  ๆ แตละตอนประกอบดวย คําถามหลักซึ่งจะชวยเหลือ

เชื่อมโยงเร่ืองราวใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง ลักษณะของคําถามหลักเปนดังนี้ 

   1.ควรมีลักษณะที่เปดกวางใหมีคําตอบที่หลากหลาย 

   2.กระตุนใหเกิดแนวคิดสําคัญของหัวขอ  หรือโครงเร่ืองนั้นๆ 
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   3.กระตุนใหนักเรียนไดใชทักษะการคิดข้ันสูงไมวาจะเปนการคิดวิเคราะห การคิด

อยางมีวิจารณญาณ หรือการคิดแกปญหา  นอกจากนี้คําถามหลักยังคงกระตุนใหนักเรียนไดใช

จินตนาการและความคิดสรางสรรคในการทํากิจกรรมเพื่อแสวงหาคําตอบน้ันๆดยตนเอง 

   4.กระตุนใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะลงมือปฏิบัติ  คนพบขอความรู  

ตลอดจนสรางองคความรูดวยตนเองผานกระบวนการกลุม 

   5.เปดโอกาสใหนักเรียนซึ่งมีความแตกตางกันทั้งดานความรู ทักษะ เจตคติได

แสดงออกถึงตัวตนของเขา 

 

  ชนาธิป พรกุล (2543 : 160) ไดกลาวถึงองคประกอบสําคัญของวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 

มี 6 องคประกอบ ดังนี้ 
   1.การจัดฉาก (Setting the scene) โดยระบุเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุการณที่ชัดเจน 

ผูเรียนจะสรางฉากไวในหองเรียนหรือสถานที่ใด สถานท่ีหนึ่ง 

   2.มีตัวละคร (Characters) อาจเปนคนหรือสัตวก็ได  และใหผูเรียนสรางบทบาทตัว

ละครใหมีอายุ เชื้อชาติ บุคคลิกตางๆ กัน โดยผูเรียนสวมบทบาทน้ันตลอดเร่ือง 

   3.การดําเนินชีวิตประจําวันของตัวละคร (A Way of life) 

   4.มีปญหาหรือเหตุการณ (Real problems or incidents) ตองการแกไขโดยผูสอน 

และผูเรียนสรางเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นไดในสถานการณนั้น ผูเรียนที่สวมบทบาทตาง ๆ ตองชวยกัน

แกไขปญหาน้ัน 

   5.กิจกรรมสรุป (Cluminating activity) ในตอนจบของเร่ืองผูเรียนจะแบงปน

ประสบการณใหผูอื่นโดยการจัดการแสดงหรือออกไปยังสถานที่จริงเพ่ือใหมีโอกาสเปรียบเทียบสิ่ง

ที่เขาคิดสรางขึ้นกับสภาพจริง 

   6.การแสดงออกและประเมิน (Reflection and assessment) ผูเรียนมีโอกาสสํารวจ

การเรียนรูของตนเองและประเมินการเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ เชน รวบรวมสิ่งท่ีเรียนรูหรืองานตางๆ

ลงในแฟมงานของตน 
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  วลัย พานิช (2547 : 35) ไดเขียนแผนผังที่แสดง องคประกอบท้ัง 4องคประกอบท่ีสําคัญ

ของสตอร่ีไลนไดดังแผนภูมิที่ 2 

 

 

 

1. ฉาก       ที่ไหน 

 2. ตัวละคร       ใคร 

 3. การดําเนินชีวิต      ทําอะไร 

 4. มีเหตุการณเกิดขึ้นหรือ ปญหาที่ควรแกไข  เกิดอะไรขึ้นที่ตองแกไข 

 

แผนภาพที่ 2   องคประกอบสําคัญของวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน ของวลัย พานิช 

 

ที่มา : วลัย   พานิช, “การสอนดวยวิธี Storyline”, เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  สําหรับครูประจําการ เร่ือง “ การสอนดวยวิธีการ Storyline” วันที่ 

22 สิงหาคม 2542 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สําเนา),2542,35. 

 

  องคประกอบสําคัญของวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน ผูวิจัยสามารถกลาวโดยสรุปดังน้ี 

องคประกอบสําคัญของวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  จะประกอบไปดวยองคประกอบสําคัญ 4 

องคประกอบ คือ ฉาก ตัวละคร การดําเนินชีวิตหรือวิถีชีวิต และมีเหตุการณสําคัญเกิดข้ึนหรือมี

ปญหาทีค่วรแกไข เพื่อใหผูเรียนคิดหาวธิีการแกไขปญหาในเหตุการณนั้นๆ โดยมีการต้ังคําถามหลัก

เปนตัวเช่ือมเพ่ือดําเนินไปสูกิจกรรม ซึ่งผูเรียนตองเปนผูลงมือปฏิบัติเอง โดยเนนทักษะการคิดและ

การปฏิบัติควบคูกันไป และใหสัมพันธสอดคลองกับเน้ือหาวิชาเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

 

 2.4  หลักการของการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน 
  วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนมีหลักการในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

(Integrated Instruction) ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง แนวคิดในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน

แบบบูรณาการไมใชเร่ืองท่ีเกิดข้ึนใหม มีนักปรัชญาการศึกษาหลายทานท่ีสนับสนุนแนวคิดน้ี เชน  

แฮรบารท (Herbart) , ดิวอ้ี (Dewey) , บรูเนอร (Bruner) , ไวก็อตสกี้ (Vygotsky) รวมท้ังนักการ

ศึกษาของไทย เชน สุมิตร คุณากร , สงัด อุทรานันท , ธํารง บัวศรี เปนตน การบูรณาการหลักสูตร 

แผนภาพแสดงองคประกอบสําคัญของ Storyline 
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(Integrated  Curriculum) การบูรณาการเรียนการสอน (Integrated Insturction) แบบใดก็ตาม การ

จัดการเรียนการสอนตองคํานึงถึงหลักการสําคัญดังน้ี   

  พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข (2542 : 11 ; ชนาธิป พรกุล, 2543 : 160 ; พิม

พันธ เดชะคุปต, 2545 : 129 – 132 ; สุวิทย มูลคําและอรทัย มูลคํา, 2546 : 198 – 203) ไดเสนอ

หลักการท่ีจะเปนพื้นฐานท่ีจะนําไปสูการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน ดังนี ้ 

   1.เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู ผูเรียนจะตองเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของ

โดยตรงกับการเรียนรูของตนเอง  

   2.สรางความรูสึกเปนเจาของ ผูเรียนจะตองมีสวนรวมหรือเปนเจาของในการสราง

เร่ืองราวนั้น ทั้งในเร่ืองของสถานท่ี ผูคนท่ีอยูอาศัย การดําเนินชีวิต ตลอดจนเหตุการณตาง ๆ ที่

เกี่ยวของ ลวนแตเปนเร่ืองราวท่ีผูเรียนรวมกันคิด และสรางข้ึนมาจากการศึกษาคนควา รวมท้ังจิตนา

การทั้งสิ้น 

   3.เปนการสอนเร่ืองราวส่ิงที่ใกลตัวมากท่ีสุด เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบองค

รวมและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ผูเรียนจึงไดเรียนรูถึงสิ่งท่ีเปนวิถีชีวิตจริง

สงผลใหผูเรียนไดเห็นประโยชนของการเรียนหรือทักษะน้ัน ๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตจริง 

   4.ชวยใหครูสามารถจัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียนไดสอดคลองกับ

ความสามารถของผูเรียน    

   5.เนนการเรียนรูรวมกัน การสอนแบบสตอร่ีไลน เปดโอกาสใหผูเรียนรวมกันทํา

กิจกรรมหลายรูปแบบ ซึ่งคณะทํางานแบงกลุมเปนงานเดี่ยว จับคู กลุมยอย หรือเรียนรวมกัน 

   6.เนนใหความสําคัญของการกระตุนใหผูเรียนพัฒนารูปแบบความคิดรวบยอดดวย

ตนเองเน่ืองจากการสอนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน จะเปดโอกาสใหผูเรียนพัฒนาสติปญญาและ

จินตนาการของผูเรียน 

   7.เนนการเรียนรูแบบบูรณาการวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน เปนวิธีการเรียนรูแบบ

บูรณาการท้ังเน้ือหาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับวิถีชีวิตประจําวันท่ี

จะตองใชกระบวนการคิด ทักษะตาง ๆ ที่หลากหลายมาชวยในการแกปญหา จึงเปนการฝกทักษะ

แกปญหาของผูเรียนไดเปนอยางดี 

   8.เนนเร่ืองการต้ังคําถามหลักของครูผูสอน การตั้งคําถามของครูผูสอนเปนหัวใจ

หลักของการเรียนการสอนแบบ สตอร่ีไลน เพราะคําถามหลักจะเปนสื่อนําไปสูการปฏิบัติกิจกรรม

ของผูเรียนอยางหลากหลาย และจะเปนตัวเชื่อมโยงการดําเนินเร่ืองใหตอเน่ืองเปนลําดับภายใต

หัวขอเร่ืองเดียวกัน 
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   9.ทําใหผู เรียนไดเรียนรูอยางมีความหมายเพ่ือผู เรียนจะสามารถจําไดถาวร 

(Retention)  ซึ่งการเรียนแบบนี้ตองเร่ิมตนดวยการทบทวนความรูเดิมของผูเรียน  ซึ่งเปนขั้นหน่ึง

ของการเรียนตามแนวการสรางองคความรูดวยตนเอง 

   10.ทําใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนทั้งทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  สังคม 

เปนการพัฒนาทั้งตัวผูเรียน 

   11.ทําใหผู เรียนไดสรางจินตนาการตามเร่ืองท่ีกําหนด  เปนการเรียนรูดาน

ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  การเมือง วิถีชีวิต  ผสมผสานกันไป  อันเปนสภาพท่ีแทจริงของ

ชีวิต 

   12.ทําใหผูเรียนไดพัฒนาความคิดระดับสูง เชนคิดวิเคราะห คิดไตรตรอง คิดอยาง

มีวิจารณญาณ คิดแกปญหา คิดริเร่ิม คิดสรางสรรค คิดสรางสิ่งใหม 

   13.ทําใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเปนสุข สนุกสนาน เห็นคุณคาของงานท่ีทํา และงาน

ที่นําไปเสนอตอเพ่ือน ตอชุมชน ทําใหเกิดความตระหนักของสตอร่ีไลนเกี่ยวของกับการสอน 

 จากการศึกษาหลักการของวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน หลักการท่ีจะเปนพื้นฐานท่ีจะนําไปสูการ

จัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน สรุปไดดังน้ี การเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู

และการเรียนรูเพื่อบูรณาการวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน เปนการสอนเร่ืองราวสิ่งท่ีใกลตัวมากท่ีสุดโดย

ผูเรียนเปนเจาของเร่ืองผานการตั้งคําถามหลัก ทําใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนท้ังทางรางกาย  

จิตใจ สติปญญา สังคม รูจักกระบวนการทํางานกลุม และไดเรียนรูอยางมีความหมายเพื่อผูเรียนจะ

สามารถจําไดถาวร รวมท้ังพัฒนาความคิดระดับสูง เชน การคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ  

และการคิดแกปญหา  

 

 2.5  ขั้นตอนการวางแผนการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 
  วลัย พานิช (2542 : 35) ขั้นตอนการวางแผนการดวยวิธีสอนแบบสอนสตอร่ีไลนดังน้ี  

  1.เตรียมหัวเร่ืองหรือหัวขอ (Topic) ที่จะใชสอนซึ่งหัวขอนี้ก็คือ ตัวแนวคิดสําคัญ 

(Concept) ที่ผูสอนตองการใหผูเรียนไดเรียนรู หัวขอนั้นอาจมาจากหนังสือเรียนท่ีใชเรียนอยู การ

เลือกหัวขอมีขอเสนอแนะ คือ 

   1.1ดูวาสอดคลองกับเน้ือหาหลักสูตรหรือไม 

   1.2ชวยขยายขอบเขตความรูใหผูเรียนหรือผูเรียนมีโอกาสที่จะสรางองคความรู

ดวยตนเองหรือไม 

   1.3หัวเร่ืองน้ันๆ จะพัฒนาความรู  ทักษะ ทัศนคติ หรือไม เพราะสตอร่ีไลนเปน

การสอนแบบบูรณาการ 
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   1.4หัวเ ร่ืองน้ันมีโครงสรางสําคัญทั้ง ท่ี เปน  “Surface Structere” และ  “Deep  

Structure”  โดย Surface Structere นั้นเกี่ยวของกับเนื้อหาสาระท่ีเปนความรู  ซึ่งผูเรียนจะไดจากการ

เรียนรูดวยตนเอง  เชน ความรูเร่ืองปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของครอบครัว  การดํารงชีวิตเม่ือ

ครอบครัวประสบวิกฤตเศรษฐกิจ   บทบาทหนาท่ีของสมาชิกในครอบครัวตอการแกปญหา

เศรษฐกิจในหัวขอครอบครัวไทยในยุคไอเอ็มเอฟ สวน Deep  Structure นั้น  มิไดเกี่ยวของโดยตรง

กับเนื้อหาสาระจากหัวขอที่เรียน  แตเปนกระบวนการที่จะพัฒนาผูเรียนท้ังสติปญญาและทักษะ 

ไดแก ทักษะ ภาษา ทักษะการแสวงหาและประเมินขอมูล  ทักษะการคิด  และทักษะทางสังคม  เปน

ตน  ดังน้ันผูสอนตองคํานึงถึงโครงสรางท้ัง 2 สวน ในการหาหัวขอเพ่ือใหวิธีสตอร่ีไลนมีความ

สมบูรณ ตัวอยางหัวขอที่นาสนใจ เชน  The River Families , The Tree , The  Flower Shop ซึ่งเปน

หัวขอสตอร่ีไลนของ สตีฟ เบลล 

  2.เตรียมการผูกเร่ืองหรือเขียนเสนทางดําเนินเร่ือง โดยคํานึงถึงองก 4 องก คือ ฉาก ตัว

ละคร วิถีชีวิตและเหตุการณสําคัญ เร่ืองราวในสตอร่ีไลน อาจเปนเร่ืองจริงหรือเปนเร่ืองจาก

จินตนาการหรือความฝน (Imagination / fantasy) หรืออาจรวมท้ังสองอยางก็ได ผูสอนพัฒนาหัวขอ 

(Topic) และเน้ือเร่ืองใหทั้งสองอยางไปดวยกัน จะตองมีเนื้อเร่ืองเปนแนวคิดพ้ืนฐานวามีอะไรบาง 

จะมีเหตุการณใดบาง 

  3.การต้ังคําถามหลัก / คําถามนํา (Key Question) ซึ่งทําหนาท่ีเชื่อมโยงการดําเนินเร่ือง

ในแตละองก  และเปนตัวกระตุนหรือเปดประเด็นใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหและลงมือปฏิบัติซึ่งจะ

นําไปสูการเรียนการสอนตอไป  อาจกลาวไดวาคําถามหลักเปนสิ่งที่ทําใหเกิดกิจกรรมการเรียนรูของ

ผูเรียนในแตละองก (Episode) หรืออาจเปรียบเทียบไดวาคําถามหลักเปนจุดประสงคการเรียนรูใน

รูปแบบการสอนปกติ คําถามนําเปนสวนสําคัญที่ทําใหสตอร่ีไลนเปฯจุดเดนที่สตีฟ เบลล ไดกลาววา 

“The Storyline Method is the Presentation of Key  Question” ลักษณะของคําถามนําควรมีลักษณะ

ดังนี ้

   3.1 กระตุนใหเกิดความคิดสําคัญของหัวขอหรือโครงเร่ืองนั้น ๆ  

   3.2 คําตอบของคําถามควรมีความหลากหลาย  ผูเรียนไดใชความคิดวิเคราะห  และ

นําเสนอแนวคิดตางๆ  

   3.3 กระตุนใหผูเรียนสามารถใชทักษะความคิดหลายอยาง เชน การวิเคราะห  การ

จินตนาการ การสรุปและการประเมิน 

   3.4 กระตุนใหผูเรียนหาคําตอบดวยการคนหาขอมูลตางๆ 

   3.5 เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงทักษะหรือประสบการณเรียนรูตางๆ ที่เขามีอยู 
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  4.จัดกิจกรรมใหผู เรียนไดตอบคําถามหลักเปนการพัฒนาการเรียนรูของผู เรียน  

กิจกรรมท่ีจัดควรเปนกิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียนไดลงมือคิดและลงมือปฏิบัติเอง รวมท้ังกําหนดสื่อการ

สอนตางๆ ดวยกิจกรรมที่จัดตองเปนกิจกรรมท่ีเสริมแรงหรือสรางแรงใจ (Motivation)ใหผูเรียนที

ความกระตือรือรน (Active) มากกวาเปนผูรับอยางเดียว (Passive) เชน ตองมีการแกปญหา ใหสืบคน

หาหลักฐานความจริง มีการแสดงความคิดเห็น  ใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการเรียนรู  เปดโอกาส

ใหผูเรียนไดลงมือทําจริงดวยตนเอง 

  5.การจัดลักษณะชั้นเรียน เปนการจัดใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน อาจจัด

ไดหลายรูปแบบ เชน เปนกลุมยอยขนาดเล็ก ทั้งช้ันเรียน รายบุคคล หรือเปนคู เปนตน การจัดช้ัน

เรียนตองคํานึงถึงชนิดหรือประเภทของกิจกรรม  เวลาในการทํางาน   ดูความสมดุลเร่ืองของความรู

ความสามารถอาจเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกกลุมของตนเองบาง แตอยางไรก็ตามในสตอร่ีไลนจะ

เนนเร่ืองของการรวมใจกันทํางาน (Cooperative) และทํางานรวมกันเปนทีม (Teamwork) 

  6.การประเมินผลจากคําถามหลักและจากกิจกรรม  ซึ่งสะทอนใหเห็นผลการเรียนรูของ

ผูเรียน  โดยสามารถประเมินไดจากการสังเกตพฤติกรรม  พัฒนาการตางๆของผูเรียนและผลงานที่

ผูเรียนไดทําข้ึน  การประเมินในสตอร่ีไลนมีทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการได   สามารถ

ประเมินผลไดตลอดเพราะการเรียนรูบางสวนของผูเรียนอาจเกิดข้ึนได  โดยผูสอนเองไมไดวางแผน

ไว   ดังน้ันผูสอนตองกําหนดวัตถุประสงคหัวขอ  ผลการเรียนรูของผูเรียนที่ตองการและกําหนด

รูปแบบการประเมินเปนแนวทางท่ี Ian  Bar เสนอไววา 

 “...The  need  is to  identify  some  assessable   aspects  which  are  worthy  of  assessing ; 

that  provide  evidence  on  which  to  base  the   assessment   and  do  not interface  with  the 

natural   learning   and  teaching  process  in  the  classroom …”  ซึ่งหมายความวา  “สิ่งท่ีตองการ  

คือ  การแยกแยะสิ่งท่ีควรคาแกการประเมินท่ีใหหลักฐานชัดเจนตรงตามสิ่งท่ีจะประเมิน โดยไมไป

รบกวนกระบวนการเรียนการสอนปกติ ” 

  7.การกําหนดระยะเวลาสอน  เนื่องจากหลักการสําคัญของสตอร่ีไลนเปนการสอนที่

เนนการบูรณาการ  การกําหนดเวลาควรเปนหนาที่ของผูสอนที่ตองมีความยืดหยุนแลวแตหัวขอเร่ือง 

การนํานวัตกรรมสตอร่ีไลนมาใชในการบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนนั้น 
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 วัฒนาพร ระงับทุกข (2544 : 78) ไดกลาวถึงแนวการจัดกระบวนการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ
สตอร่ีไลนไวดังนี้ 

  1. สรางหนวยการเรียน (Learning  Unit) โดยใชวิชาใดวิชาหนึ่งเปนแกนเร่ือง และนํา

วิชาอ่ืนมาบูรณาการดวยการสรางแผนภาพเนื้อหาและกิจกรรม  กอนอ่ืนจะตองกําหนดช่ือเร่ืองหรือ

หัวขอเร่ืองท่ีจะสอนและกําหนดหัวขอยอยโดยบูรณาการเน้ือหาและกิจกรรม  แลวกําหนด

จุดประสงคใหชัดเจน   จุดประสงคของการสอนน้ีจะนําไปสูการสรางคําถามในการกําหนดแผนการ

สอน 

  2. สรางสถานการณหรือเร่ืองราวจากหนวยการเรียนผูสอนตองสมมติสถานการณหรือ
เร่ืองราวข้ึน ซึ่งตองมีองคประกอบ 4 ประการ คือ ฉาก  ตัวละคร  วิถีชีวิต และเหตุการณ สถานการณ

ที่กําหนดควรจะสนองตอผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

  3. จัดทําเสนทางการเดินเร่ือง คําถามนํา กิจกรรม สื่อ และลักษณะการเรียนโดยการทํา

เปนแผนการสน  เสนทางการดําเนินเร่ือง จะเปนหัวขอยอยที่จะเรียน และองคประกอบของเสนเลา

เร่ือง   คําถามนําจะตอบสนองตอจุดประสงคการเรียนรู 

  4. แผนการสอนจะแบงเวลาการสอนตามเสนทางการดําเนินเร่ือง 

 

 สนอง  อินละคร (2544 : 320) เสนอข้ันตอนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนวา 
  1. สังเคราะหและวิเคราะหกิจกรรม  เน้ือหา  และจุดประสงคในคําอธิบายรายวิชา 

  2. วิเคราะหบูรณาการรายวิชา  ซึ่งอาจทําไดโดยการบูรณาการแบบสหวิทยาการ คือ 

กําหนดหัวขอเน้ือหาข้ึนมา แลวนําความรูจากวิชาตางๆมาเช่ือมโยงใหสัมพันธกับหัวเร่ืองนั้น 

  3. กําหนดเสนทางเดินเร่ืองในแตละตอน  การกําหนดเสนทางเดินเร่ืองซึ่งอาจมีตอน

เดียว หรือหลาย ๆ ตอนก็ได แตละตอนจะประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 4 องคดวยกัน คือ ฉาก 

ตัวละคร วิถีชีวิต และเหตุการณ และแตละองคจะมีประเด็นหลักและคําถามนํา 
  4. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 อรทัยและคณะ (2544 : 41) ดําเนินการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนตามข้ันตอน

ตอไปนี้ 

  1. การสังเคราะหและวิเคราะหเนื้อหาของรายวิชากลุมวิชาหรือกลุมประสบการณ

แลวแตกรณี ดวยการรวมมือกันในหมูผูที่เกี่ยวของ อาทิ ศึกษานิเทศก ผูบริหาร ผูปกครองและผูสอน 

เพ่ือพิจารณาอยางละเอียดวาองคความรูที่ประสงคจะจัดใหแกผูเรียนน้ันไดแกอะไรบางมีความโดด

เดน สอดคลอง หรือซ้ําซอน อยูในรายวิชา กลุมวิชา หรือกลุมประสบการณตาง ๆ อยางไร แลว
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กําหนดองครวมแหงองคความรูที่พึงประสงคไวใหชัดเจนในรูปของหลักสูตร(ถาเปนการบูรณาการ

หลักสูตร) หรือในรูปของหัวเร่ือง (ถาเปนการบูรณาการการเรียนการสอน) 

  2. การเขียนหลักสูตรหรือการเขียนแผนการสอน เมื่อคณะผูกําหนดหลักสูตร

สังเคราะหองครวมแหงองคความรูที่ประสงคจะใหปรากฏอยูในหลักสูตรเรียบรอยแลว ก็จะเขียน

หลักสูตรขึ้นโดยใช เสนทางการเดินเร่ือง (Topic Line) ของวิธีสตอร่ีไลนเปนกรอบในการเขียน 

เชนเดียวกัน ถาประสงคจะบูรณาการการเรียนการสอนก็จะใชเสนทางเดินเร่ืองของวิธีสตอร่ีไลน 

เปนกรอบในการเขียนดวยโดยมีหัวเร่ืองเปนเคร่ืองกําหนดเน้ือหา ความแตกตางของการบูรณาการ

หลักสูตร และการบูรณาการการเรียนการสอนอยูที่คําถามท่ีใชในแตละองก  กลาวคือ การบูรณาการ

หลักสูตรจะเนนคําถามนําท่ีมีความเก่ียวพันกันของรายวิชา กลุมวิชาหรือกลุมประสบการณ แต

การบูรณาการการเรียนการสอนเนนคําถามนําท่ีเนื้อหา ขั้นตอนการเขียนหลักสูตรหรือการเขียน

แผนการสอนน้ี เกิดข้ึนกอนนําหลักสูตรหรือแผนการสอนไปใช และเปนข้ันตอนที่กําหนดไวอยาง

ชัดเจนวา ผูสอนและผูเรียนมีบทบาทอยางไรในการเรียนการสอนรวมทั้งสื่อและกิจกรรมตาง ๆ จะ

ถูกนําเขามาสูแผนการสอนในลักษณะใด 

  3. การกําหนดเสนทางการเดินเร่ืองใหสอดคลองกับหลักสูตรหรือหัวเร่ือง เสนทางการ

เดินเร่ือง (Topic Line) ก็ดี องกก็ดี หรือ คําถามนําก็ตามท่ีกลาวในขอ 2 เปนศัพทบัญญัติที่ใชในวิธี

สตอร่ีไลนซึ่งตอไปนี้จะไดกลาวบรรยายใหเห็นชัดเจนวาขั้นตอนการกําหนดเสนทางการเดินเร่ืองคือ

อะไร มีวิธีปฏิบัติเชนไร เสนทางการดําเนินเร่ืองท่ีใชเปนกรอบสําหรับการดําเนินการโดยวิธีสตอร่ี

ไลน ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 4 องกดวยกันคือ ฉาก ตัวละคร วิถีชีวิต และเหตุการณ ซึ่งในแตละ

องกจะ ประกอบดวยประเด็นหลักบางประเด็นท่ียกข้ึนมาพิจารณาเปนพิเศษ โดยการต้ังคําถามนํา

แลวใหผูเรียน คนควาหาคําตอบ คําถามเหลาน้ีจะโยงไปยังคําตอบที่สัมพันธกับเนื้อวิชาตาง ๆ ที่

ประสงคจะบูรณาการเขาดวยกัน นอกจากนี้เสนทางการเดินเร่ืองยังอยูบนพ้ืนฐานของเหตุผลเชิง

ตรรกและการบรรยายไปตามลําดับเน้ือหาไปแตละองกอีกดวย 

 

 อรรถพล  อนันตวรสกุล (2545: 25 ) เสนอข้ันตอนของการวางแผนการสอนสตอร่ีไลน ไว

ไดดังนี ้

  1. วิเคราะหหลักสูตรโดยรวมของทุกสาขาวิชาท่ีเกี่ ยวของ  เลือกกําหนดหัวขอใหญ 

(Main topi) ของเร่ือง และกําหนดหัวขอยอย ๆ 

  2. กําหนดเสนทางเดินเร่ือง โดยเรียงลําดับหัวขอแบงออกเปนตอนๆตามองคประกอบ

ทั้ง 4 ของวิธีสตอร่ีไลน คือ ฉาก ตัวละคร การดําเนินชีวิต และเหตุการณสําคัญ 
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  3. ตั้งคําถามหลักเพื่อใชในการเปดประเด็นเขาสูกิจกรรม และเชื่อมโยงเร่ืองราวแตสวน

เขาดวยกัน 

  4. วางรูปแบบกิจกรรมยอยๆโดยเนนกิจกรรมที่กระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมคิดและ

ปฏิบัต ิ

  5. วางแนวทางการจัดช้ันเรียนใหมีความหลากหลาย  และคํานึงถึงประเภทของกิจกรรม  

เวลา และสถานที่  

  6. จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนที่สอดคลองกับลักษณะของกิจกรรมและลักษณะของ

การจัดช้ันเรียน   

  7. กําหนดแนวทางการประเมินผลท่ีเนนแนวทางการประเมินตามสภาพจริง (Authentic  

assessment) 

  8. พิจารณาภาพรวมของกิจกรรม  โดยคํานึงถึงความเปนไปไดในการนําไปใชได 

 

 สาโรช โศภีรักข (2546 : 83) เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน มี 3  

ขั้นตอน ดังนี ้

  1. ขั้นนํา 
   ผูสอนเตรียมหองเรียนที่จะใชสอน หัวขอนั้นอาจไดจากเน้ือหา บทเรียน หรือ

หลักสูตรโดยคํานึงวาหัวขอนั้นสอดคลองกับหลักสูตรและสามารถนํามาพัฒนาความรู ทักษะ 

ทัศนคติ  ทั้งนี้ องคประกอบของเร่ืองน้ันจะมี 4 องคประกอบ  คือ  

    1. การจัดฉาก (Setting the Scene) โดยระบุเวลา สถานท่ี สิ่งแวดลอมตางๆ 

    2. มีตัวละคร (Character) ที่เกี่ยวของกับเหตุการณในฉาก 

    3. การดําเนินชีวิต (A Way of life) เปนเร่ืองราวของตัวละคร 

    4. มีเหตุการณสําคัญ (Events,Incidents) ในการเขียนเสนทางของเร่ืองน้ัน 

อาจจะเปนเร่ืองจริงหรือเร่ืองในจินตนาการหรือทั้ง 2 แบบรวมกัน 

  2. ขั้นดําเนินการสอน 

   ผูสอนเร่ิมต้ังคําถามซึ่งทําหนาท่ีเช่ือมโยงการดําเนินเร่ืองในแตละตอน ผูสอนตอง

กระตุนใหผูเรียนคิดตาม  ลักษณะคําถามควรกระตุนใหเกิดแนวคิดหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนไดคิด

วิเคราะหและหาแนวทางไปคนหาขอมูลตาง  ๆ หลังจากน้ันก็จัดกิจกรรมในการตอบคําถาม ใน

ขั้นตอนกิจกรรมนี้ผูเรียนจะเปนผูวางแผนเองทําเอง  
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  3. ขั้นสรุป 

   หลังจากไดปฏิบัติกิจกรรมในขั้นสอนแลว  ผูเรียนก็จะชวยกันสรุปแนวคิดท่ีไดโดยมี

ผูสอนคอยกํากับดูแล แตทั้งนี้บทบาทสวนใหญจะเปนของผูเรียน 

 

 อารีย  ชูมณี (2546 : 6 – 7 ; แวนแกว พนภัย, 2549 : 4 – 5) ไดเสนอข้ันตอนในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีสตอร่ีไลนไวดังนี้   

  1. ขั้นเตรียม เปนการเตรียมความพรอมใหผูเรียน โดยการแนะนําการเรียนดวยวิธีสอน
แบบสตอร่ีไลน  

  2. ขั้นปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน เปนข้ันท่ีผูเรียนดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดแก  

การตอบคําถามนําและปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามองคประกอบของวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน โดย

แบงเปนตอน 4 ตอน คือ ตอนท่ี 1 การสรางฉาก ตอนท่ี 2 การสรางตัวละคร ตอนท่ี 3 การกําหนดวิถี
การดํารงชีวิต และตอนที่ 4  เหตุการณและการแกปญหา    
  3. ขั้นกิจกรรมสรุปและการนําเสนอผลงาน  ผูเรียนออกมาอภิปรายหรือสรุปเลาเร่ือง

นําเสนอผลงาน   

  4. ขั้นประเมินผล ประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรมในทุกขั้นตอน คือ การตอบคําถาม

นํา  การปฏิบัติในกิจรรมในแตละขั้นตอน  ผลงานการสรางสรรค และการนําเสนอผลงานของกลุม   

 

 สมนึก  ปฏิปทานนท (2551 :  12 – 13) กลาววาข้ันตอนในการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอน

แบบสตอร่ีไลน ดังนี้   

  1. ศึกษาหลักสูตรจุดประสงครายวิชา  และขอบขายของเน้ือหาสังคมศึกษา   

  2. ศึกษาเน้ือหาท่ีจะนํามาสรางแผนการสอน 

  3. วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู จุดประสงคเชิงพฤติกรรมและความคิดรวบยอด   

  4. สรางแผนการสอนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน โดยกําหนดเสนทางเดินเร่ืองและ

เขียนแบงเปนตอน โดยคํานึงถึง 4 องคประกอบหลัก คือ ฉาก ตัวละคร การดําเนินชีวิต และ

เหตุการณสําคัญ 

 

 จากขอความขางตนผูวิจัยไดทําการสังเคราะหขัน้ตอนการวางแผนการสอนดวยวิธีสอนแบบ

สตอร่ีไลน แบงข้ันตอนเปน 6 ขั้นตอน ดังน้ี 1.การเตรียมหัวขอ (Topic) หรือหัวเร่ืองหรือแนวคิด

สําคัญ (Concept)  2.การกําหนดเสนทางเดินเร่ือง  เปนเตรียมการผูกเร่ืองหรือเขียนเสนทางดําเนิน

เร่ืองโดยนําเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวังใน มาวางกรอบเสนทางการเดินเร่ือง แตผูเรียนจะเปน
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ผูดําเนินการสรางรายละเอียดตาง ๆ โดยเปนผูลงมือทํากิจกรรมคนหาขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ดวย

ตนเอง เพื่อตอบคําถามหลักของครูผูสอนโดยเรียงลําดับหัวขอแบงออกเปนตอน ๆ โดยคํานึงถึงองก 

4 องก คือ ฉาก  ตัวละคร วิถีชีวิตและเหตุการณ  3.การต้ังคําถามหลัก / คําถามสําคัญ จะทําหนาท่ี

เชื่อมโยงการดําเนินเร่ืองในแตละองก  และเปนตัวกระตุนหรือเปดประเด็นใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห

และลงมือปฏิบัติซึ่งจะนําไปสูการเรียนการสอนตอไป  อาจกลาวไดวาคําถามหลักเปนสิ่งท่ีทําใหเกิด

กิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนในแตละองค (Episode) 4.การจัดกิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียน 

เพ่ือใหผูเรียนไดตอบคําถามหลักเปนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  กิจกรรมท่ีจัดควรเปนกิจกรรม

ที่เนนใหผูเรียนไดลงมือคิดและลงมือปฏิบัติเอง 5.การจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับ

กิจกรรมและการจัดช้ันเรียน 6.การประเมินผลจากคําถามหลักและจากกิจกรรม ซึ่งสะทอนใหเห็น

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยสามารถประเมินไดจากการสังเกตพฤติกรรม พัฒนาการ

ตางๆของผูเรียนและผลงานที่ผูเรียนไดทําข้ึน การประเมินในวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนมีทั้งแบบเปน

ทางการและไมเปนทางการได  ผูวิจัยสรุปเปนแผนภูมไิด ตามแผนภูมิที่ 3 ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภูมิที่  3  สรุปขั้นตอนการวางแผนวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน ของผูวิจัย 

การเตรียมหัวขอ (Topic) หรือหัวเร่ืองหรือแนวคิดสําคัญ (ConcptConcept) 

     การกําหนดเสนทางเดินเร่ือง 

   การตั้งคําถามหลัก / คําถามสําคัญ 

     การจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายใหผูเรียน 

การจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับ

กิจกรรมและการจัดช้ันเรียน 

        การประเมินผลจากคําถามหลักและจากกิจกรรม 
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 2.6 รูปแบบของการเขียนแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน 
  แนวคิดของเบลล (Bell , 1998 : 16 – 20) มีรูปแบบแผนการสอนดังน้ี 

   ชองท่ี 1 คือ  ตอนท่ีเปนขั้นตอนของสตอรี่ไลนและเปนตัวกําหนดฉาก 

   ชองท่ี 2 คือ  คําถามสําคัญ 

   ชองท่ี 3 คือ  กิจกรรม 

   ชองท่ี 4 คือ  การจัดช้ันเรียน 

   ชองท่ี 5 คือ  สื่อการเรียนการสอน 

   ชองท่ี 6 คือ  ผลงาน 

  สามารถแสดงเปนตางรางได  ตามตารางท่ี 3 ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 3  แสดงแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน (Bell , 1988 : 16 -20) 

 

 ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช (2545 : 171) ไดเสนอแนวการเขียนรูปแบบแผนการสอนดวยวิธีสอนแบบ

สตอร่ีไลน โดยไดแสดงตารางแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  ตารางท่ี 4 ไวดังน้ี 

 

ตารางท่ี 4  แสดงแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน ของชัยฤทธิ์  ศิลาเดช 

ตอนท่ี 

 

คําถามสําคัญ กิจกรรม การจัด 

ชั้นเรียน 

สื่อการเรียน
การสอน 

ผลงาน 

1. 

2. 

3. 

     

เสนทาง
เดินเร่ือง/
เนื้อหาวิชา 

คําถามนํา กิจกรรมของ
นักเรียน 

การจัดกลุม สื่อการเรียน การประเมินผล 
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 วลัย พานิช (2547 : 42 – 43) ไดเสนอแนวความคิดโดยจะตองมีหัวขอ เขียนนําเปนหัวเร่ือง

กอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยรูปแบบแผนการสอน  ดังน้ี 

   ชองท่ี 1 คือการผูกเร่ืองหรือการดําเนินเร่ือง ซึ่งระบุขั้นตอนของสตอร่ีไลนและเปน 

ตัวกําหนดฉาก 

   ชองท่ี 2 คือคําถามหลักเปนคําถามที่ใหผูเรียนคิดหาคําตอบ 

   ชองท่ี 3 คือกิจกรรมเปนกิจกรรมหลากหลายที่จะใหผูเรียนไดเรียนรูที่จะตอบคําถาม

หลัก 

   ชองท่ี 4 คือลักษณะการจัดช้ันเรียน เปนการระบุขอมูลวาในการจัดกิจกรรมท่ีกลาว

ไวในชอง 3 นั้น มีการจัดกลุมผูเรียนอยางไรบาง 

   ชองท่ี  5 สื่อการเรียนการสอน  เปนการระบุสื่อที่ผูสอนจะใชเพ่ือชวยในการ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เชน แผนท่ี เอกสารอางอิง เปนตน 

   ชองท่ี 6 ผลงานของผูเรียน เปนการระบุผลงานของผูเรียนเปน end-product ของ 

กิจกรรมในชองที่ 3   

   ชองท่ี 7 การประเมินผล เปนการระบุแนวทางของผูสอนในการประเมินการเรียนรู

ผูเรียน ซึ่งตองมีสวนสัมพันธกับชอง 6 ซึ่งลักษณะของการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแสดงไดตาม

ตารางท่ี 5  ดังน้ี  

 

ตารางท่ี 5  แสดงแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน ของวลัย พานิช 

 

แผนการการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 
หัวขอ................................................................. 

 

การผูกเร่ือง 

(การ 

ดําเนินการ ) 
 

คําถามหลัก กิจกรรม ลักษณะการ
จัด 

ชั้นเรียน 

สื่อ ผลงาน การ 

ประเมินผล 

 

1. 

2. 

3. 
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 จากรูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่กลาวมาน้ัน จะสรุปไดวา รูปแบบการเขียน

แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนนั้นสวนใหญ จะมี  6 ชอง ประกอบไปดวย ชองท่ี 1

ชองท่ี 1 คือการผูกเร่ืองหรือการดําเนินเร่ือง ซึ่งระบุขั้นตอนของสตอร่ีไลนและเปนตัวกําหนดฉาก   

ชองที่ 2 คือคําถามหลักเปนคําถามท่ีใหผูเรียนคิดหาคําตอบ  ชองท่ี 3 คือกิจกรรมเปนกิจกรรม

หลากหลายท่ีจะใหผูเรียนไดเรียนรูที่จะตอบคําถามหลัก ชองท่ี 4 คือลักษณะการจัดช้ันเรียน เปนการ

ระบุวามีการจัดกลุมผูเรียนอยางไรบาง ชองท่ี 5 สื่อการเรียนการสอน เปนการระบุสื่อที่ผูสอนจะใช

เพ่ือชวยในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เชน แผนท่ี เอกสารอางอิง เปนตน  ชองท่ี 6 ผลงานของ

ผูเรียน เปนการระบุผลงานของผูเรียนเปน end-product ของกิจกรรมในชองท่ี 3 แตนักการศึกษาบาง

ทานก็เขียนชองท่ี 6 คือ การประเมินผล เปนการระบุแนวทางของผูสอนในการประเมินการเรียนรู

ของผูเรียน และผูวิจัยใชรูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู  ตามตารางท่ี 6  ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 6  แสดงตารางสรุปแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน ของผูวิจัย 

 

การผูก
เร่ือง 

คําถาม
หลัก 

กิจกรรมการ
เรียนรู 

ลักษณะการ
จัดชั้นเรียน 

สื่อการเรียน
การสอน 

ผลงาน การ
ประเมินผล 

 

 

  

 

    

 

 2.7 บทบาทของผูสอนและผูเรียนในการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน 
  บุคคลท่ีเกี่ยวของเปนอยางมากในการนํากิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีสตอร่ีไลนมา

ใชใหเกิดประสิทธิภาพ คือ ผูสอนและผูเรียน แตละฝายมีบทบาทที่แตกตางกันดังน้ี 

  บทบาทผูสอน 

  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนนั้น เพื่อใหการจัดการเรียน

การสอนประสบความสําเร็จ  Jensen, 1999 : 2 ;  Letschert, 1999 : 13  ;  พิมพันธ  เดชะคุปต, 2542 : 

5 ; อรทัย  มูลคํา และคณะ, 2542 : 52 ; สาโรช  โศภีรักษ, 2546 : 82 กลาววา ผูสอนควรมีบทบาท

สําคัญ ดังน้ี 

   1. ศึกษาหลักสูตรใหเขาใจและปรับเนื้อหา กระบสนการและทฤษฎีการสอนตางๆ

ใหเขากับสภาพที่เอ้ืออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
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   2. วางแผนการจัดกิจกรรมการเ รียนการสอนรวมกับผูที่ เกี่ ยวของ  เชน  ครู 

ศึกษานิเทศก ผูบริหารโรงเรียน เปนตน เพื่อใหขอเสนอแนะและเกิดประสานความรวมมือทั้งภายใน

และภายนอกโรงเรียน 

   3. กําหนดกิจกรรมและวางแผนการสอนไวลวงหนา จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ  สื่อตางๆ 

เชน เอกสาร หนังสือ วีดีทัศน ซีดีรอม  ตลอดจนแหลงความรูที่เปนบุคคล และสถานท่ี 

   4. จัดกิจกรรมท่ีใหผูเรียนปฏิบัติอยางหลากหลาย เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพ

ทองถิ่น ปจจัยพื้นฐานของโรงเรียน เชน สภาพหองเรียน บริเวณโรงเรียน สิ่งแวดลอมในชุมชน 

เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยเร่ิมจากสิ่งแวดลอมใกลตัวสามารถสัมผัสได ผูเรียนสนใจมากท่ีสุด 

   5. ลดบทบาทจากผูสอนเปนผู อํานวยความสะดวกระหวางการเรียนการสอน 

สนับสนุนสื่อวัสดุอุปกรณตางๆ ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข ไดแก  

    5.1 เปนผูนําเสนอ ประเด็น ปญหา เหตุการณในเร่ืองราวท่ีสอน 

    5.2 เปนผูสังเกต ขณะนักเรียนตอบคําถาม ถามคําถาม ปฏิบัติกิจกรรม รวมท้ัง

สะงเกตพฤติกรรมอื่นๆของนักเรียน 

    5.3 เปนผูกระตุนความสนใจของนักเรียนใหคิดและแสวงหาความรูโดยใช

คําถามหลัก เพื่อใหทุกคนมีสวนรวมในการเรียนอยางแทจริง 

    5.4 เปนผูใหการเสริมแรง ใหเพิ่มความถ่ีของพฤติกรรมการเรียน 

    5.5 เปนผูแนะนํา 
    5.6 เปนผูจัดบรรยากาศ ใหนักเรียนเรียนอยางมีความสุข ทั้งทางดานกายภาพ 

และดานจิตสังคม 

    5.7 เปนผูใหขอมูลยอนกลับ วิพากษวิจารณขอดี ขอบกพรองเพื่อใหพฤติกรรม

คงอยู หรือปรับปรุงแกไขพฤติกรรมการเรียน 

   6. วัดและประเมินผลผูเรียนอยางเปนระบบตามสภาพจริง โดยใชวิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากหลากหลายวิธี เชน การสังเกต การสัมภาษณ การตรวจผลงาน แฟมสะสมผลงาน เปนตน 

ซึ่งขอมูลดังกลาวจะเปนขอมูลของผูเรียนเปนรายบุคคล และเพ่ือการปรับปรุงแกไข  วางแผนการ

สอนในคร้ังตอไป 

  บทบาทของผูเรียน 

  การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  ผูเรียนมีบทบาทสําคัญที่ชวยให

กิจกรรมการเรียนการสอนประสบความสําเร็จ ซึ่ง Jensen, 1999 : 2 -5 ; Letschert, 1999 : 13 ; พิม

พันธ  เดชะคุปต, 2542 : 52 ;  อรทัย  มูลคําและคณะ, 2542  : 52  ; วลัย  พานิช, 2543 : 36 กลาวไว

ดังนี ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   1.วางแผนการทํางานตางๆรวมกับผู อ่ืน  โดยกําหนดเปาหมายการทํางานรวมกัน  

กําหนดงานและลําดับขั้นตอนการทํางาน  แบงงานตามความสามารถของสมาชิกในกลุม  และลงมือ

ปฏิบัติงานตามหนาที่อยางรับผิดชอบ 

   2. เรียนทั้งในหองเรียนและในสถานการณจริง เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม 

   3. มีสวนรวมในการเรียนท้ังทางรางกาย  จิตใจ และการคิดในทุกสถานการณที่

ผูสอนกหนดขึ้นอยางเปนธรรมชาติเหมือนสถานการณในชีวิตจริง 

   4. ตอบคําถามสําคัญหรือคําถามหลักที่ผูสอนกําหนดจากประสบการณของตนเอง  

หรือประสบการณในชีวิตจริง 

   5. คนควาหาความรูที่ตนและกลุมสนใจ  ลงมือสรางสรรคผลงานตางๆ ดวยตนเอง 

เชน การรวบรวมขอมูล การอภิปราย  การรายงาน  การเปรียบเทียบ แลวนํามาเสนอตอเพื่อนรวมชั้น 

   6. มีการสื่อสาร เชน ฟง พูด อาน เขียน มีทักษะสังคมมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนใน
กลุมและในกลุมอื่นๆ 

   7. มีการแกปญหาและคิดริเร่ิมสิ่งใหมที่เปนประโยชน  
   8. เปนผูสรางความรูดวยตนเองและเปนการเรียนรูอยางมีความหมายท่ีสามารถ

นําไปใชในชีวิตประจําวันได 

   9. มีสวนร วมในการประเม ินผลงานของตนเอง รับฟงการช้ีนําและวิจารณจากผู อ่ืน 

เพ่ือการปรับปรุงงาน ชื่นชมในผลงานรวมกัน  ปรับปรุงแกไขพัฒนาผลงานของตนเองจนเปนท่ีนา

พอใจ 

 

 จากบทบาทของผูที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนนั้น  

จะเห็นไดวา  ทุกฝายไมวาจะเปนผูเรียนหรือผูสอนลวนมีความสําคัญในการมีสวนรวมและการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนอันจะสงผลตอกระบวนการเรียนรูของนักเรียนทําใหผูเรียนสามารถ

คนควาหาความรู และสรางความรูไดดวยตนเอง รูจักแกปญหา วางแผนเพ่ือทํางานรวมกับผูอ่ืน 

รวมท้ังพัฒนาตนเองไปตามศักยภาพบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว   และบทบาทของผูสอนก็คือ 

การทําหนาที่วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู กําหนดกิจกรรม จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณและสื่อตางๆ  

รวมท้ังเปนผูกระตุนความสนใจของผูเรียน จัดบรรยากาศ  และใหขอมูลยอนกลับ  ตลอดจนวัดและ

ประเมินผลผูเรียนอยางเปนระบบตามสภาพจริง  
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 2.8 ประโยชนของการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน 
  การสอนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนเปนการสอนที่เกิดประโยชนดังน้ี 

  3.7.1 วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนเปนการสอนที่สนองตอบความตองการ 4 ประการของ

ผูเรียน  เรียกวา “ The Four Universal Need of Children” ไดกลาวถึงความตองการที่เปนธรรมชาติ

ของผูเรียนไวดังน้ี (เบลล และ ไฟฟลด (Bell and Fifeild,1996 : 16 ; วลัย  พานิช, 2542 : 53 ; อรทัย  

มูลคํา และคณะ, 2544 : 36 – 38 ; สาโรช โศภีรักษ, 2546 : 81 ; ฆนัท  ธาตุทอง, 2550 : 189) ได

กลาวถึงความตองการท่ีเปนธรรมชาติของผูเรียนไวดังนี้    

   1. การสื่อสาร (Communication) เด็กตองการการพูดคุยและการรับฟง วิธีสอนแบบ

สตอรี่ไลนเนนการปรึกษาหารือพูดคุยรวมวางแผน  ผูเรียนตางตองรับฟงกันและกันและเสนอความ

คิดเห็นดวย 

   2. การสรางหรือลงมือทําดวยตนเอง (Building / Construction) โดยธรรมชาติของ

เด็กทุกคนตองการสรางสิ่งตางๆดวยการใชมือของตนเอง (Love to make things with hands) หรือ

สรางดวยสติปญญาของเขา 

   3. การคิดและลงมือปฏิบัติ (Thought  and Action) โดยธรรมชาติเด็กทุกคนรูจักถาม

คําถามและตองการรับฟงคําตอบในสิ่งท่ีตนอยากทราบ ในสตอร่ีไลนเปดโอกาสใหผูเรียนไดทํา ได

คิดอยางอิสระในทุกขั้นตอน  เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนแตละคนไดพบ สืบคน สรางการทาทาย

ใหคิดสํารวจและสรางจินตนาการ ผูเรียนจึงไดฝกสรางประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนไดเกิด

ความคิดและฝกปฏิบัติความสามารถในเร่ืองตอไปนี้ 

    3.1 การคนพบในสตอร่ีไลน ผูเรียนไดอยูในสถานการณการเรียนรูใหม ๆ เขา

ตองตีความ แสดงความคิดเห็น และทดลองพิสูจนสิ่งตางๆ 

    3.2 การสืบสอบในสตอร่ีไลน ผูเรียนตองหาคําตอบจากคําถามของครู ตอง

แสวงหาความกระจาง  หาขอมูลตางๆ และตรวจสอบขอเท็จจริงนั้นๆ 

    3.3 การสรางจินตนาการ  ผูเรียนไดใชความคิดของตนเองในการสรางสรรค

ทั้งเชิงศิลปะและการสรางทางเลือกตางๆจากหลายมุมมอง 

    3.4 การแกปญหาในสตอร่ีไลน  การเรียนรูของผูเรียนเกิดจากการแกปญหา  

ซึ่งผูเรียนไดวิเคราะหและแสวงหาแนวทางเลือกสําหรับการแกปญหา 

    3.5 การตัดสินใจในสตอร่ีไลน  เปดโอกาสใหผูเรียนมีหลายทางเลือก และ

เลือกสิ่งที่เหมาะสมท่ีสุดบนหลักฐานท่ีเช่ือถือได 
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    3.6 ความรับผิดชอบในสตอร่ีไลน  ผูเรียนจะตองเปนผูดําเนินการสรางองค

ความรูดวยตนเอง  ดังน้ันผูเรียนจึงตองรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีเพ่ือทําใหการเรียนรูใหมได

เกิดขึ้น 

   4.  ความตองการท่ียอมรับวาตนเองมีค าสามารถแสดงความรูสึกได  ( Self-

Expression) โดยธรรมชาติของเด็กทุกคนตองการความรูสึกวาตนมีคาไดรับการยกยองเก่ียวกับงาน

หรือความคิดเห็นของตนในเร่ือง  กิจกรรมทุกอยางแสดงใหเห็นถึงการเห็นคุณคาของผูเรียน ผูเรียน

ไดสรางงานและผูสอนยอมรับในคุณคาของงานน้ัน 

 

  3.7.2 วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนเปนการสอนที่เปน Action learning ที่ผูเรียนสามารถ

นําไปใชในชีวิตจริงได โดยผูเรียนเปนผูลงมือศึกษา คิด และปฏิบัติเปนการเรียนรูที่ทาทายความรู

ความสามารถของผูเรียน ผูเรียนไดเห็นผลงานของตนเอง ดังนั้นจึงเปนการเรียนที่มีคุณคา 

  3.7.3 วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนเปนการสอนที่ใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง  ทั้ง

สติปญญา  ไมวาจะเปนเร่ืองความคิดวิเคราะห  ความคิดสรางสรรค  การแกปญหา  การตัดสินใจ  

หรือ การสรางองคความรู  (เนื้อหา) ดวยตนเอง หรือพัฒนากระบวนการ เชน การแสวงหาความรู  

การสื่อสาร การทํางานรวมกัน  รวมท้ังการพัฒนาคานิยมสอดแทรกไวในการสอนดวยวิธีสตอรี่ไลน 

  3.7.4 วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนเปนวิธีการนี้เปนวิธีการเนนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง 

เพราะความรูสึกที่อยูในสมองของผูเรียนเองเปนสิ่งที่ดีที่สุด 

  3.7.5 วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนเกิดประโยชนรวมกันท้ังผูสอนและผูเรียน อรทัย มูลคํา

และคณะ (2544 : 36 – 38) ดังตอไปน้ี 

   3.7.5.1 ประโยชนที่เกิดขึ้นแกผูสอน 

    1. วิธีการน้ีเปลี่ยนทัศนคติของผูสอนหลายคนท่ีเห็นวาเทคโนโลยีเปนเร่ืองท่ี

ไมจําเปนและเปลาประโยชนสําหรับการจัดการเรียนการสอน เพราะแทที่จริงและเทคโนโลยี

เปรียบเสมือนขุมทรัพยสําคัญที่จะชวยใหผูเรียนและผูเสนอไดนํามาใชใหเกิดประโยชนในการสราง

เร่ืองราวและจัดการกับปญหาตาง ๆ ได ผูสอนจะเกิดความประทับใจในความสามารถของการเรียนรู

และการเลียนแบบของเด็กที่มีตอเทคโนโลยีตาง ๆ อีกดวย 

    2. วิธีการน้ีเปนการสรางแรงจูงใจไดในระดับสูงสมํ่าเสมอ ผูเรียนจะรูสึก

มั่นใจและมีเสรีภาพในการท่ีจะเรียนรูผานโครงเร่ืองท่ีเขามีสวนรวมในการสรางข้ึน ผูสอนจะ

สนุกสนานไปกับการเรียนรูของผูเรียนในบรรยากาศท่ีเปนมิตรและอบอุนดวยเวลาท่ีผานไปโดยไม

รูตัว 
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    3. เปนวิธีการท่ีผูสอนไมตองเหนื่อยเหมือนกับการสอนปกติที่จะตองบรรยาย

ทั้งวันเพียงแตผูสอนจะตองเตรียมการสอนเพิ่มมากข้ึน ดวยการใชความคิดในการออกแบบกิจกรรม 

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับใหผูเรียนจัดทําสื่อเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือนําไปสูการเรียนรูสิ่งใหม และ

ใหความเอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคลมากขึ้น 

   3.7.5.2 ประโยชนที่เกิดขึ้นรวมกันทั้งแกผูเรียนและผูสอน 

    1. เปนวิธีการเรียนรูแบบรวมมือกันระหวางผูเรียนกับผูสอน ซึ่งการท่ีจะทําให

ไดประโยชนสูงสุดนั้น ผูสอนจะตองคํานึงจํานวนผูเรียนกับงานในแตละชิ้นเสมอ 

    2. เปนวิธีการที่สงผลตอการเรียนรูในชวงทายสุดไดดีระหวางผูเรียนกับผูสอน 

เปนการเสริมสรางความมั่นใจใหเพิ่มข้ึนทั้งสองฝาย จากประสบการณทํางานผูเรียนจะเกิดการ

ยอมรับ สวนผูสอนสามารถจัดกิจกรรมในโครงเร่ืองโดยอาศัยพ้ืนฐานจากเร่ืองที่ผูเรียนคิดขึ้นมา 

    3. เปนวิธีการที่สงเสริมการใหเกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน  ระหวางผูสอน

กับผูเรียนในฐานะเพ่ือนรวมงานมิใชเจานายกับลูกนอง หนาที่ของผูสอนคือผูแนะนําวางแผนกวาง ๆ 

ใหผูเรียนนําไปพัฒนาตอเอง บรรยากาศแหงความเปนกันเองจะทําใหผูเรียนกลาแสดงออกในทาง

สรางสรรค ผูเรียนท่ีขี้อายเก็บตัวจะสามารถแสดงออกไดดีจนเพื่อนประหลาดใจ โรงเรียนจะ

กลายเปนสถานที่ที่ทุกคนเฝารอคอยที่จะมาพบปะกันเพื่อชวยกันสรางผลงานซึ่งกันและกัน 

 

 จากประโยชนของการสอนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ประโยชน

ของการสอนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  แบงประโยชนที่ เกิดข้ึนออกเปน  3 แบบ  คือ 

ประโยชนที่เกิดขึ้นกับผูเรียน ประโยชนที่เกิดขึ้นกับผูสอน  และประโยชนที่เกิดข้ึนรวมกันท้ังผูสอน

และผูเรียน  ซึ่งผูเรียนก็จะไดในเร่ืองของการสื่อสารพูดคุย ปรึกษาหารือ จากน้ันก็สรางและลงมือ

ปฏิบัติ รวมทั้งการสืบสอบ สรางจินตนาการการตัดสินใจและการแกปญหาและท่ีสําคัญ ผูเรียนได

พัฒนาศักยภาพของตนเองท้ังทางดานสติปญญา การทํางานรวมกันและการพัฒนาคานิยมสอดแทรก

ไวในวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  ทางดานผูสอนทําใหผูสอนสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับเร่ือง

ของเทคโนโลยีและนํามาใชในการสรางเร่ืองราวและจัดการปญหาได  ตลอดจนไมเหนื่อยเหมือนกับ

การสอนปกติเพียงแตเตรียมการสอนเพิ่มมากข้ึนในเร่ืองของการใชความคิดในการออกแบบกิจกรรม

และเตรียมสื่อใหผูเรียนทําใหผูสอนสนุกสนานไปกับการเรียนรูของผูเรียนในบรรยากาศท่ีเปนมิตร    

และและประโยชนที่เกิดขึ้นรวมกันทั้งผูสอนและผูเรียน ก็คือ  เกิดการเรียนรูแบบรวมมือกันระหวาง

ผูเรียนและผูสอน อีกทั้งเปนการสรางความม่ันใจใหเพ่ิมมากข้ึนท้ังสองฝาย ตลอดจนเปนวิธีการ

สงเสริมใหเกียรติและเคารพซึ่งกันและกันระหวางผูสอนกับผูเรียน 
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3. ความสามารถในการแกปญหา 
 3.1  ความหมายของการแกปญหา 
  นักวิชาการไดกลาวถึงความหมายของปญหาไวดังนี้ 

  สุวารี คงม่ัน (2545 : 11) ไดใหความหมายวาการแกปญหา คือ ความสามารถในการ

แกปญหาเปนกระบวนการที่ตองอาศัยความรู ความคิด การสังเกต ประสบการณเดิม  การใช

หลักเกณฑ วิธีการและขั้นตอนมาใชในการแกปญหาท่ีประสบหรือขจัดอุปสรรคใหหมดไปเพื่อให

บรรลุเปาหมายท่ีตองการ 

  สุกัญญา ศรีสาคร (2547 : 68) กลาววา การแกปญหา คือ การดําเนินการเพื่อใหบรรลุ

ตามจุดมุงหมายท่ีตองการโดยอาศัยความรู ประสบการณและความคิด มาใชแกปญหาในสถานการณ

ตางๆ โดยในการแกปญหาท่ีซับซอนอยางมีคุณภาพและประสบผลสําเร็จ จําเปนตองมีการเลือกใช

วิธีการหรือกระบวนการในการแกปญหาที่ดีที่สุด ซึ่งครูผูสอนสามารถที่จะพัฒนาทักษะกระบวนการ

แกปญหาของผูเรียนได โดยใชระบบการสอนที่มุงเนนในเร่ืองการพัฒนาทักษะกระบวนการ

แกปญหา 

  สุวิทย มูลคํา (2547 : 15) ไดกลาวถึงความหมายของการคิดแกปญหา หมายถึง 

ความสามารถทางสมองในการขจัดสภาวะความไมสมดุลที่เกิดข้ึน โดยพยายามปรับตัวเองและ

สิ่งแวดลอมใหผสมกลมกลืนเขาสูสภาวะสมดุลหรือสภาวะที่เราคาดหวัง 

  วัชรา เลาเรียนดี (2548 : 8) ไดใหความหมายการแกปญหาวาเปนความสามารถในการ

เขาใจปญหามองเห็นสาเหตุของปญหาและผลที่เกิดข้ึนจากปญหานั้น รวมทั้งสามารถคิดหาวิธีการ

แกปญหาน้ันๆ ไดอยางมีเหตุผล ทักษะการแกปญหาประกอบดวย ทักษะการคิดหลายประเภท เชน

ทักษะการคิด วิเคราะห สังเคราะห การคาดคะเนเหตุผล รวมท้ังทักษะการเขาใจกับปญหา คิดหาทาง

แกปญหาท่ีเปนไปหลายแนวทาง ประเมินผลแนวทางการแกปญหา นําแบบการแกปญหาทบทวน

วิธีการแกปญหาและประเมินผลการแกปญหา เปนตน ซึ่งขั้นตอนในการแกปญหาอาจใชขั้นตอนการ

วิจัยหรือขั้นตอนแบบวิทยาศาสตรได 

  เบญจวรรณ อวมมณี (2549 : 49) สรุปวาการแกปญหาเปนกระบวนการที่ใชปญหา

กระตุนใหผูเรียนแสวงหาคําตอบ มุงเนนการทํางานกลุม และสรางทักษะการแกปญหามากกวา

ความรูที่คนพบ 

  ศิรินาถ บัวคลี่ (2549 : 29) กลาววา การแกปญหาเปนกระบวนการที่ผูเรียนคนพบการ

รวมกันของกฎ และหลักการที่ไดเรียนรูไปแลววาสามารถนําไปประยุกตใช เพื่อแกไขสถานการณที่

เปนปญหา 
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  บรูเนอร (Bruner 1966 : 123) ไดศึกษาถึงวิธีการแกปญหาและไดสรุปวาการคิด

แกปญหาของบุคคลน้ันเปนกลไกแหงความสามารถในการอางอิงและการจําแนกประเภทของสิ่งเรา 

ประสบการณรับรูตางๆก็เปนปจจัยที่สําคัญยิ่งของกระบวนการจัดประเภทอันจะนํา ไปสูการ

ตอบสนองข้ันสุดทาย    

  กูด (Good 1973 : 518) การคิดแกปญหาเปนแบบแผนหรือวิธีการดําเนินการซึ่งอยูใน

สภาวะยากลําบากหรืออยูในสภาวะท่ีพยายามตรวจขอมูล ที่หามาไดซึ่งมีความเกี่ยวของกับปญหา มี

การตั้งสมมติฐานและมีการตรวจสอบสมมติฐานภายใตการควบคุมมีการรวบรวมเก็บขอมูลจากการ

ทดลอง  เพื่อหาความสัมพันธที่ทดแทนสมมติฐานน้ันวาเปนจริงหรือไม 

  ไบเยอร (Beyer) (1985 : 137 – 156) และสมิท (Smith  1992 : 19) ไดใหความหมาย

ของการแกปญหาไววา  เปนการพิจารณาเลือกข้ันตอน หรือวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ หรือ

เหตกุารณหนึ่งๆ เพื่อบรรลุผลตามที่ตองการ 

  ครูลิค  และรุดนิค (Krulik  and  Rudnick) (1993 : 6) กลาววา การคิดแกปญหาเปน

กระบวนการท่ีแตละบุคคลใชกอนไดมาซึ่งความรู  ทักษะ  และความเขาใจในสถานการณที่ไม

คุนเคย 

  

 จากที่นักการศึกษาและนักวิชาการกลาวมาท้ังหมดน้ัน สามารถสรุปไดวา การแกปญหา 

หมายถึงกระบวนการในการวิเคราะหสถานการณปญหา และสามารถระบุปญหา สาเหตุไดอยาง

ชัดเจน มีวิธีการแกไขปญหาและเลือกวิธีการแกปญหาที่เหมาะสมท่ีสุด เพื่อนํามาใชในการแกปญหา  

เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามจุดมุงหมายท่ีตองการ 

 

 3.2 ประเภทของการแกปญหา 
  การแกปญหาในแตละคร้ังเพ่ือใหบรรลุผลตามท่ีตั้งไว บุคคลจะตองมีการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมหรือการกระทําโดยพิจารณาถึงประเภทของการแกปญหาน้ันๆ โดยมีนักวิชาการท่ีกลาวถึง

ประเภทของการแกปญหาไวดังนี้  

  คูทซ (Kutz 1991 : 93) ไดแบงการแกปญหาออกเปน 2 ประเภท คือ  

   1.การแกปญหาท่ีพบเห็นท่ัวไปหรือโจทยปญหา  (Routine or word Problem 

solving) ปญหาท่ีพบเห็นโดยทั่วไปหรือปญหาท่ีนักเรียนคุนเคย (Routine problem) เปนปญหาท่ีมี

โครงสรางไมซับซอน  ผูแกปญหามีความคุนเคยกับโครงสราง  ลักษณะของปญหาและวิธีการ

แกปญหา 
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   2.การแกปญหาท่ีไมเคยพบเห็นมากอน (Non – routine problem) เปนปญหาท่ีไม

เคยพบมากอนหรือปญหาท่ีนักเรียนไมคุนเคยมากอน (Non – routine problem) เปนปญหาท่ีมี

โครงสรางซับซอน ผูแกปญหาจะตองประมวลความรูความคิดรวบยอด และหลักการตางๆท่ีจะ

นํามาใชในการแกปญหา ซึ่งแบงออกเปน  2 ลักษณะ คือ  

    2.1 ปญหากระบวนการ (Process problem) เปนปญหาท่ีตองใชกระบวนการ

คิดอยางมีลําดับขั้นตอนในการแกปญหา 

    2.2 ปญหาในรูปปริศนา (Puzzle problem) เปนปญหาท่ีทาทายใชความ

สนุกสนานบุญเลี้ยง  พลวุธ (2526 : 23 – 28  อางถึงใน สุภาพร  สายสวาท, 2548 : 14) ไดแบง

ประเภทของปญหาที่เราประสบอยูทุกวันออกเปน 2 ประเภท คือ 

     1.ปญหาในชีวิตประจําวันเปนปญหาที่คนเราตองพบและแกอยูเสมอ 

โดยแตละคนอาจพบไดในท่ีแตกตางกันออกไป  บางคร้ังก็สามารถแกปญหาไดซึ่งปญหาใน

ชีวิตประจําวันนี้เกิดจากความตองการท่ีจะทําการแกปญหาใหหมดสิ้นไปเปนสวนมาก 

     2.  ปญหาทางสติปญญาเปนปญหาท่ีเกิดจากความตองการและความ

อยากรูอยากเห็นของมนุษย ปญหาเหลาน้ีจึงสงเสริมใหคนฉลาดขึ้นเร่ือยๆ และเปนผลท่ีกอใหเกิด

ความเจริญขึ้นไดหลายๆดาน 

 

 จากประเภทของปญหาที่กลาวมาน้ัน จะเห็นไดวา  ประเภทของปญหาแบงออกเปน 2 

ประเภท  คือ 1) ปญหาท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน เปนปญหาที่ผูแกปญหาน้ันมีความคุนเคยกับ

โครงสราง ลักษณะของปญหาและวิธีการแกปญหา 2)ปญหาท่ีไมเคยพบเห็นมากอน  เปนปญหาท่ีผู

แกปญหาจะตองประมวลความรูความคิดรวบยอด และหลักการตางๆท่ีจะนํามาใชในการแกปญหา 

รวมท้ังตองใชกระบวนการคิดอยางมีลําดับขั้นตอนในการแกปญหา 

 

 3.3  ขั้นตอนของการแกปญหา 
  มีนักวิชาการกลาวเกี่ยวกับขั้นตอนของการแกปญหา ไวดังนี้ 

  ทิศนา แขมมณี (2544 : 149) กลาววาข้ันตอนหลัก ๆของการแกปญหามี 4 ขั้นตอน 

ดังนี ้
   1. ระบุปญหา 
   2. วิเคราะหสาเหตุของปญหา 

   3. แสวงหาทางแกปญหาหลายๆ ทาง 

   4. เลือกทางแกปญหาที่ดีที่สุด  

   ส
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  ธีระพัฒน  ฤทธิ์ทอง (2547 : 54) กลาววา ขั้นตอนของกระบวนการแกปญหา แบง

ออกเปน 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. รับรูปญหา ผูเรียนจะตองรับรูขอมูล สภาพของปญหาในแงมุมตางๆ 

   2. วิ เคราะหปญหา   ผู เ รียนควรจะนําเอาขอมูลตางๆมาวิเคราะหถึงสาเหตุ  

และผลกระทบของปญหา 
   3. คิดคนแนวทางในการแกปญหา  ผูเรียนจะรวมกันคิดคนแนวทางในการปญหาท่ี
หลากหลาย โดยพิจารณาถึงสาเหตุของปญหาเปนหลัก 

   4. วิเคราะหแนวทางในการแกปญหา  ผูเรียนควรจะไดวิเคราะหถึงจุดเดน จุดดอย 

ขอไดเปรียบ เสียเปรียบ และความเปนไปไดของแนวทางการแกปญหาแตละทาง 

   5. ตัดสินใจในการเลือกแนวทางแกปญหา ผูเรียนเอาผลมาจากการวิเคราะห

แนวทางในการแกปญหามาสูการตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสมท่ีสุด 

   6. วางแผนแกปญหา โดยผูเรียนรวมกันวางแผนแกปญหาตามแนวทางท่ีเลือกโดย

การกําหนดข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ และผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

   7. ดําเนินการแกปญหา  ผู เรียนรวมกันดําเนินการแกปญหาตามแผนท่ีวางไว 
รวบรวมขอมูลตางๆ ทั้งกระบวนการและผลการปฏิบัติงานในการแกปญหา 

   8. สรุปผลการแกปญหา ผูเรียนสรุปผลการกปญหา จัดทํารายงานเผยแพร 
 

  ทิศนา  แขมมณี (2548 : 124 - 125) กลาววา กระบวนการดวยขั้นตอนในการคิดและ

การดําเนินการแกปญหา ซึ่งสามารถชวยใหบุคคลดําเนินการไดอยางเปนระเบียบ  ไมสับสนและ

สามารถแกปญหาไดผล  โดยท่ัวไปมีขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้ 

   1. สังเกต ใหผูเรียนไดศึกษาขอมูล รับรูและทําความเขาใจในปญหาจนสามารถสรุป 

และตระหนักในปญหานั้น 

   2. วิเคราะห ใหผูเรียนไดอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ือแยกแยะประเด็น 

ปญหา  สภาพ  สาเหตุ และลําดับความสําคัญของปญหา  

   3. สรางทางเลือกใหผูเรียนแสวงหาทางเลือกในการแกปญหาอยางหลากหลาย  ซึ่ง

อาจมีการทดลอง คนควา ตรวจสอบ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการทํากิจกรรมกลุมและควรกําหนด

หนาที่ในการทํางานใหแกผูเรียนดวย 

   4. เก็บขอมูลประเมินทางเลือก ผูเรียนปฏิบัติตามแผนงานและบันทึกการปฏิบัติงาน 

เพื่อรายงานและตรวจสอบความถูกตองของทางเลือก 

   5. สรุป ผูเรียนสังเคราะหความรูดวยตนเอง ซึ่งอาจจัดทําในรูปของรายงาน 
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  พจนา  ทรัพยสมาน ( 2549 : 108 – 110) ไดกลาวถึงขั้นตอนของการแกปญหา ไวดังนี้ 

   1. กําหนดและวิเคราะหปญหา 

   2. สรางและประเมินทางเลือก 

   3. วางแผนและกําหนดวิธีการขั้นตอนการแกปญหา 
   4. ลงมือแกปญหา 
   5. ประเมินปรับปรุงและสรุปผลการแกปญหา 
   

  สุวิทย  มูลคํา (2551 : 58)  ไดสรุปขั้นตอนของการแกปญหาไว  6 ขั้นตอน ดังนี ้

   1. กําหนดปญหา  เปนการทบทวนปญหาท่ีพบเพื่อทําความเขาใจใหถองแทใน

ประเด็นตางๆรวมท้ังการกําหนดขอบเขตของปญหา 

   2.  ตั้งสมมติฐานหรือหาสาเหตุของปญหา เปนการคาดคะเนคําตอบของปญหาโดย

ใชความรูและประสบการณชวยในการคาดคะเน รวมท้ังพิจารณาสาเหตุของปญหาวามาจากสาเหตุ

อะไร หรือจะมีวิธีการแกปญหาไดโดยวิธีใดบาง ซึ่งควรจะต้ังสมมติฐานไวหลายๆอยาง  

   3. วางแผนแกปญหา เปนการคิดหาวิธีการ เทคนิคเพื่อแกปญหาและกําหนดขั้นตอน

ยอยของการแกปญหาไวอยางเหมาะสม 

   4.  เก็บรวบรวมขอมูล เปนการคนควาหาความรูจากแหลงตางๆ ตามแผนท่ีวางไว 

ซึ่งขั้นนี้จะเปนขั้นทดลองและลงมือแกปญหาดวย 

   5.  วิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐาน เปนการนําขอมูลที่รวบรวมไดมาทําการ

วิเคราะห วินิจฉัยวามีความถูกตอง  เท่ียวตรงและเชื่อถือไดมากนอยเพียงใด  และทดสอบสมมติฐาน

ที่ตั้งไว 

   6. สรุปผล เปนการประเมินผลวิธีการแกปญหาหรือการตัดสินใจเลือกวิธีการ

แกปญหาที่ไดผลดีที่สุด โดยอาจสรุปในรูปแบบของหลักการท่ีจะนําไปอธิบายเปนคําตอบตลอดจน

นําความรูไปใช 

  บลูม (Bloom 1956 : 22)  เสนอข้ันตอนการแกปญหา  ดังนี้ 

   1. เมื่อนักเรียนไดพบปญหา นักเรียนจะคิดคนหาสิ่งที่เคยพบเห็นเก่ียวกับปญหา 

   2. นักเรียนจะใชผลของข้ันที่ 1 มาสรางรูปแบบใหม 

   3. จําแนกแยกแยะปญหา 

   4. เลือกใชทฤษฎี หลักการ  ความคิด และวิธีการที่เหมาะสมกับปญหา 

   5. การใชขอสรุปของวิธีการแกปญหา 

   6. ผลที่ไดจากการแกปญหา 
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  บลูมไดอธิบายเพิ่มเติมวา ความสามารถทางสมองใชคิดแกปญหาในข้ันท่ี 1 – 4 เปน

สวนหน่ึงของการนําไปใช    ในข้ันท่ี 5 และข้ันท่ี 6 เปนสวนของความเขาใจสําหรับความรูความจํา 

ถือวาเปนพื้นฐานจําเปนในการคิดแกปญหา  สวนความสามารถในการคิดวิเคราะหเปนความสามารถ

ทางสมองอยางหนึ่งที่นํามาใชในกระบวนการคิดแกปญหาในข้ันตอนที่ 3 

 

  โพลยา (Polya, 1957 : 6 – 22) ไดเสนอขั้นตอนแกปญหาไวดังนี้ 

   1. ทําความเขาใจในปญหา พยายามเขาใจสัญลักษณตางๆในปญหา  สรุป  วิเคราะห 

แปลความ  ทําความเขาใจใหไดวาโจทยถามอะไร โจทยใหขอมูลอะไรบาง  ขอมูลมีเพียงพอหรือไม 

   2.  การแยกแยะปญหาออกเปนสวนยอยๆ เพื่อสะดวกในการแกปญหา และวางแผน

วาจะใชวิธีใดแกปญหา  เชน การลองผิดลองถูก การหารูปแบบ  การหาความสัมพันธของขอมูล 

ตลอดจนความสอดคลองของปญหาเดิมที่เคยทํา 

   3. ลงมือทําตามแผน  ขั้นน้ีจะรวมถึงการแกปญหาดวย  ถาขาดทักษะใดจะตอง

เพิ่มเติมเพื่อใหการนําไปใชเกิดผลดี 

   4. การตรวจสอบวิธีการและหาคําตอบ  เพื่อใหแนใจวาแกปญหาถูกตอง 

 

  วอลลัส  (Wallas 1962, อางถึงใน สุภาพร  สายสวาท, 2548 : 49 – 50)  ไดเสนอ

ขั้นตอนการแกปญหาตามแนวคิด มี 4 ขั้นตอน คือ 

   1. ขั้นเตรียมการ (Preparation) เปนขั้นที่ผูแกปญหาทําความเขาใจกับลักษณะตาง ๆ 

ของปญหา และเร่ิมตนกอความข้ึนมาแบบแผนของสิ่งเร าท่ีเปนปญหาจะไปกระตุนความคิด

เชื่อมโยงกับสิ่งตางๆ  ความคิดเชื่อมโยงระยะแรกเปนความคิดท่ีคอนขางอิสระ แลวความคิดน้ีจะถูก

กําหนดใหแคบลงดวยตัวปญหาท่ีตองแกไขความคิดบางอยางถูกตัดท้ิงไปเหลือไวเพียงสวนหนึ่งท่ี

คิดวาตรงเปาหมาย ผูแกปญหาเร่ิม ตรวจสอบความคิดท่ีเหลือไวใหถี่ถวนข้ึน โดยปกติขั้นเตรียมการ

จะเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว และความคิดของผูแกปญหาจะไปสูความคิดข้ันตอไป จนกระทั่งแกปญหา

นั้นได 

 2. ขั้นพัก (Incubatio) เปนข้ันท่ีผูแกปญหาพักความคิดเก่ียวกับวิธีการแกปญหาใน 

ขั้นน้ีมีความผันแปรมากเกี่ยวกับลักษณะและระยะเวลาของการพักความคิดข้ันน้ีอาจสิ้นสุดเพียงช่ัว

เวลาสองสามนาที หลายวัน หลายอาทิตย หลายเดือน หรือเปนป เปนข้ันท่ีปลอยปญหาท้ิงไว  ผู

แกปญหาไมไดใสใจท่ีจะแกปญหาน้ัน จนกระทั่งหลังจากนั้นเมื่อเกิดปญหาข้ึนมาอีกก็จะพบวิธีแก

ปญหาที่อาจพบทันที หรืออยางนอยก็ไปไดไกลกวาตอนที่หยุดพักความคิด 
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 3. ขั้นพบวิธีแกปญหา (Illumination) การพบทางแกปญหาน้ีอาจจะเปนความคิดท่ี

ผุดข้ึนมาทันที ทันใด ในขณะท่ีบุคคลทํากิจกรรมอยางอ่ืนที่ไมเกี่ยวของกับปญหานั้นเลยก็ได เปน

การรูแจง (Insight)  

 4 ขั้นตรวจสอบ  (Verification)  เปนการตรวจสอบวิธีการแกปญหาในขั้นท่ี   3  อาจ

เปน  การทดสอบในรายละเอียดท่ีเฉพาะเจาะจง หรืออาจเปนการประยุกตวิธีการใหเหมาะสมกับป

ญหา   เมื่อทดลองแลวผูแกปญหาก็เลือกวิธีการแกปญหาท่ีดีที่สุดไว  

 

  บรูเนอร (Bruner, 1966 :  123)ไดศึกษาถึงวิธีการแกปญหาและไดสรุปขั้นตอนตางๆใน

การแกปญหา  มีดังนี้ 

   1. รูจักปญหา เปนขั้นที่บุคคลรับรูวาสิ่งเราที่ตนกําลังเผชิญอยูเปนปญหา 

   2. แสวงหาเคาเงื่อน  เปนข้ันตอนท่ีบุคคลใชความพยายามอยางมากในการระลึกถึง

ประสบการณเดิม 

   3. ตรวจสอบหาความถูกตอง  เปนขั้นตอนท่ีตอบสนองในลักษณะของการจัด

ประเภทหรือแยกโครงสรางของเน้ือหา 

   4. การตัดสินตอบสนองท่ีสอดคลองกับปญหา 

 

  ดิวอ้ี (John Dewey, 1970 : 130) ไดเสนอวิธีการแกปญหามีขั้นตอนดังน้ี 

   1. ขั้นเตรียมการ (Preparation) หมายถึง การรับรูและเขาใจปญหา  เม่ือมีปญหา

เกิดขึ้น  คนสวนใหญจะพบกับความตึงเครียด  ความสงสัยและความยากลําบากท่ีตองพยายามแกไข

ปญหาน้ันใหหมดไปในข้ันตอนผูประสบปญหาจะตองรับรูตัวปญหาและเขาใจปญหาน้ันกอนวา

ปญหาที่แทจริงของเหตุการณนั้นคืออะไร 

   2.  ขั้นวิเคราะหปญหา (Analysis) หมายถึง  การระบุและแจกแจงลักษณะของ

ปญหาท่ีเกิดข้ึนจะมีลักษณะแตกตางกันมีระดับความยากงายท่ีจะแกไขแตกตางกัน  จึงตองพิจารณา

สิ่งตอไปน้ี 

    2.1  มีตัวแปรตน หรือองคประกอบอะไรบาง 

    2.2  มีอะไรบางที่จะตองทําใหเกิดปญหา 

    2.3 ตองขจัดการมองปญหาในวงกวางออกไป  โดยใหมองเฉพาะสิ่งท่ีเกิดข้ึน  

เพื่อที่จะแกปญหาไปทีละตอน 

    2.4  ตองรูจักการถามคําถามที่เปนกุญแจนําไปสูการแกปญหา 
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    2.5  พยายามดูเฉพาะสิ่งท่ีเกิดข้ึนเฉพาะปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงๆ บางคร้ังอาจมีสิ่ง

ที่มองเห็นไมชัดเจนเปนตวัปญหา  ถาขจัดสิ่งนั้นไดก็จะแกปญหาได 

   3. ขั้นในการเสนอแนวทางการแกปญหา (Production) หมายถึง การหาวิธีการให

ตรงกับสาเหตุของปญหาแลวออกมาในรูปของวิธีการ  เปนการรวบรวมขอเท็จจริงเก่ียวกับปญหา

เพื่อตั้งสมมติฐาน 

    3.1  จะมีวิธีการหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาน้ีอยางไร  ใครเปนผูใหขอมูลนั้น 

    3.2  สรางสมมติฐานหรือคําถามที่อาจเปนไปไดเพ่ือชวยในการแกปญหา 

   4. ขั้นตรวจสอบผล  (Vertifica tion) หมายถึง  ขั้นในการนําเสนอเกณฑเพื่อ

ตรวจสอบผลลัพธที่ไดจากการเสนอวิธีการแกปญหา ถาผลลัพธไมถูกตอง ตองมีการเสนอวิธีการ

แกปญหาใหมจนกวาจะไดวิธีการที่ดีหรือถูกตองที่สุด 

   5. ขั้นตอนในการนํามาประยุกตใหม  (Reapplication) หมายถึง การนําวิธีการ

แกปญหาที่ถูกตองไปใชในโอกาสขางหนาเมื่อพบเหตุการณคลายกับเหตุการณที่เคยพบมาแลว  

 

  เวียร (Weir, 1974 : 18)  ไดนําเสนอขั้นตอนในการแกปญหาไว 4 ขั้นตอน  ดังนี ้

   1. ขั้นในการเสนอปญหา 

   2. ขั้นในการวิเคราะหปญหา 

   3. ขั้นในการเสนอวิธีคิดแกปญหา 

   4. ขั้นในการตรวจสอบผลลัพธ 

 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับขั้นตอนในการแกปญหาดังกลาว  สามารถสรุปไดวา   ขั้นตอน

ในการแกปญหาจะตองอาศัยความรู ความคิด และประสบการณเดิมของบุคคล ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะ

นํามาใชในการทําความเขาใจปญหา   ตัดสินใจวาจะเลือกวิธีการใดมาแกปญหา  และเลือกทางท่ี

นําไปใชในแกปญหาที่ดีและเหมาะสมท่ีสุด โดยมีขั้นตอนท้ังหมด  4  ขั้นตอน ดังนี ้

  1. ขั้นระบุปญหา เปนการทําความเขาใจปญหาที่เกิดข้ึน และสามารถระบุปญหาท่ี

เกี่ยวของกับสถานการณที่เกิดขึ้น  ภายในขอบเขตขอเท็จจริงที่กําหนดให 

  2. ขั้นวิเคราะหปญหา  เปนการระบุสาเหตุที่ เปนไปไดที่ทําใหเกิดปญหาข้ึน โดย

พิจารณาจากขอเท็จจริงที่กําหนดให 

  3. ขั้นเสนอวิธีการแกปญหาและดําเนินการแกปญหา  เปนการพิจารณาเลือกวิธีการ

แกปญหาท่ีดีที่สุดเพ่ือนํามาวางแผนแกปญหาใหตรงกับสาเหตุของปญหาแลวระบุเปนขั้นตอนการ

แกปญหาพรอมทั้งลงมือปฏิบัติ 

  4. ขั้นตรวจสอบผลลัพธ  เพื่อตรวจสอบวาวิธีที่เลือกนี้สามารถใชแกปญหาไดหรือไม 
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 3.4  ทฤษฎีที่เก่ียวของกับความสามารถในการแกปญหา 
  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการแกปญหา การแกปญหาตองอาศัยการคิดท่ีมีเปาหมาย และ

สติปญญาที่เกี่ยวของกับการเรียนรู ดังน้ัน เพื่อใหเกิดความเขาใจในการแกปญหาเกี่ยวกับพัฒนาการ

ทางดานสติปญญา จึงขอกลาวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการแกปญหา ดังนี ้

 

  ทฤษฎีพัฒนาการสติปญญาของบรูเนอร  (พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย, 2547 : 47-48) มี

พื้นฐานจากทฤษฎีของเพียเจต ซึ่งบรูเนอรอธิบายการเจริญเติบโตทางสติปญญาไว ประการ คือ 

   1. การเจริญเติบโตทางปญญาเปนพัฒนาจากการตอบสนองสิ่งเร าท่ีเพ่ิมข้ึน จาก

สภาพธรรมชาติในลักษณะที่เปนอิสระ   บรูเนอรอธิบายขอนี้โดยใชการอธิบายของเพียเจต   กลาววา    

เพียเจตอธิบายพฤติกรรมของเด็กเล็กวามักถูกควบคุม โดยสิ่งท่ีเปนลักษณะตามท่ีเห็นขางหนา ถา

สิ่งของเคลื่อนที่หรือถูกนําออกไปจากชวงท่ีเขาจะเห็นได เด็กจะไมรับรูหรือตอบสนองมันอีกตอไป     

บรูเนอรไดสนับสนุนความคิดน้ีวาเปนการอธิบายลักษณะหนึ่งของการเจริญเติบโตทางสติปญญา

ของเด็กไดแจมแจง 

   2. การเจริญเติบโตทางปญญาของเด็กข้ึนอยูกับประสบการณที่เรียนรูสะสมเพ่ิมข้ึน  

โครงสรางสติปญญาเด็กจะตองพัฒนาโครงสรางสติปญญา เพื่อใหพรอมที่จะเรียนรูสิ่งแวดลอมและ

สามารถตอบสนองตอสิ่งแวดลอมไดอยางดี 

   3. การเจริญเติบโตทางปญญา หมายถึง ความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึนในการใหขอมูล

เกี่ยวกับตนเองและคนอ่ืนโดยใชคําและสัญลักษณแทน สิ่งท่ีเกิดจากประสบการณหรือสิ่งท่ีคนจะทํา

ลักษณะของการเจริญเติบโตน้ีของบรูเนอร  มีลักษณะคลายกับการรูจักตน (Self Consciousness)  ซึ่ง

ทําใหตนสามารถปรับตนเขากับสิ่งแวดลอมไดโดยวิธีทางของตรรกวิทยา 

   4. พัฒนาการทางปญญา (Intellectual Development) การพัฒนาของสติปญญาน้ัน

ขึ้นอยูกับการปฏิสัมพันธ ซึ่งมีระบบเกิดขึ้นระหวางผูสอนกับผูเรียนอยางสมํ่าเสมอ บรูเนอรยืนยันวา     

พัฒนาการทางเชาวปญญาของเด็ก มีพื้นฐานจากการปฏิสัมพันธระหวางความสามารถท่ีมีมาแต

กําเนิดของเด็กกับขอมูลและโครงสรางเฉพาะซึ่งถูกกําหนดโดยสิ่งแวดลอม บรูเนอรเช่ือวาความ

เจริญเติบโตเกิดจากภายนอกเทาๆกับเกิดจากภายใน  สวนมากจะข้ึนอยูกับการเจริญเติบโตของราง

กายและความสามารถในการรูสึกและการตอบสนองท่ีเพิ่มข้ึน   เขาเนนวัฒนธรรมที่แตกตางกัน  ซึ่ง

เปนสาเหตุสําคัญใหไมอาจกําหนดมาตรฐานของการเจริญเติบโตของรางกายและความสามารถใน

การรูสึกและการสะทอนกลับที่เพิ่มข้ึนได   เราไมอาจเรียนรูมาตรฐานเหลาน้ีในการศึกษาความ

เจริญเติบโตทางสติปญญาอยางไรก็ดีเขาบอกวาถาดูรอบๆการเจริญเติบโตของมนุษยมีหลักคลายคลึง

กัน 
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   5. การสอนใหเกิดพัฒนาการทางปญญานั้นสามารถทําไดโดยการใชสื่อของทาง

ภาษา ซึ่งเปนสื่อแลกเปลี่ยนกันระหวางผูเรียนกับผูสอน และก็เปนเคร่ืองมือของผูเรียนท่ีสามารถใช

เรียนรูในการเขาใจสิ่งแวดลอมอยางมีระบบดวย สําหรับบรูเนอรมีความเห็นเหมือนนักทฤษฎีทาง

สติปญญาอื่นๆวาภาษาเปนสื่อสําคัญของการเจริญเติบโตทางเชาวปญญาของมนุษย 

   6. พัฒนาการทางสติปญญา ไดแก การเพ่ิมปริมาณความสามารถท่ีจะโตตอบตอสิ่ง

เราท่ีเพิ่มข้ึนและสังเกตไดจากการที่เด็กมีความสามารถตัดสินใจเลือกกระทําตอสิ่งเราท่ีเกิดพรอมๆ

กันไดมากนอยแคไหน ในเวลาท่ีเหมาะสมถูกต อง ทฤษฎีการเรียนรูตามแนวคิดของบรูเนอร   

(Bruner  1973, อางถึงใน กาญจนา คุณารักษ, 2543 :162-163) บรูเนอรเห็นวาจุดหมายสําคัญของ

พัฒนาการทางเชาวปญญา คือ การจัดเตรียมประชาชนดวยรูปแบบของโลกและความจริง  ซึ่งรูปแบบ

เหลาน้ีสามารถนําไปใชแกปญหาในการดํารงชีวิตได รูปแบบของโลกจะรวมถึงระบบภายในที่

สะสมขอมูล ที่คนทั่วไปไดรับประสบการณที่มีปฏิสัมพันธกับวัตถุสิ่งของตางๆกับคนอ่ืนๆกับคําพูด 

และกับความคิดตางๆ มีความเชื่อวา ในข้ันตนๆของพัฒนาการคนท่ัวไปจะพัฒนาทิศทางของการเป

นตัวแทนขอมูลที่เก็บสะสมไวภายในอยางแตกตางกัน เพราะวารูปแบบจะข้ึนอยูกับขอมูล ประ

กอบดวย 3 ขั้น คือ 

    1. ขั้นเรียนรูดวยการกระทํา (Enactive Stage ) เด็กจะเรียนรูวัตถุสิ่งของจาก

การกระทําในชวงวัยตนๆเด็กจะเพ่ิมเติมการเรียนรูการแกปญหาจะเรียนรูวิธีการคลาน การเดิน  การ

เลนของเลน และการใชรางกายอยางมีประสิทธิภาพ  เด็กในวัยนี้จะเรียนรูดวยการกระทําไดหรือการ

ดู วาผูอ่ืนเขาทํากันอยางไร    การบอกกลาวจะมีประโยชนตอเมื่อเด็กสามารถกระทําไดหรือมองเห็น

วาผูอ่ืนกระทําได มันเปนการกระทําซึ่งจะเปนตัวอยางอยูภายใน การเรียนรูในข้ันน้ีจะเปรียบเทียบ

ไดกับข้ันการรับรูดวยประสาทสัมผัส (sensorimotor stage) ของเปยเจตนั่นเอง 

    2. ขั้นการเรียนรูสิ่งตางๆ ดวยประสาทตา  หู  และประสาทสวนอ่ืนๆ  ( Iconic 

or Ikonic  Stage) และเก็บสะสมไวไปจินตนาการภายในเด็กจะเร่ิมกอภาพหรือจินตนาการขึ้นในใจ 

ที่จะเปนตัวอยางวา  อะไรเกิดขึ้นในโลกในจุดน้ี  เด็กจะสามารถจําเหตุการณจากอดีตและจินตนาการ

อนาคตวาอะไรจะเกิดข้ึน จินตนาการภาพน้ี จะคล ายๆกับรูปภาพที่เปนจริง และใกล เคียงกับ

ประสบการณที่เกิดกับเด็กอยางแทจริง การเรียนรูขั้นน้ีเปรียบเทียบไดกับขั้นกอนการปฏิบัติ ( Pre – 

Operational Stage ) ของเปยเจต 

    3. ขั้นการเรียนรูจากสัญลักษณ  (Symbolic Stage)  เกี่ยวของกับการเรียนรูวัตถุ

สิ่งของโดยมีปฏิสัมพันธที่ดีกับสิ่งแวดลอมผานการสื่อสารทางภาษา       ตลอดจนเปนตัวแทนหรือ

ตัว อยางของการกระทําภายในสัญลักษณเหลาน้ีไมจําเปนตองเปนความจริงทางกายภาพ   เปนนาม

ธรรมก็ได  และจากสัญลักษณที่เปนนามธรรมน้ีเอง      คนท่ัวไปสามารถท่ีจะกําหนดสมมติฐานท่ี
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เปนไปได เกี่ยวกับบุคคล สถานท่ี และอ่ืน ๆ ที่เด็กไมเคยมีประสบการณมากอนเลย  วิธีการเรียนรูทั้ง

สามข้ันของบรูเนอรเปนกระบวนการที่ผสมผสานและตอเนื่องกัน    กระบวนการทั้งสามนี้อาจจะ

เกิดขึ้นพรอมๆกัน หรืออาจเกิดข้ึนโดยเรียงตามลําดับตอไปน้ี คือ  

    1. การรับรู  (Acquisition)  เปนกระบวนการที่ผู เรียนไดรับความรูใหมหรือ

การจัดความรูเดิมที่มีอยูแลวใหเปนระเบียบยิ่งขึ้น  

    2. การเปลี่ยนแปลง  (Transformation) เปนกระบวนการที่ผูเรียนนําเอาความรู

ใหมและเกาไปผสมผสานกัน จัดระเบียบใหดีขึ้นหรือเพื่อใหเกิดความคิดใหม  

    3 .  การประ เมินผล  ( Evaluation) เปนกระบวนการท่ีตอ เนื่ อง กับการ

เปลี่ยนแปลงกลาวคือ ผู เรียนจะประเมินดูวา   สิ่งท่ีไดรับไปแลวดีหรือไมดี  อยางไรหรือกอใหเกิด

ความกาวหนาทางการเรียนมากขึ้นกวาเดิมเพียงใด 

 

  ทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต เยาวพา เดชะคุปต, 2542 : 65) เพียเจต

เปนนักจิตวิทยาชาวสวิสในกลุ มพัฒนาการทางสติปญญาที่สนใจศึกษาพัฒนาการของมนุษย

โดยเฉพาะในชวงวัยเด็ก หลักการเรียนรูของเพียเจต กลาววา  การเรียนรูของเด็กเปนกระบวนการท่ี

เกิดจากการทํางานของระบบประสาทสวนกลางซึ่ง  เรียกวา โครงสรางทางสติปญญา (Schema) ให

นิยามวา  เปนวิธีการที่มนุษยจะรับรู เขาใจ   และคิดถึงเกี่ยวกับโลกที่เขาอยู ซึ่งเปนวิธีการที่เด็กจะ

เร่ิมตนความสัมพันธระหวาง  “ตัวเขาเองกับโลกภายนอก”   เพียเจต  เชื่อวาคนทุกคนเกิดมาพรอมด

วยกระบวนการคิดอันเปนสากล เพียเจตกลาววา “โครงสรางทางสติปญญา” หรือการทํางานของ

ระบบประสาทในสวนที่เกี่ยวของกับการคิดซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได  และกระบวนการที่การ

ทํางานของระบบประสาทนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปท่ีเรียกวา  “ปฏิบัติการ (Operate)”สิ่งท่ีเปนองค

ประกอบสําคัญสําหรับกระบวนการคิด (Functional Invariants)  ที่สําคัญมี 2 อยางดวยกันคือ 

   1. การขยายโครงสราง (Assimilation) คือ การท่ีบุคคลไดรับประสบการณหรือได

รับรูสิ่งใหมเขามาในสมอง 

   2. การปรับเขาสูโครงสราง (Accommodation) คือ การท่ีโครงสรางทางสติปญญามี

อิทธิพลตอการแปลความประสบการณที่ไดรับหรือกระบวนการที่บุคคลรับประสบการณที่ไดรับให

เขากับความเปนจริงของโลกภายนอก 

   กระบวนการทั้ง 2 ประการนี้ เมื่อเกิดการปรับขยายโครงสรางโดยรับประสบการณ

และการปรับประสบการณเขาสูโครงสรางแลว ก็จะสรางโครงสรางทางสติปญญาข้ึนมาใหม และ

ขยายโครงสรางใหกวางออกไป   ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต ( Piaget ,1952 อางถึง

ใน ลิขิต กาญจนาภรณ, 2546 : 11-12 ) เพียเจต ไดแบงข้ันพัฒนาการออกเปน 4 ขั้น ซึ่งแตละขั้น มี
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คุณลักษณะเฉพาะขั้นพัฒนาการน้ัน ความสามารถในแตละขั้นพัฒนาการจะสะสมไปสูพัฒนาการใน

ระยะอื่นตอไป คือ 

    1. พัฒนาการข้ันประสาทสัมผัสและปฏิบัติการ (Sensory-motor development 

period) ตั้งแตแรกเกิด – 2 ป  พฤติกรรมของเด็กวัยนี้ขึ้นอยูกับการเคลื่อนไหว เชนการมอง การดู การ

ดูด  การไขวควา  แสดงใหเห็นวาเด็กในวัยนี้มีปญญาในการกระทํา เด็กสามารถแกปญหาได แมจะ

ไมสามารถอธิบายไดดวยการพูด เด็กจะตองมีโอกาสที่ปะทะกับสิ่งแวดลอมไดดวยตนเอง ซึ่งถือวา

เปนพัฒนาการทางดานความคิด 

    2. พัฒนาการข้ันกอนปฏิบัติการ (Preoperational stage) อยูในชวง  2 -7   ป  
เด็กวัยนี้จะอยูในวัยประถมศึกษาตอนตน การท่ีเรียกเด็กวัยนี้เชนน้ีเพราะ เด็กยังไมสามารถใชปญญา
คิดกระทําสิ่งตางๆไดอยางสมเหตุสมผล โดยข้ันตอนแบงเปน 2 ระยะ คือ  ก.ขั้นคิดกอนเกิดมโนคติ     

(Pre – conceptual  Thought 2-4 ป) เด็กวัยนี้มีมโนคติ (Concept)  ในเร่ืองตางๆ แลว  แตยังไม

สมบูรณ  ลักษณะเดนของเด็กวัยนี้ คือ พัฒนาการทางภาษา  เด็กวัยนี้ชอบเลนบทบาทสมมติ โดยใช

สัญลักษณ ตางๆแทน ข.ขั้นคิดหาเหตุผล (Intutive  Thought 4 - 7  ป)  หลังจาก 4 ขวบแลว  การคิด

ของเด็กสมเหตุสมผลมากข้ึน   แตยังเปนลักษณะการรับรูมากกวาความเขาใจ  พัฒนาการข้ันน้ีตาง

จากขั้นคิดกอนเกิดมโนคติ (Pre – Conceptual – Thought) คือ เด็กจะมีปฏิกิริยาตอบสนองตอ

สิ่งแวดลอมมากกวา สนใจท่ีจะซักถามเด็กวัยนี้เร่ิมลอกเลียนแบบพฤติกรรมของผูใหญที่อยูรอบขาง

ใชภาษาเปนเคร่ืองมือในการคิด  ความเขาใจขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอม 

    3. พัฒนาการข้ันปฏิบัติการเชิงรูปธรรม (the stage of concrete operation)      

ระดับวัยประถมศึกษาตอนปลาย ความสามารถของเด็กวัยนี้  การพัฒนาการดานการคิดในลักษณะท่ี

ใชสมองคิดอยางสมเหตุสมผล  รูจักคิดปฏิบัติการแกปญหากับสิ่งตางๆที่เปนรูปธรรมได เด็ก

สามารถเขาใจความสัมพันธของสวนยอย   และรวมได ลักษณะเดนของเด็กวัยนี้ความสามารถในการ

คิดยอนกลับ เด็กจะเขาใจในเร่ืองการแบงหมวดหมูและจัดหมูโดยมีเกณฑ การคิดของเด็กมีลักษณะ

การคิดมากกวาหน่ึงมิติ คือ ทนที่จะคิดเพียงลักษณะเดียวเหมือนตอนชวงวัยเด็กเล็กๆ  เด็กสามารถ

พิจารณาวัตถุไดถึง 2 ลักษณะในเวลาเดียวกัน เชน สามารถคิดเก่ียวกับมิติขนาดเล็กและน้ําหนัก 

    4. พัฒนาการข้ันปฏิบัติการเชิงนามธรรม (the stage of formal operation) อยู

ในชวง 11 -15  ประยะวัยมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป  เด็กจะมีพัฒนาการทางดานความรูความเขาใจ     

ถึงระดับสูงสุด  เรียนรูนามธรรมไดดียิ่งข้ึน  การคิดหาเหตุผลแบบตรรกศาสตร ( Logical Thinking)  

มีความสามารถคิดอยางสมเหตุสมผลกับปญหาตางๆ เร่ิมมีความคิดแบบผูใหญ สามารถคิดหาเหตุผล  

นอกเหนือจากขอมูลที่มีอยู  มีความพอใจท่ีจะคิดถึงสิ่งท่ีไมมีตัวตนหรือสิ่งท่ีเปนนามธรรมได   

สามารถตั้งสมมติฐานและแกปญหาได   มีความสามารถที่จะคิดอยางสมเหตุสมผล 
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 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน ในกลุมสาระสังคมศึกษา    ศาสนา    

และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  นั้น  ผูวิจัยสรุปไดวา  จะสอดคลองกับทฤษฎี

พัฒนาการทางเชาวปญญาของบรูเนอร บรูเนอรเห็นวา จุดมุงหมายของพัฒนาการเชาวปญญา คือ 

การจัดเตรียมประชาชนดวยรูปแบบของโลกและความจริง ซึ่งรูปแบบเหลาน้ีสามารถนําไปใชในการ

ดํารงชีวิตได นอกจากน้ียังสอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการทางสถิติปญญาของเพียเจต ในข้ัน

ปฏิบัติการดวยนามธรรม (the stage of formal operation) ดังน้ันกิจกรรมการเรียนรูควรเปนการ

เรียนรูนามธรรมไดดีขึ้น การคิดหาเหตุผลแบบตรรกศาสตร  (Logical Thinking) มีความสามารถคิด

อยางสมเหตุสมผลกับปญหาตางๆ เร่ิมมีความคิดแบบผูใหญควรจัดหาโอกาสใหพัฒนาความคิดเชิง

เหตุผลจากนามธรรมไปสู รูปธรรม สามารถใชเหตุผลทางวิทยาศาสตรสรางสมมติฐานในการ

แกปญหาตางๆเหลานี้  ทําใหเด็กเกิดความคิดที่สมบูรณเทากับผูใหญ 

 

 3.5  ยุทธวิธีในการแกปญหา 
  เมื่อพบปญหาบุคคลสืบคนสถานการณ   และเลือกวิธีที่สามารถนํามาใชในการปญหา  

นักแกปญหาท่ีดีจะมียุทธวิธีในการแกปญหาที่พรอมจะเลือกออกใชไดทันที่ที่เผชิญปญหา การ

แกปญหา ไมมีขั้นตอนแนนอนตายตัว การเรียนการสอนจะเปนเพียงสวนหนึ่งในการแกปญหา     

การใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกอยูเสมอยอมเปนประโยชนตอผูเรียน วิธีการตางๆท่ีผูสอนสามารถให

ผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหา (ทิศนา  แขมมณี, 2547 : 64 – 66) กลาวถึงพัฒนาการทางดาน

ความคิดของเด็กมีขั้นตอนเปนไปตามสติปญญา ซึ่งจะมีพัฒนาการเปนไปตามสติปญญา ซึ่งจะมี

พัฒนาการเปนไปตามวัย  สามารถนําหลักการมาจัดการเรียนการสอนไดดังนี้ 

  1. การพัฒนาเด็กควรคํานึงถึงพัฒนาการทางสติปญญาและการจัดประสบการณใหเด็ก

นั้นอยางเหมาะสม ไมควรบังคับเด็กในสิ่งท่ียังไมพรอม หรือยากเกินการพัฒนา  การจัดสิ่งแวดลอมมี

สวนสําคัญในการจัดการเรียนการสอน  เด็กแตละคนมีพัฒนาการท่ีแตกตางกันถึงแมอายุจะเทากัน 

ดังนั้นจึงไมควรเปรียบเทียบเด็ก 

  2. การใหความสนใจและสังเกตเด็กอยางใกลชิดจะไดทราบลักษณะเฉพาะตัวของเด็ก 

  3. การสอนส่ิงใดใหเด็ก เด็กจะรับรูสวนรวม   (Whole) ไดดีกวาสวนยอย (Part) ดังน้ัน

ครูจึงควรสอนภาพรวมกอน  แลวจึงแยกสอนทีละสวน 

  4. การสอนส่ิงใด ควรเร่ิมจากสิ่งที่เด็กคุนเคยหรือมีประสบการณมากอน  แลวจึงเสนอ

สิ่งใหมที่มีความสัมพันธกับสิ่งเกา  การทําเชนน้ีจะชวยกระบวนการซึมซับและจัดระบบความรูของ

เด็กไปดวยดี 
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  5.  การเปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณและมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมมากๆ       

ชวยใหเด็กดูดซึมขอมูลเขาสูโครงสรางทางปญญาเด็ก  เปนการสงเสริมพัฒนาการทางสติปญญา 

  6.  การสัมภาษณเมื่อจบเร่ืองหรือกิจกรรมหน่ึงๆ โดยซักถามเพ่ือวัดความรู  ความเขาใจ  

เจตคติความคิดเห็น  และการประเมินตนเองในกิจกรรมน้ัน 

  7.  การทดสอบขอเขียนโดยทดสอบดวยการตั้งคําถามใหครอบคลุมสิ่งท่ีไดเรียนไป

แลวในระยะหนึ่งๆใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  เพื่อวัดความรู  ความเขาใจ  ความคิดเห็นของผูเรียน 

 

  ยุทธวิธีในการแกปญหา นักแกปญหาท่ีดีจะมียุทธวิธีในการแกปญหาท่ีพรอมจะเลือก

ออกใชไดทันที่ที่เผชิญปญหา  การใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกอยูเสมอยอมเปนประโยชนตอผูเรียน  

วิธีการตางๆท่ีผูสอนสามารถใหผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหา  สามารถนําหลักการมา

จัดการเรียนการสอนไดดังน้ี  การพัฒนาเด็กควรคํานึงถึงพัฒนาการทางสติปญญาและการจัด

ประสบการณใหเด็กนั้นอยางเหมาะสม  ควรเร่ิมสอนจากสิ่งท่ีเด็กคุนเคยหรือมีประสบการณมากอน  

แลวจึงเสนอสิ่งใหมที่มีความสัมพันธกับสิ่งเกา    เพ่ือใหไดรับประสบการณและมีปฏิสัมพันธกับ

สิ่งแวดลอม     และยุทธวิธีการที่สําคัญ คือ   การทดสอบขอเขียนโดยทดสอบดวยการตั้งคําถามให

ครอบคลุมสิ่งท่ีไดเรียนไปแลวในระยะหนึ่งๆใหมากที่สุดเทาท่ีจะทําได  เพื่อวัดความรู  ความเขาใจ  

ความคิดเห็นของผูเรียน 

 

 3.6  การวัดและประเมินความสามารถในการแกปญหา  
  การวัดและประเมินความสามารถในการแกปญหา ใชเคร่ืองมือที่เรียกวา แบบทดสอบ

ความสามารถในการแกปญหา ซึ่งมีผูกลาวไว ดังนี้ 

  นิทโกะ (Nitko)  (2004 : 214 – 232)ไดเสนอกลยุทธในการปะเมินความสามารถใน

การคิดแกปญหาเอาไวดังนี้ 

   1. การระบุปญหา (Identifying the Problem) เปนการประเมินความสามารถในการ

อธิบายรายละเอียด ของสิ่งตางๆ ในสถานการณ ซึ่งบุคคลกับกําลังเผชิญอยู  โดยใชคําถาม คือ ปญหา

ที่ตองแกไขในสถานการณน้ี คือ  ปญหาอะไร 

   2. การระบุสิ่งท่ีไมเกี่ยวของกัน (Identifying Irrelevancies) เปนการประเมิน

ความสามารถในการระบุขอมูลที่ไมเกี่ยวของกับปญหาที่นําเสนอในเน้ือหาสาระท่ีสื่อความ ซึ่งมีการ

ใหขอมูลท่ีเกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับปญหาปนกัน 
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   3. การระบุขอสันนิษฐาน (Identifying Assumtion) เปนการประเมินความสามารถ

ในการระบุวิธีการแกปญหาคราว ๆ   และขอสันนิษฐานเก่ียวกับสถานการณที่เปนปญหาน้ันใน

สภาพแวดลอมปจจุบันและอนาคตตัวอยางการใชคําถาม  เชน  ปญหาอาจแกไขไดดวยวิธีการใด 

   4. การอธิบายกลยุทธการแกปญหาท่ีหลากหลาย (Describing Multiple Strategies) 

เปนการประเมินความสามารถในการคิดหาวิธีการแกปญหาอยางนอย 2 วิธี โดยแสดงดวยภาพ  

แผนภาพ  หรือกราฟ 

   5. การตัดสินวิธีการแกปญหา (Justjfying Solutions) เปนการประเมินความสามารถ

ในการตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหา 1 วิธี จากวิธีการท่ีเปนไปได  2  วิธี หรือมากกวาน้ัน พรอมท้ัง

บอกเหตุผลท่ีเลือกวิธีการนั้นได 

   6. การรวมขอมูลเขาดวยกัน (Integrating Data) เปนการประเมินความสามารถใน

การคิดหาวิธีการแกปญหาและอธิบายขั้นตอนการแกปญหาดวย  โดยใชขอมูลที่ มาจากเนื้อหาท่ี

ตองการสื่อความ ตั้งแต 2 ประเภทข้ึนไป  ตัวอยางเชน ใหขอมูลปริมาณน้ําฝน การวิเคราะหลักษณะ

ดิน อุณหภูมิ ที่จะชวยแกไขปญหาน้ีได 

   7. กลยุทธในการสรางทางเลือก (Producing Altermate Strategies) เปนการประเมิน

ความสามารถในการคิดหาวิธีการแกปญหาอยางนอย 2 วิธีขึ้นไป  ตัวอยางการใชคําถาม  เชน จงบอก

วิธีการแกปญหา 3 วิธี  ที่จะชวยแกไขปญหาน้ีได 

   8. การใชวิธีการอุปมาอุปไมย (Using Analogies) เปนการประเมินความสามารถใน

การอธิบายวิธีการแกปญหาลักษณะคลายกัน  โดยเปรียบเทียบกับวิธีการแกปญหาแรกที่คิดขึ้นได 

   9. การประเมินวิธีการแกปญหา (Evaluating the Quality of the Solution) เปนการ

ประเมินความสามารถในการตัดสินวิธีการแกปญหาตาง ๆ โดยใชวิธีการแกปญหา 2 วิธีขึ้นไปและ

ใหอธิบายเหตุผลที่ทําใหวิธีการหน่ึงสามารถแกปญหาไดดีกวาอีกวิธีการหนึ่ง หรือเหตุผลที่ทําให

วิธีการแกปญหาบางวิธีใชไมได ตัวอยางการใชคําถาม เชน จากปญหาขางตน วิธีการแกปญหาท่ีดี

ที่สุดคือวิธีการใด วิธีการท่ีทานเลือกมีขอดีและขอเสียอยางไร อธิบายวาวิธีการท่ีทานเลือกดีกวา

วิธีการอื่น ๆ อยางไร 

 

  อานนท  เอ้ืออุมากุล (2549 : 51-52) สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการ

แกปญหาไวดังนี ้

  1.  การกําหนดประเด็นปญหา  ตองมีสภาพปญหาท่ีนํามาจากแหลงตางๆ และมีการ

เขียนขอคําถาม คือปญหาท่ีเกิดขึ้นของสถานการณนี้คืออะไร   
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  2.  การวิเคราะหสาเหตุของปญหา  จะตองมีสภาพปญหาและขอมูลอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับ

ปญหาซึ่งผูตอบจําเปนตองทราบ และการเขียนขอคําถาม คือ ปญหาน้ีมีสาเหตุมาจากอะไร 

  3. การเสนอวิธีการแกปญหา  จะตองมีเงื่อนไขท่ีจํากัดกรอบวิธีการคิดแกปญหา   การ

เขียนขอคําถามเชน   วิธีการใดที่ทานคิดวาสามารถนํามาใชแกปญหาน้ีไดบาง  วิธีการใดที่ทานคิดวา

สามารถนํามาใชแกปญหานี้ไดดีที่สุด   

  4.  การประเมินผลการแกปญหา จะตองมีสภาพปญหาเกิดข้ึน  และการเขียนขอคําถาม 

เชน ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการแกไขปญหาดวยวิธีการที่ทานเลือกคืออะไร 

 

 จากการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา  ที่ผูวิจัยกลาวมาน้ัน  สามารถ

สรุปไดวา  การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาน้ัน ผูวิจัยไดสังเคราะหการสราง

ตามแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา ไดดังน้ี คือ การกําหนดประเด็นปญหา หมายถึง 

สามารถบอกปญหาไดถูกตอง การวิเคราะหสาเหตุของปญหา หมายถึง อธิบายสาเหตุที่กอใหเกิด

ปญหาข้ึนไดถูกตองชัดเจน การเสนอวิธีการแกปญหา หมายถึง บอกวิธีการแกปญหาไดชัดเจน และ

การประเมินผลการแกปญหา หมายถึงสามารถระบุประโยชนที่ไดรับจากการแกปญหาไดชัดเจน 

 

 3.7  ประโยชนของความสามารถในการแกปญหา 
  บุญชม  ศรีสะอาด, 2541 : 67 ;  วันทนา  ทวีคุณธรรม, 2549 : 26 ;  สุคนธ  สินธพา

นนท, 2550 : 104  ; อาภร ใจเที่ยง, 2553 : 158  ไดกลาวถึงประโยชนของความสามารถในการ

แกปญหาไวดังนี ้

  1. ชวยใหผูเรียนไดตระหนักในความสําคัญของปญหาที่จะศึกษา อันจะสงผลใหผูเรียน

มีความสนใจและมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น 

  2. ชวยใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดอยางเปนระบบ เปนข้ันตอนและคิดอยางเปน

ขั้นตอนและคิดอยางเปนเหตุ อันจะสงผลใหนักเรียนสามารถแกปญหาที่เผชิญไดอยางเหมาะสม 

  3. ชวยใหผูเรียนรูจักการวางแผนการทํางานและลงมือปฏิบัติอยางเปนขั้นตอน 

  4. สงเสริมใหผูเรียนฝกทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงขอมูลตางๆอัน

เปนทักษะที่จําเปนในการดําเนินชีวิตในโลกยุคขอมูลขาวสาร 

  5. สงเสริมใหผูเรียนฝกคิดวิเคราะหและคิดแกปญหา 

  6. มีประสบการณตรงในการเรียนรู  รูจักหาขอมูลตางๆมาเปนพ้ืนฐานสําคัญในการ

วิเคราะหเพื่อการแกปญหา 
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  7. สามารถนําวิธีการคิดแกปญหาไปประยุกตใชในการแกปญหาตางๆ ทําใหสามารถ

แกไขปญหาตางๆท่ีผานเขามาในชีวิตไดอยางถูกตอง  สงผลตอการสงเสริมสุขภาพจิต 

  8. เปนการฝกการทํางานรวมกันเปนกลุม และฝกความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 

 จากที่กลาวมาน้ัน สามารถสรุปประโยชนของความสามารถในการแกปญหา  ไดดังน้ี    ชวย

ใหผู เรียนไดตระหนักในความสําคัญของปญหาที่จะศึกษา อันจะสงผลใหมีความสนใจและมี

แรงจูงใจในการเรียน ตลอดจนไดฝกทักษะการคิดอยางเปนระบบ คิดวิเคราะหและคิดแกปญหา อัน

จะสงผลใหผูเรียนสามารถแกปญหาท่ีเผชิญไดอยางเหมาะสม   ชวยใหรูจักการวางแผนการทํางาน

เปนการฝกการทํางานรวมกันเปนกลุม  และฝกความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับ สงเสริมการฝกทักษะ

การแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงขอมูลตางๆอันเปนทักษะท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิตในโลก

ยุคขอมูลขาวสาร  รวมท้ังสามารถนําวิธีการคิดแกปญหาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได         

 

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 4.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน 
 

 จําลอง  ไชยา (2545  : บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ืองการพัฒนาโปรแกรมสงเสริมความรู  เจตคติ  

และการปฏิบัติในการอนุรักษปาตนนํ้าโดยวิธีสตอร่ีไลน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนาน  กลุมตัวอยางคือ  นักเรียนช้ันประถมศึกษาป

ที่ 6 ปการศึกษา 2545 โรงเรียนบานก่ิวจันทร จังหวัดนาน จํานวน 16 คน เคร่ืองมือที่ใช  คือ แบบ

สอบความรู แบบวัดเจตคติ แบบสอบถามความคิดเห็น  แบบสังเกตุการณปฏิบัติงาน  และแบบ

บันทึกประจําวัน  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1.หลังการทดลองใชโปรแกรมนักเรียนมีคะแนนความรูใน

การอนุรักษปาตนนํ้าสูงกวากอนการเขารวมโปรแกรม และสูงกวาเกณฑการประเมินโปรแกรม คือ 

75 % อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 2.หลังการทดลองใชโปรแกรมนักเรียนมีคะแนนเจตคติ

ในการอนุรักษปาตนนํ้าสูงกวากอนเขารวมโปรแกรม และสูงกวาเกณฑการประเมินโปรแกรม คือ 80 

%  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 3.ผลการทดสอบความรูและวัดเจตคติในการอนุรักษปาตน

น้ําของนักเรียนกอนการทดลองมีความคงท่ี และหลังการทดลองมีความคงทน 4.นักเรียนมีการปฏิบัติ

ในการอนุรักษปาตนนํ้าในระหวางการเขารวมโปรแกรมท้ัง 4 ดาน คือ การปองกัน  การบํารุงรักษา 

การฟนฟู และการใชประโยชน 5.นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับการเขารวมโปรแกรมใน
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ดานความเหมาะสมของสถานท่ีและระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน  ความพึงพอใจตอ

กิจกรรมการเรียนการสอนและประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโปรแกรมอยูในระดับมาก 

 

พรศรี   ทองทวี ( 2547 :  81 -82)ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการ

อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม โดยใชชุดการเรียนสตอร่ีไลนสําหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 โดยมี

วัตถุประสงคการวิจัยสวนหน่ึง เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกอนเรียนและ

หลังเรียนจากการใชชุดการเรียนสตอร่ีไลน เร่ืองพลังงาน ของนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

1 โรงเรียนบานอางทอง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏรธานี  พบวานักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการ

เรียนสตอร่ีไลนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีเพราะ ชุดการสอนมุงเนนนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

นักเรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติโดยการคิดคนดวยตนเองและงานกลุม มีการแกปญหารวมกันจากการ

จินตนาการตามองคประกอบของสตอร่ีไลน โดยมีคําถามเปนตัวเปดประเด็น นักเรียนไดรับ

ประสบการณในการเรียนรูจากสิ่งท่ีไดเห็นและลงมือปฏิบัติ ทําใหนักเรียนสนใจ สงผลใหเกิดความ

เขาใจที่ดี แมนยําจัดเจน และมีวัตถุประสงคการวิจัยอีกขอหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบคะแนนเจตคติตอการ

อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ ดสตอร่ีไลน  

พบวาคะแนนเจตคติตอการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่

เรียนโดยใชชุดสตอร่ีไลน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งน้ีเพราะการจัด

กิจกรรมโดยใชชุดสตอร่ีไลนเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น มีโอกาสสํารวจพฤติกรรม

วามีปญหาใดเกิดข้ึน ผูเรียนตระหนักในปญหาท่ีเกิดข้ึนและพยายามแกไขปญหาน้ัน นักเรียนเกิด

ความกระตือรือรน นักเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีความสุข ไดรับประสบการณที่หลากหลาย ทํา

ใหประสบความสําเร็จในการเรียนสูง 

 

พิมพา เพยเทพ (2549 : 54 -55) ไดทําการศึกษาผลของการใชวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนในวิชา

สังคมศึกษาที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยแหงชาติดงโดก  โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยสวนหนึ่ง เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนกลุมท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนและกลุมท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบ

ปกติ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนสูงกวานักเรียนท่ี

เรียนดวยวิธีสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนแบบ

สตอร่ีไลนเปนนวตกรรมท่ีเนนนักเรียนเปนศูนยกลางมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เปด

โอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู มีการฝกปฏิบัติดานทักษะ คือ ทางรางกาย สติปญญา 
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อารมณ และสังคม ในการจัดกิจกรรมไดใชจินตนาการ ความคิดสรางสรรค การวางแผน การ

แสวงหาความรู การตัดสินใจ และเช่ือมโยงความรูและการประยุกตความรูมาใชในการแกปญหากับ

สถานการณจริงดวยตนเอง 

 

แวนแกว พนภัย (2549 :  51 - 52) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียน

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนเร่ือง เศรษฐศาสตรในครอบครัว โดยการสอนแบบสตอร่ีไลน

กับการสอนแบบเกมสถานการณจําลอง โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ เปรียบเท่ียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบสตอร่ีไลนกับการสอนแบบเกมสถานการณจําลอง 

ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบสตอร่ีไลนกับก าร

สอนแบบเกมสถานการณจําลองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งน้ีเพราะทั้งสองวิธีสอนมี

จุดเดนคือเปนการสอนที่ใหนักเรียนมีสวนรวม และการตอบคําถามจากวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนนั้น 

ทําใหนักเรียนสามารถสรางความรูจากประสบการณเดิม การทํางานเปนกลุมเอ้ือตอการแลกเปลี่ยน

ความรู สะทอนความคิดจากการอภิปราย ทําใหสิ่งท่ีเรียนรูนั้นมีความหมายทําใหเกิดความเขาใจอัน

เปนผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยการ

สอนแบบสตอร่ีไลนกับการสอนแบบเกมสถานการณจําลอง ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของ

นักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบสตอร่ีไลนกับการสอนแบบเกมสถานการณจําลองแตกตางกันอยาง

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งน้ีเพราะการเรียนการสอนแบบสตอร่ีไลนเนนผูเรียนมีสวนรวม เปนการ

จัดการเรียนการสอนแบบรวมมือและแขงขัน ทําใหผูเรียนกระตือรือรน อยากรูอยากเห็น  สนใจเรียน 

นอกจากน้ีนักเรียนทุกคนยังตองเขารวมกิจกรรม ทุกคนมีหนาท่ี จึงทําใหไมเกิดการเบ่ือหนาย สวน

บรรยากาศนั้น มีชีวิตชีวา สนุกสนานเปนกันเอง ผูเรียนเคลื่อนไหวในชั้นเรียนไดอยางอิสระ  ผูสอน

เปนกัลยาณมิตรกับผูเรียน พรอมชวยเหลือ ทําใหการทํางาน และการเรียนรูรวมกันระหวางผูเรียนกับ

ผูสอนเกิดสัมพันธภาพท่ีดี 

 

วัลยา ดวงใจ (2554 : 72) ทําการศึกษาเร่ืองการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู หนวยการเรียนรู

พระพุทธศาสนา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสตอร่ีไลน โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยสวนหนึ่ง เพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสตอร่ีไลน โดยนักเรียนมีคะแนน

เฉลี่ยนอยกวารอยละ 75 และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑรอยละ 75 ขึ้นไป ผลการวิจัยพบวา 

นักเรียนที่เรียนรูโดยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสตอร่ีไลนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเฉลี่ยเทากับ 26.00 คิดเปนรอยละ 86.66 โดยมีจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑ 51 คน คิดเปนรอย
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ละ 87.93 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว ทั้งน้ีเพราะการไดทํากิจกรรมที่บูรณาการผูกเปนเร่ืองราวเดียวกัน 

โดยสอดคลองกับการดําเนินชีวิตประจําวันของนักเรียน ทําใหนักเรียนดํ้ากิจกรรมท่ีหลากหลาย ได

คิด ไดลงมือทํา และแกปญหาตางๆ ดวยตนเอง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิดเห็น 

และความรูกับเพื่อนในกลุม ทําใหเกิดเปนองคความรูที่คงทน สามารถพัฒนาและเกิดเปนการเรียนรู

ตลอดชีวิต 

 

 นวลจันทร  ชวยบํารุง (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการเรียนแบบสตอร่ีไลนที่มีตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามาถในการคิดวิเคราะห  หนวยบูรณาการเร่ืองแผนดินของไทย 

วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 โรงเรียนบานนา “ นายก

พิทยากร ” จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและ

หลังเรียนหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ  เร่ืองแผนดินของไทย ที่ไดเรียนรูโดยการเรียนแบบสตอร่ี

ไลน  และเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนและหลังเรียนหนวยบูรณาการ เร่ือง

แผนดินของไทย  ที่เรียนรูโดยการเรียนแบบสตอร่ีไลน  กลุมตัวอยางไดจากการสุมแบบงายจาก

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานนา  “นายกพิทยากร” อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก ป

การศึกษา 2546 จํานวน 50 คน เปนกลุมทดลองท่ีไดเรียนรูโดยการเรียนแบบสทอร่ีไลน     ระยะเวลา

ในการทดลองสอน 16 ชั่วโมง มีขั้นตอนของวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  ดังน้ี คือ 1)ศึกษาหลักสูตร  

จุดประสงครายวิชา และขอบขายเน้ือหาวิชาสังคมศึกษา 2)ศึกษาเนื้อหาท่ีจะนํามาสรางแผนการสอน                

3)วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู จุดประสงคเชิงพฤติกรรม และความคิดรวบยอด 4)สรางแผนการ

สอนดวยวิธีสทอริไลน โดยกําหนดเสนทางเดินเร่ืองและเขียนแบงเปนตอน โดยคํานึงถึง 4 

องคประกอบหลัก คือ ฉาก ตัวละคร การดําเนินชีวิต และเหตุการณสําคัญ  ผลการวิจัยพบวา            

1)นักเรียนท่ีไดเรียนรูโดยการเรียนแบบสตอร่ีไลน  หนวยบูรณาการเร่ืองผืนดินไทย  มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2)นักเรียนท่ีไดเรียนรู

โดยการเรียนแบบสตอร่ีไลน หนวยบูรณาการ เร่ืองแผนดินของไทย  มีความสามารถในจุดประสงค

คิดวเิคราะห หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 อารีย  ชูมณี (2546 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความคิด

สรางสรรค และมนุษยสัมพันธของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา โดยการ

สอนดวยวิธีสตอร่ีไลน และการสอนโดยใชกระบวนการกลุมสัมพันธ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความคิดสรางสรรค และมนุษยสัมพันธของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา โดยการสอนดวยวิธีสตอร่ีไลน และการสอนโดยใช
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กระบวนการกลุมสัมพันธ   กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ

ทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบ) ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ภาค

เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2545 จํานวน 80 คน โดยการสุมแบบแบงกลุม  เปนกลุมทดลอง 40 คน กลุม

ควบคุม 40 คน กลุมทดลองไดรับการสอนดวยวิธีสตอร่ีไลน และกลุมควบคุมไดการสอนแบบโดย

ใชกระบวนการกลุมสัมพันธ ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง  กลุมละ 20  คาบ  คาบละ 50 นาที โดยท่ี

ทั้งสองกลุมใชเนื้อหาเดียวกัน มีขั้นตอนการสอนดวยวิธีสตอร่ีไลนดังน้ี  1.ขั้นเตรียม เปนการเตรียม

ความพรอมใหผูเรียน โดยการแนะนําการเรียนดวยวิธีสตอร่ีไลน  2.ขั้นปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการ

สอน เปนขั้นท่ีผูเรียนดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดแก  การตอบคําถามนําและปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตาม

องคประกอบของวิธีสตอร่ีไลน  โดยแบงเปนตอน 4 ตอน คือ ตอนท่ี 1 การสรางฉาก  ตอนท่ี 2 การ

สรางตัวละคร  ตอนท่ี 3 การกําหนดวิถีการดํารงชีวิต  และตอนท่ี  4 เหตุการณและการแกปญหา 3.

ขั้นกิจกรรมสรุปและการนําเสนอผลงาน ผูเรียนออกมาอภิปรายหรือสรุปเลาเร่ืองนําเสนอผลงาน 4.

ขั้นประเมินผล ประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรมในทุกข้ันตอน คือ การตอบคําถามนํา  การปฏิบัติ

ในกิจรรมในแตละขั้นตอน  ผลงานการสรางสรรค และการนําเสนอผลงานของกลุม  ในการ

ดําเนินการทดลองผลการศึกษา  พบวา  นักเรียนที่เรียนโดยการสอนดวยวิธีสตอร่ีไลนกับการสอน

โดยใชกระบวนการกลุมสัมพันธ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ความคิดสรางสรรค และ

มนุษยสัมพันธ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

 

 พิพร เชาวนประยูร  (2551 : บทคัดยอ) ไดทําการสรางแผนการสอนโดยใชองคประกอบของ

สตอร่ีไลนที่ชวยสงเสริมความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย   เพ่ือศึกษาพฤติกรรมสรางสรรคของ

เด็กปฐมวัยและเพ่ือศึกษาความสามารถในการสรางผลงานสรางสรรคของเด็กปฐมวัย  โรงเรียน

อนุบาลอินทิราบานเด็ก  อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม  กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  

คือ นักเรียนช้ันอนุบาล ปที่  3 โรงเรียนอนุบาลอินทิราบานเด็ก อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 10 คน มีขั้นตอนการสอนดวยวิธีสตอร่ีไลน ดังน้ี 1)ศึกษา

มาตรฐาน คุณลักษณะอันพึงประสงค สาระที่ควรรูเร่ืองราวเก่ียวกับบุคลและสถานที่แวดลอม 2)

กําหนดกรอบเนื้อหา กิจกรรมหรือเสนทางเดินเร่ือง โดยคัดเลือกเร่ืองท่ีจะใชเปนเน้ือหาในการสอน 

แยกตามองคประกอบ 4 องคของสตอร่ีไลน คือ ฉาก ตัวละคร วิถีชีวิต เหตุการณหรือปญหาท่ีตอง

แกไข  ผลการศึกษาพบวา  ไดแผนการสอนแบบสตอร่ีไลนที่สงเสริมความคิดสรางสรรคของเด็ก

ปฐมวัย จํานวน 4 แผน ประกอบดวยแผนที่สอนเก่ียวกับ สถานท่ีสําคัญตาง ๆ ในอําเภอแมริม บุคคล

สําคัญ  อาชีพตาง ๆ บทบาทและหนาท่ีของบุคคลอาชีพตาง ๆ และการแกปญหาความสกปรกใน

อําเภอแม ริม  สวนพฤติกรรมสร างสรรคของเด็กปฐมวัย มีความถี่ของการแสดงพฤติกรรมใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



64 
 
ภาพรวมเพิ่มมากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกันในแตละแผน และความสามารถในการสรางผลงานสราง

สรรค  มีคะแนนโดยรวมสูงขึ้นในการทําผลงานแตละแผน คะแนนความสามารถในภาพรวมของแต

ละแผนที่มากท่ีสุดคือ คะแนนของความคิดยืดหยุน รองลงมาคือคะแนนของความคิดริเร่ิมและ

ความคิดละเอียดลออ สุดทายคือ   คะแนนของความคิดคลอง ตามลําดับ 

 

 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยภายในประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  

พบวา การจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน   

ตลอดจนยังมีความพึงพอใจและมีเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบสตอร่ีไลน  

ผลการวิจัยสวนใหญ   พบวา การสอนโดยวิธี สตอร่ีไลน เปดโอกาสใหผู เรียนไดคิด คนควา

แสดงออก และลงมือปฏิบัติดวยตนเองอยางอิสระ ทําใหผูเรียนมั่นใจในตนเองมากข้ึน กระตือรือรน

ในการเรียนมีความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความราเริงสนุกสนานในการเรียน นอกจากน้ียังสงผลให

ผูเรียนมีทักษะในการวางแผน การตัดสินใจ การแกปญหา และมีความคิดสรางสรรค 

 

งานวิจัยตางประเทศ 

 

 บัสโซว  (Butzow, 1991 : Abstact) ทําการวิจัยเร่ือง  A COMPARISON  OF A  

STORYLINE  BASE METHOD  OF  INSTRUCTION   ON  THE  ACQUISITION  OF  

SCIENCE  CONCEPITS  IN  THE  ELEMENTARY  SCHOOL  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยวิธีการเรียนการสอนแบบสตอร่ีไลน  และวิธีการเรียนการ

สอนแบบปกติ  ที่มีผลตอแนวความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตรในระดับเกรด 3 ซึ่งแบงกลุมตัวอยาง

ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองจํานวน 114 คน เรียนดวยวิธีการเรียนการสอนแบบสตอร่ีไลน  และ

กลุมควบคุมจํานวน 84 คน  เรียนดวยวิธีการเรียนการสอนแบบสตอร่ีไลนและวิธีการสอนแบบปกติ  

ซึ่งผูวิจัยไดกลาววา  วิธีการเรียนการสอนแบบสตอร่ีไลน   เปนอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถนํามาใช

ในการเรียนการสอนได   

 

 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยตางประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  

พบวา การจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนสามารถนํามาใชในการจัดการเรียนรูไดอีก

ทางเลือกหน่ึง 

จากการประมวลผลงานวิจัยในประเทศและตางประเทศที่กลาวมาแลวนั้น  มีความ

สอดคลองสามารถสรุปไดวา  การจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน เปดโอกาสใหผูเรียนได
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คิด คนควาแสดงออก และลงมือปฏิบัติดวยตนเองอยางอิสระ นอกจากน้ียังสงผลใหผูเรียนมีทักษะ

ในการวางแผน การตัดสินใจ การแกปญหา มีความคิดสรางสรรค และสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงขึ้นอีกดวย จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถ

ในการแกปญหา โดยการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนใหสูงข้ึนและมีความสามารถในการแกปญหาอยางมีกระบวนการขั้นตอน 

 

4.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสามารถในการแกปญหา 
 งานวิจัยในประเทศ 

พลกฤช ตันติญานุกูล (2547 : 72 – 73) ไดทําการวิจัยเร่ืองผลของการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนสังคมศึกษาดวยการฝกการคิดอยางมีวิจารณญาณ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความสามารถในการแกปญหา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยสวน

หนึ่งเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนระหวางกลุมท่ีไดรับการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนสังคมศึกษาดวยวิธีการฝกคิดวิจารณญาณกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวย

วิธีปกติ ผลการวิจัยพบวากลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาดวยวิธีการฝกคิด

วิจารณญาณมีความสามารถในการแกปญหาสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ดวยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเพราะ การฝกการคิดวิจารณญาณตามข้ันตอน

จะเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการนําไปใชแกปญหาอยางเปนลําดับขั้นตอน โดยในทุกแผนการจัดการ

เรียนรูจะเร่ิมตนดวยการระบุประเด็นปญหา ทําความเขาใจกับปญหาที่เกิดข้ึน หรือสถานการณที่

กําหนด โดยนักเรียนตองพิจารณาปญหา ระบุสาเหตุ ผลกระทบของปญหา จึงสงผลตอความสามารถ

ในการแกปญหา  

 

ณัฐพร เลิศพิทยภูมิ (2549 : 61)ไดทําการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

โครงงานในกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่มีตอความสามารถในการ

แกปญหาและพฤติกรรมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิต

ในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยสวนหนึ่งเพ่ือศึกษาความสามารถในการแกปญหา

และพฤติกรรมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่เรียนในวิชาสังคมศึกษา โดยใชวิธีสอนแบบโครงงาน ผล

วิจัยพบวานักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดยผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานไดคา

มัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการแกปญหาสูงข้ึนหลังจากการทดลอง และนักเรียนท่ี

เรียนผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานไดคะแนนความสามารถในการแกปญหาสูงกวา

กลุมที่เยนดวยวิธีการปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้เพราะกิจกรรมโครงงานเปดโอกาสให
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นักเรียนไดเลือกปญหาตามความสนใจ แสดงศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มท่ี แสวงหาความรูดวย

ตนเอง 

 

ทศสุพล ทุมประเสน (2553 : 73) ไดทํางานวิจัยเร่ืองความสามารถในการแกปญหาและการ

นําความรูวิทยาศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนตาม

แนวอริยสัจสี่ของพระพุทธเจา โดยมีวัตถุประสงคงานวิจัยสวนหน่ึงเพ่ือ ศึกษาความสามารถในการ

แกปญหาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนวิทยาศาสตรตามแนวอริยสัจสี่ของ

พระพุทธเจา ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่

ไดรับการสอนวิทยาศาสตรตามแนวอริยสัจสี่ของพระพุทธเจา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีเพราะผูเรียนสามารถระบุปญหาจากสถานการณที่พบไดอยาง

ถูกตอง สามารถหาสาเหตุของปญหาจากสถานการณที่พบไดอยางถูกตอง พรอมท้ังสามารถวาง

แนวทางและลงทือแกปญหาดวยตนเองในทุกข้ันตอน ผึ้เรียนพบปญหาโดยตรง เกิดความเขาใจใน

ขั้นตอนการแกปญหา 

 

ทิพา  ดวงตาเวียง (2548 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาสังคมศึกษาและความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยการ

สอนตามแนว คอนสตรัคติวิซึมกับการสอนตามปกติ  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

ปการศึกษา 2547 โรงเรียนโพฒิธรรมสุวัฒน  อําเภอโพนทะเล  จังหวัดพิจิตร  จํานวน 2 หอง หองละ 

35 คน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 และนักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมมีความสามารถในการ

แกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 สุภาพร สายสวาท (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนาความสามารถในการแกปญหา

ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณแบบใชปญหาเปนฐาน กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันอนุบาล

ปที่ 2/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สั งกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน  29 คน ใชแบบแผนการวิจัยแบบ 

One Group Pretest – Posttest Design  ผลการวิจัยพบวา แผนการจัดประสบการณแบบใชปญหาเป

นหลักของเด็กปฐมวัย มี 8 แผนไดแก หนวยบาน หนวยฝนจา หนวยของใช หนวยกินอยางมีคุณคา 

หนวยคมนาคม หนวยน้ํา หนวยตนไมแสนรัก และหนวยอากาศ  ซึ่งมีคาประสิทธิภาพเทากับ 80.38 / 
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84.05  และความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณแบบใชปญหา

เปนหลัก กอนและหลังได รับการจัดประสบการณ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .001 โดยความสามารถหลังไดรับการจัดประสบการณแบบใชปญหาเปนหลักสูงกวากอนได

รับการจัดประสบการณ ซึ่งความสามารถในการแกปญหาท่ีมีคะแนนสูงสุดไดแก การแกปญหาของ

ตนเองท่ีตองแกไขทันที และความสามารถในการแกปญหาท่ีมีคะแนนต่ําสุด ไดแก การแกปญหา

ของตนเองท่ีเกี่ยวของกับผูอ่ืน 

 

 อภิรดี  เกลี้ยงเกิด (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน

การแกปญหาของนักเรียนท่ีเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนหนวยมนุษยกับสังคมดวยแบบฝก

กิจกรรมโครงงานแบบอุปนัยและนิรนัย  มีจุดมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนท่ีเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนหนวยมนุษยกับสังคม

ดวยแบบฝกกิจกรรมโครงงานแบบอุปนัยและนิรนัย  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2

โรงรียนบานเสด็จพิทยาคม อําเภอเคียนชาจังหวัดสุราษฏรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 

จํานวน 70 คนโดยการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random  Sampling) เปนกลุมทดลองท่ี 1 

จํานวน 35 คน และกลุมทดลองที่ 2  จํานวน 35 คน  กลุมทดลองที่  1ไดรับการสอนดวยแบบฝก

กิจกรรมโครงงานแบบอุปนัย และกลุมท่ี 2 ไดรับการสอนดวยแบบฝกกิจกรรมโครงงานแบบนิรนัย   

ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง  กลุมละ 20 ชั่วโมง  โดยท้ังสองกลุมใชเนื้อหาเดียวกัน ในการทดลอง

คร้ังน้ีใชแบบการวิจัยแบบ Randomization  Group Pretest-Postest ผลการศึกษาพบวา  ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกกิจกรรมโครงงานแบบอุปนัยกับแบบฝกกิจกรรม

โครงงานแบบนิรนัย  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ    และ

ความสามารถในการคิแกปญหาของนักเรียนท่ีเรียนดวยแบบฝกกิจกรรมโครงงานแบบอุปนัยกับ

แบบฝกกิจกรรมโครงงานแบบนิรนัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติ 

  

 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยภายในประเทศเกี่ยวกับความสามารถในการแกปญหา  พบวา 

ความสามารถในการแกปญหาสามารถพัฒนาไดจากรูปแบบการสอนแบบตางๆ  เชน  4MAT   การ

จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  แบบฝกกิจกรรมโครงงานแบบอุปนัยและนิรนัย เปนตน  การ

เรียนการสอนที่จัดกิจกรรมท่ีแตกตางกันและเนนความสามารถในการแกปญหา การไดลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมดวยตนเองจะทําใหนักเรียนเกิดองคความรู  มีความเขาใจในเน้ือหาบทเรียนไดอยางแท จริง 

กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นเพราะไดผานกระบวนการแกปญหาอยางมีระบบขั้นตอน 
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 งานวิจัยตางประเทศ 

 ชอว (Shaw, 1977 : 53337 – A) ไดศึกษาถึงวิธีการฝกกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการ

คิดแกปญหาท่ีสามารถสงผลถึงทักษะการคิดแกปญหาในวิชาวิทยาศาสตรและสังคมศึกษาโดยฝก

กระบวนการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรใหกลุมทดลอง กลุมควบคุมไมไดฝกเปนเวลา 24 สัปดาห   

แลวนําเคร่ืองมือดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรมาใชทดสอบพบวากลุมทดลองมีคะแนนสูงดาน

ทักษะการคิดแกปญหาสามารถสอบโดยใชกระบวนการวิทยาศาสตรและกระบวนการเหลาน้ันจะ

ถายทอดไปยังเน้ือหาวิชาสังคมได 

 

 ฮารท (Hart, 1993 : 169 – 170) ไดศึกษาเก่ียวกับการแกปญหาโดยใชการเรียนแบบรวมมือ

ในกลุมยอยพบวา  องคประกอบที่ชวยใหนักเรียนสามารถแกปญหาไดดี 3 ประการ คือ 1)ความ

รวมมือกันในกลุม 2)ความชวยเหลือกันในกลุม และ 3)ปทัสถานทางสังคมในกลุมยอย  ฮารทพบวา

องคประกอบที่ขัดขวางพฤติกรรมในการแกปญหามี 4 ประการ คือ 1)ขาดประสบการณในการ

แกปญหา 2)มีขอจํากัดเก่ียวกับการแกปญหา 3)ขาดการวางระบบความคิด และ 4)เชื่อวาไมประสบ

ความสําเร็จ 

 

 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยตางประเทศเก่ียวกับความสามารถในการแกปญหา   พบวา 

ความสามารถในการแกปญหาสามารถพัฒนาไดจากรูปแบบการจัดหองเรียนที่มีขาวสาร สงผลตอ

ความสามารถในการแกปญหารวมท้ังการแกปญหาโดยใชการเรียนแบบรวมมือในกลุมยอยนั้น

สามารถพัฒนาความสามารถในการแกปญหาของผูเรียนได 

จากการประมวลผลงานวิจัยในประเทศและตางประเทศของการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอน

แบบสตอร่ีไลนและความสามารถในการแกปญหาท่ีกลาวมาแลวนั้น  มีความสอดคลองสามารถสรุป

ไดวา  การเรียนการสอนที่จัดกิจกรรมที่แตกตางกันและเนนความสามารถในการแกปญหา การไดลง

มือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองจะทําใหนักเรียนเกิดองคความรู  มีความเขาใจในเน้ือหาบทเรียนได

อยางแทจริง กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงข้ึนเพราะไดผานกระบวนการแกปญหาอยางมี

ระบบขั้นตอนชัดเจน พรอมทั้งเพิ่มทักษะในการแกปญหาอยางมีเหตุผล  จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจ

ที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแกปญหา โดยการจัดการเรียนรูดวยวิธี

สอนแบบสตอร่ีไลน  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึนและความสามารถในการแกปญหา

อยางมีกระบวนการขั้นตอน 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหา เร่ือง 

หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 

เปนวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  แบบแผนการวิจัย แบบแบบหนึ่งกลุมสอบกอนเรียน

และสอบหลังเรียน (The One – Group  Pretest – Posttest  Design) โดยมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

3 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  เปนหนวยวิ เคราะห  โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย

ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 
วิธีการและขั้นตอนการวิจัย 

        เพ่ือใหงานวิจัยคร้ังน้ีเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยได

กําหนดรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับวิธีวิจัย ประกอบดวย ประชากรและกลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา 

เคร่ืองมือในการวิจัย การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และ

สถิติที่ใช ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

 1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย  เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกรุงเทพ 

คริสเตียนวิทยาลัย  ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 10 หองเรียน นักเรียนท้ังหมด จํานวน   

495  คน 

  1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  เปนนักเรียนซึ่งกําลังศึกษาอยูในช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จํานวน 53 คน 

ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple  Random Sampling) โดยการจับฉลาก 1 หองเรียนจากท้ังหมด 

10 หองเรียน ซึ่งนักเรียนแตละหองมีผลการเรียนไมแตกตางกัน เนื่องจากทางโรงเรียนจัดหองเรียน

แบบคละความสามารถของนักเรียน โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 

 2.ตัวแปรท่ีจะศึกษา 
  2.1 ตัวแปรตน (Independent Variable) ไดแก วิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 

  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  ไดแก  

   ส
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  2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา   

  2.2.2 ความสามารถในการแกปญหา 

  2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 

3.ระยะเวลาในการวิจัย   
ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย  ใชเวลาสอนท้ังหมด 5  สัปดาห สัปดาหละ 2  คาบเรียน คาบเรียน

ละ  40  นาที  รวมเวลาท้ังหมด 10 คาบเรียน 

 4.เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย   
เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยเปนเน้ือหาในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ในสาระท่ี  1 สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระการเรียนรูพื้นฐาน วิชา ส 33103 สังคมศึกษา 

หนวยการเรียนรูที่ 3 เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ประกอบดวยเนื้อหา ดังน้ี อุบาสกธรรม 7 , 

ปญญา 3, สัปปุริสธรรม 7 และมรรคมีองค 8   

 

แบบแผนการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง

ตามแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง (Pre - Experimental  Design) แบบหนึ่งกลุมสอบกอนเรียนและ

สอบหลังเรียน (The One – Group  pretest – posttest  Design) ดังแผนภูมิที่ 4 

 

ทดสอบกอนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

T1 X T2 

 

แผนภูมิที่ 4 แบบแผนการวิจัย The One – Group pretest – posttest  Design 

 

 สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการวิจัย 

 T1 แทน  การทดสอบกอนเรียนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 

 X แทน   การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 

 T2 แทน   การทดสอบหลังเรียน ดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยดังนี้ 

  1. แผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ

แกปญหา เร่ืองหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดวยวิธี

สอนแบบสตอร่ีไลน จํานวน 4 แผน ดังนี้  

  แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เร่ือง อุบาสกธรรม 7  จํานวน 2 คาบเรียน 

  แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เร่ือง ปญญา 3  จํานวน 2 คาบเรียน 

  แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เร่ือง สัปปุริสธรรม 7  จํานวน 2 คาบเรียน 

  แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เร่ือง มรรคมีองค 8  จํานวน 4 คาบเรียน 

  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน หนวยการเรียนรูที่ 3 

เร่ือง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา  เปนแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก กําหนดคา

คะแนนโดยตอบถูกได 1 คะแนนผิดได 0 คะแนน จํานวน 30 ขอ 30 คะแนน 

  3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา หนวยการเรียนรูที่ 3 เร่ือง หลักธรรม

สําคัญทางพระพุทธศาสนา เปนแบบทดสอบอัตนัย โดยกําหนดสถานการณในการแกปญหาแบง

ออกเปน 4 สถานการณ สถานการณละ 4 ขอ ซึ่งการประเมินอิงเกณฑรูบริค (Rubric Scores) ที่ผูวิจัย

สรางขึ้น 

  4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน เร่ืองหลักธรรม

สําคัญทางพระพุทธศาสนา  จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบสอบถามปลายปด (Close From) เปน

แบบสอบถามมาตรประเมินคา (Rating Scale) โดยกําหนดคามี 5 ระดับ ซึ่งปรับปรุงมาจากแบบของ

ลิเคิรท (Likert) ไดแก มากท่ีสุด มาก  ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

 

การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  1. การสร า งแผนการ จัดการ เ รี ยน รู  เพื่ อพัฒนาผลสั มฤทธิ์ ท า งก าร เ รี ยนและ

ความสามารถในการแกปญหา เร่ือง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 ดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน จํานวน 4 แผน  ดังนี ้

  1.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดช้ันป  จุดประสงคการเรียนรู คําอธิบายรายวิชา และสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เกี่ยวของกับหนวยการเรียนรูที่ 2  เร่ือง หลักธรรมสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา  ในภาคเรียนที่ 1 ดังแสดงในตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7  วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดช้ันป  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรู 
สาระท่ี 1  ศาสนา   ศีลธรรม  
จริยธรรม 

ส 1.1 รูและเขาใจประวัติ

ความสําคัญ ศาสดา  หลักธรรม

ของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนา

อ่ืน มีศรัทธาที่ถูกตอง  ยึดม่ัน

และปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ือ

อยูรวมกันอยางสันติสุข 

6.อธิบายสังฆคุณและขอธรรมสําคัญ

ในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของ

ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด 

7.เห็นคุณคาและวิเคราะหการปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อ

เตรียมพรอมสําหรับการทํางานและการ

มีครอบครัว 

1. อุบาสกธรรม 7 

2. ปญญา 3 

3. สัปปุริสธรรม 7 

4. มรรคมีองค 8 

 1.2 สรางแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  โดยผูวิจัยนําผลจากการศึกษา

องคประกอบในแผนการจัดการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 ดังน้ี 

  1.2.1 สาระท่ี 1 พระพุทธศาสนา 

  1.2.2 มาตรฐานท่ี  ส 1.1 

  1.2.3 ตัวชี้วัดท่ี 6 และ ตัวชี้วัดท่ี 7 

  1.2.4 ดประสงคการเรียนรูสูตัวชี้วัด 

  1.2.5 สาระสําคัญ 

  1.2.6 สาระการเรียนรู 
  1.2.7 การจัดกิจกรรมการเรียนรุ 
  1.2.8 สื่อและแหลงการเรียนรู 
  1.2.9 เคร่ืองมือวัดผลประเมินผล 

  1.2.10 บันทึกหลังสอน 

  1.2.11 ขอเสนอแนะ 

  1.3 เขียนแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน โดยเน้ือหาท่ีใชในการจัดการ

เรียนรูในแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 4 แผน มีดังน้ี แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เร่ือง อุบาสกธรรม 7 

จํานวน 2 คาบเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่  2  เร่ือง ปญญา 3 จํานวน 2  คาบเรียน แผนการจัดการ

เรียนรูที่ 3 เร่ือง สัปปุริสธรรม7 จํานวน 2 คาบเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เร่ือง มรรคมีองค 8 

จํานวน 4 คาบเรียน  
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  1.4  เสนอแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  ตอ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตอง  ดานองคประกอบการเขียนแผนการจัดการ

เรียนรู เนื้อหา วิธีการสอน สื่อการสอน และการวัดผลและการประเมิน  โดยนํามาปรับปรุงแกไข 

ดังน้ี 1.ในแตละแผนการจัดการเรียนรูในสวนของกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีการปรับปรุงโดย

ในแตละแผนใหมีครบทุกขั้นตอนของวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 2.ใหเนนการต้ังประเด็นคําถามสําคัญ 

เพราะจะเปนตัวกระตุนใหผูเรียนเกิดการคนหาสาเหตุของปญหา 3.ในสวนของสื่อการสอนใหมี

ความหลากหลายเพื่อเปนสวนในการกระตุนการเดินเร่ือง การผูกเร่ืองใหผูเรียนเขาใจในปญหามาก

ยิ่งข้ึน 

  1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไปใหผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 3 ทาน ไดแก  ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน ดานการวัดและประเมินผล 

ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity)โดยวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู

กับจุดประสงค (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยคา IOC ที่มีคาต้ังแต 0.50 ขึ้นไปถือ

วามีความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับได จากนั้นปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนํา

ของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ  

สตอร่ีไลนกับจุดประสงคอยูระหวาง 0.67 – 1.00 มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.98 ซึ่งแสดงวามีความเหมาะสม

สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูได (รายละเอียดในตารางที่ 14 หนา 152 - 153) 

  1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขจากผูเชี่ยวชาญแลว ไปหาประสิทธิภาพกับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือพัฒนา

แผนการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ซึ่งผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เร่ือง 

อุบาสกธรรม 7 จํานวน 2 คาบเรียน ไปใชทดลองสอน เพ่ือหาขอบกพรองในการใชภาษา ความ

เหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอนกับเวลาที่กําหนด แลวนํามาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู

ใหดียิ่งข้ึนกอนนําไปใชจริง ซึ่งจากการทดลองสอนพบขอบกพรองของการจัดการเรียนการสอนแลว

นํามาปรับปรงุคือ 1.ควรเพ่ิมเวลาในข้ันตอนที่ทําใหผูเรียนเกิดความสามารถในการคนหาสาเหตุของ

ปญหา 2.การกําหนดตัวละครที่เปนผูหญิงตองลดจํานวนลงเพราะนักเรียนเปนชายลวน ผูวัจัยจึงลด

บทบาทตัวละครที่เปนผูหญิงเหลือเพียงเทาท่ีจําเปน คือสถานการณละ 1 บทบาทเทาน้ัน 3.การแสดง

ความคิดเห็นในทุกข้ันตอน ตองกําหนดผูบันทึก 1 คน เพื่อสรุปในตอนทาย 

  1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน ไปใชทดลอง

กับกลุมตัวอยางจริง 
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  ผูวิจัยสามารถสรุปขั้นตอนของสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  ดัง

แผนภูมิที่ 5 ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่  5 สรุปขั้นตอนของสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน   

ขั้นท่ี 1  ศึกษาหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี้วัดช้ันป  จุดประสงคการเรียนรู   และเน้ือหากลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา เร่ืองหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

ขัน้ท่ี 5 นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

จํานวน 1 หองเรียน แลวนํามาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใหดียิ่งข้ึนกอนนําไปใชจริง 

ขั้นท่ี 4 นําแผนการจัดการเรียนรู เร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีปรับปรุงแลว ใหผูเชี่ยวชาญ 

3 ทาน ตรวจสอบดานเน้ือหา ดานวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน ดานการวัดผลและประเมินผล หาคาความ

เที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและดัชนีความสอดคลอง (IOC) แลวนําไปปรับปรุงแกไข 

ขั้นท่ี 3 เสนอแผนการจัดการเรียนรูตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตอง ดาน

เน้ือหา ดานวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน ดานการวัดผลและประเมินผล แลวนําไปปรับปรุงแกไข 

ขัน้ท่ี 2 สรางแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน จํานวน 4 แผนการจัดการเรียนรู โดย

ผูวิจัยนําผลจากการศึกษาองคประกอบในแผนการจัดการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ขั้นท่ี 6 นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยาง 
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  2. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน  เร่ือง หลักธรรม

สําคัญทางพระพุทธศาสนา  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนขอสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก  

จํานวน 30 ขอ 

  การสรางแบบทดสอบมุงวัดพฤติกรรมในการเรียนรู โดยสรางแบบทดสอบใหครอบคลุม

เน้ือหาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และตรวจสอบคุณภาพ ดังนี ้

  2.1 ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เกี่ยวกับ

มาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัดช้ันป สาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา การวัดและ

ประเมนิผล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากหนังสือ ตําราและเอกสารที่เกี่ยวของ 

  2.2  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี หลักการและวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  2.3 วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู  จุดประสงคการเรียนรู วิเคราะหเนื้อหา สาระการเรียนรู

พื้นฐาน วิชา  ส 33103 สังคมศึกษา หนวยการเรียนรูที่ 2 เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อ

สรางตารางวิเคราะหขอสอบ โดยจําแนกพฤติกรรมเปน 6 ดาน คือ ความรูความจํา ความเขาใจ การ

นําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา ตามแนวคิดการสรางแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวคิดของ บลูม (Bloom’s Taxonomy) โดยกําหนดเปนสัดสวน 

น้ําหนัก จํานวนขอที่จะออกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

จํานวน 30 ขอ ดังตารางท่ี  8 
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ตารางท่ี  8   วิเคราะหแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

จุดประสงคการเรียนรู 

คว
าม
รู/ค

วาม
จํา 

คว
าม
เขา

ใจ 

การ
นํา
ไป
ใช 

การ
วิเค

ราะ
ห 

การ
สัง
เคร

าะห
 

การ
ปร
ะเม

ินค
า  

 

รวม 

 
เรื่อง  อุบาสกธรรม 7       6 

1.นักเรียนบอกความหมายของ อุบาสกธรรม 7 ไดถูกตอง  ( ส1.1  ม.3/6 ) - 1 - - - - 1 

2.นักเรียนสามารถบอกองคประกอบของอุบาสกธรรม 7ไดถูกตอง  (ส1.1  

ม.3/6 ) 

1 - - - - - 1 

3.นักเรียนสามารถยกตัวอยางกรณีสถานการณที่เกี่ยวของกับอุบาสกธรรม

7 ได ( ส 1.1  ม.3/7 ) 

- - 1 - - - 1 

4.นักเรียนสามารถวิเคราะหประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติตาม อุบาสก

ธรรม 7ได( ส 1.1  ม.3/7) 

- - - 2 - 1 3 

เรื่อง ปญญา 3        6 

5.นักเรียนบอกความหมายของปญญา 3 ไดถูกตอง ( ส1.1  ม.3/6 ) - 1 - - - - 1 

6.นักเรียนสามารถบอกองคประกอบของปญญา 3ไดถูกตอง (ส1.1  ม.3/6 ) 1 - - - - - 1 

7.นักเรียนสามารถยกตัวอยางกรณีสถานการณที่เกี่ยวของกับปญญา 3 ได   

( ส 1.1  ม.3/7 ) 

- - 1 - - - 1 

8.นักเรียนสามารถวิเคราะหประโยชนที่ไดจากการปฏิบัติตามปญญา3ได   

( ส 1.1  ม.3/7 ) 

- - - 2 - 1 3 

เรื่อง สัปปุริสธรรม 7       8 
9.นักเรียนบอกความหมายของสัปปุริสธรรม7 ไดถูกตอง  ( ส1.1  ม.3/6 ) - 1 - - - - 1 

10.นักเรียนสามารถบอกองคประกอบของสัปปุริสธรรม 7ไดถูกตอง (ส1.1  

ม.3/6 ) 

2 - - - - - 2 

11.นักเรียนสามารถยกตัวอยางกรณีสถานการณที่เกี่ยวของกับสัปปุริส

ธรรม 7 ได  ( ส 1.1  ม.3/7 ) 

- - 1 1 - - 2 

12.นักเรียนสามารถวิเคราะหประโยชนที่ไดจากการปฏิบัติตามสัปปุริส

ธรรม 7ได ( ส 1.1  ม.3/7 ) 

- - - 2 - 1 3 

เรื่อง  มรรคมีองค  8       10 
13.นักเรียนบอกความหมายของมรรคมีองค 8 ไดถกูตอง  ( ส1.1  ม.3/6 ) - 2 - - - - 2 

14.นักเรียนสามารถบอกองคประกอบของมรรคมีองค 8 ไดถกูตอง ( ส1.1  

ม.3/6 ) 

2 - - - - - 2 

15.นักเรียนสามารถยกตัวอยางกรณีสถานการณที่เกี่ยวของกับมรรคมีองค 

8 ไดอยางนอย 3 ตัวอยาง  ( ส 1.1  ม.3/7 ) 

- - 2 1 - - 3 

16.นักเรียนสามารถวิเคราะหประโยชนที่ไดจากการปฏิบัติตามมรรคมีองค 

8 ได  ( ส 1.1  ม.3/7 ) 

- - - 2 - 1 3 

รวม 6 5 5 10 - 4 30 
อันดับความสําคัญ 2 3 3 1 - 5 - 
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           2.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

เปนแบบทดสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก ใหครอบคลุมเนื้อหาตามจุดประสงคและพฤติกรรมดานพุทธิ

พิสัยที่ตองการ จํานวน 60 ขอ แลวนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางเสนอตอ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแบบทดสอบ ดังน้ี 1.แกไข

ภาษาท่ีฟุมเฟอยในขอคําถาม  2.แกไขตัวเลือกที่มีภาษากํากวม หรือตัวเลือกที่ผิดโดดเดน 3.แกไขขอ

คําถามที่ไมสอดคลองกับพฤติกรรมดานพุทธิพิสัยที่ตองการโดยเฉพาะดานการประเมินคา 

 2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานวิธีสอน

แบบสตอร่ีไลน ดานการวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content 

Validity) และหาคาความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรู (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) โดยคัดเลือกขอสอบที่มีคา IOC อยูระหวาง 0.50 – 1.00 นําไปใชได 

ซึ่งผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรูของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวามีคา IOC เทากับ 1.00 จํานวน 60 ขอและมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 นําไป

ทดลองใช  แสดงวาแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนสามารถนําไปใชในการเก็บขอมูลตอไปได (รายละเอียด

ในตารางท่ี 15 หนา 154 - 156) 

 2.6  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ไปทดลอง (Try out) กับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่เคยเรียนเนื้อหาน้ีมาแลว  เพ่ือตรวจสอบหา

คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนก 

โดยผูวิจัยคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20 – 0.80 และหาคาอํานาจจําแนก (r) 

ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป จํานวน 30 ขอโดยมีคาความยากงาย 

(p) ระหวาง 0.27 – 0.87 และคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.20 – 1.42  มีความครอบคลุมตามเนื้อหา

และพฤติกรรมท่ีตองการวัด มาใชเปนแบบทดสอบที่ใชในการทดลองกับกลุมตัวอยาง 

 2.7 นําขอสอบทั้ง 30 ขอ มาตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliabillity) โดยใชวิธีการของคู

เดอร-  ริชารดสัน จากสูตร KR-20 ไดคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบเทากับ 0.98 ทําใหผูวิจัยได

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนกอนเรียน หลังเรียน นําไปใชทดลองตอไป 

 2.8  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
จํานวน 30  ขอ ใชเปนเคร่ืองมือในการวิจัย และนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง  

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



78 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่  6  สรุปขั้นตอนของการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมทธิ์ทางการเรียน   

ขั้นท่ี 1 ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  

ขั้นท่ี 8 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
จํานวน 30  ขอ ใชเปนเคร่ืองมือในการวิจัย และนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

ขั้นท่ี 7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปทดลอง (Try out) กับนกัเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่เคยเรียนเน้ือหาน้ีมาแลว และหา

คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก  และหาคาความเช่ือมั่น 

ขั้นท่ี 6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 

ดานวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน ดานการวัดและประเมินผล และหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ขั้นท่ี 2 ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี หลักการและวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ขั้นท่ี 5 เสนอแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ

ความถูกตองและปรับปรุงแกไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ขั้นท่ี 4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา 

ขั้นท่ี 3 วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู  จุดประสงคการเรียนรู วิเคราะหเน้ือหา สาระการเรียนรู

พื้นฐาน วิชา  ส 33103 สังคมศึกษา หนวยการเรียนรูที่ 2 เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  

และสรางตารางวิเคราะหขอสอบ 
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  3.การสรางแบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาแบบอัตนัย  เร่ืองหลักธรรมสําคัญ

ทางพระพุทธศาสนา มีลําดับขั้นตอนในการสราง  ดังนี้ 

  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี   ผูวิจัยใชการ

สรางตามแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาของ อานนท  เอ้ืออุมากุล ( 2549 : 51-52 ) 

ดังนี้ คือ   

   1.  การกําหนดประเด็นปญหา    

   2.  การวิเคราะหสาเหตุของปญหา    

   3.  การเสนอวิธีการแกปญหา       

   4.  การประเมินผลการแกปญหา  

 3.1  ศึกษาทฤษฎี   เอกสารงานวิจัย  หลักสูตร และจุดประสงคการเรียนรูที่เกี่ยวของกับ
ความสามารถในการแกปญหา 

 3.2  สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา 4  ขั้นตอน ตามท่ีผูวิจัยสังเคราะห

ขึ้น โดยลักษณะแบบทดสอบความสามารถในการแกปญหา จะกําหนดสถานการณออกเปน 4 

สถานการณ โดยแตละสถานการณ จะมีคําถาม  4  ดาน ดังนี ้
   1.  การกําหนดประเด็นปญหา    

   2.  การวิเคราะหสาเหตุของปญหา    

   3.  การเสนอวิธีการแกปญหา       

   4.  การประเมินผลการแกปญหา  

 สรางแบบทดสอบเปนแบบทดสอบอัตนัย ใหครอบคลุมลักษณะความสามารถในการ

แกปญหาที่ผูวิจัยตองการวัด   

 3.3 กําหนดสถานการณและเกณฑการตรวจใหคะแนนโดยแบงหัวขอในการประเมิน

ความสามารถในการแกปญหาเปน 4 ดาน ไดแก  1)การกําหนดประเด็นปญหา  หมายถึง สามารถ

บอกปญหาไดถูกตอง 2)การวิเคราะหสาเหตุของปญหา หมายถึง อธิบายสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาข้ึน

ไดถูกตองชัดเจน 3)การเสนอวิธีการแกปญหา หมายถึง บอกวิธีการแกปญหาไดชัดเจน และ 4)การ

ประเมินผลการแกปญหา หมายถึง สามารถระบุประโยชนที่ไดรับจากการแกปญหาไดชัดเจน ดัง

ตารางท่ี 9 เกณฑการประเมินความสามารถในการแกปญหา  
 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 9  เกณฑการประเมินความสามารถในการแกปญหา : แบบทดสอบอัตนัย 

 
รายการ เกณฑการประเมิน 

1. ก า ร กํ า ห น ด

ประเด็นปญหา    

4 หมายถึง สามารถกําหนดปญหาไดถูกตองเก่ียวกับสถานการณที่กําหนดชัดเจน 3 

ปญหา 

3 หมายถึง สามารถกําหนดปญหาไดถูกตองเก่ียวกับสถานการณที่กําหนดชัดเจน 2 

ปญหา  

2 หมายถึง สามารถกําหนดปญหาไดถูกตองเก่ียวกับสถานการณที่กําหนดชัดเจน  1 

ปญหา 

1 หมายถึง กําหนดปญหาที่เกี่ยวกับสถานการณที่กําหนดไดไมชัดเจน 

2.ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห

สาเหตุของปญหา    

4 หมายถึง อธิบายสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาดุถูกตองชัดเจน  3 ขอ 

3 หมายถึง อธิบายสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาดุถูกตองชัดเจน  2 ขอ 

2 หมายถึง อธิบายสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาดุถูกตองชัดเจน  1 ขอ 

1 หมายถึง อธิบายสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาดุถูกตองไดไมชัดเจน   

3.การเสนอวิธีการ

แกปญหา     

4 หมายถึง  บอกวิธีแกปญหาไดชัดเจนตรงประเด็น  3 วิธี 

3 หมายถึง  บอกวิธีแกปญหาไดชัดเจนตรงประเด็น  2 วิธี 

2 หมายถึง  บอกวิธีแกปญหาไดชัดเจนตรงประเด็น  1 วิธี 

1 หมายถึง  บอกวิธีแกปญหาไดไมตรงประเด็น   

4.การประ เมินผล

การแกปญหา 

4 หมายถึง ระบุประโยชนที่ไดรับจากการแกปญหา  3 ขอ 

3 หมายถึง ระบุประโยชนที่ไดรับจากการแกปญหา  2 ขอ 

2 หมายถึง ระบุประโยชนที่ไดรับจากการแกปญหา  1 ขอ 

1 หมายถึง ไมระบุประโยชนที่ไดรับจากการแกปญหา   

  

 จากคะแนนของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา 4 ขอ (4 สถานการณ) ฉะน้ัน

จะไดคะแนนในแตละดานเทากับคะแนนเต็ม 4 คะแนน    ทั้งน้ีผูวิจัยจะไดนําคะแนนมาวิเคราะห

ขอมูลโดยใชคาทางสถิติคือรอยละ ตอไป 

 3.4  เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาแบบอัตนัย ตออาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธและนําไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ดังน้ี 1)แกไข

โจทยที่ใชคําท่ีบงช้ีถึงความสามารถในการแกปญหาท่ีนักเรียนอาจไมเขาใจ อาทิ การประเมินผลการ

แกปญหา ใหแกไขเปนประโยชนที่ไดรับจากการแกปญหา 2)สถานการณที่ยาวเกินจําเปนใหตัดทอน

ใหสั้นลง และเลือกเฉพาะสถานการณที่เปนเหตุการณที่รวมสมัยในปจจุบัน 3)กําหนดเกณฑการ

ประเมินใหนักเรียนเขาใจเพื่อการตอบคําถามที่ชัดเจนและถูกตองตามที่ผูวิจัยตองการ 
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 3.5  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาแบบอัตนัยที่ปรับปรุงแกไขตาม

คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญ

ดานเนื้อหา ดานวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน ดานการวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง

ตามเน้ือหา (Content Validity) และหาคาความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรู 

(Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยคัดเลือกขอสอบที่มีคา IOC อยูระหวาง 0.50 – 

1.00  จํานวน 4 สถานการณ แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะดังน้ี แกไขภาษาท่ีฟุมเฟอย 

และกํากวม เพื่อใหสถานการณที่สั้น กระทัดรัดเขาใจงาย จากนั้นผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบที่มีคา IOC 

เทากับ 1.00 จํานวน 4 ขอ ไปใช แสดงวาแบบทดสอบที่สรางข้ึนสามารถนําไปใชเก็บขอมูลตอไปได 

(รายละเอียดในตารางท่ี 16 หนา 157 - 159 ) 

 3.6 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาแบบอัตนัย  ตรวจสอบคาความเชื่อมั่น 

(Reliabillity)  ของคะแนนโดยนําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาแบบอัตนัยไป

ทดลองใช ( Try out ) กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 จํานวน 30 

คน และผูวิจัยหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยใชคาสัมประสิทธแอลฟา ของ ครอนบาค  

(Cronbach)  ไดคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบเทากับ 0.55 

 3.7 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาแบบอัตนัย ใชเปนเคร่ืองมือในการวิจัย 

ในการนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง    

 

 ทั้งน้ีคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนจํานวน 30 

คน ผูวิจัยจะนําคะแนนมาวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ คือ รอยละ จากน้ันนําคาทางสถิติที่ไดมา

เปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงช้ี จากคารอยละเฉลี่ยของสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (2548 ; 9 – 10 ) ตามตารางท่ี 10 ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 10  เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงช้ี จากคารอยละเฉลี่ย 

 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

คะแนน 

ต่ํากวารอยละ 50 

คะแนน 

ระหวางรอยละ 50 – 74 

คะแนน 

ระหวางรอยละ 75 – 89 

คะแนน 

รอยละ 90 ขึ้นไป 

 

 



82 
 
 ทั้งน้ีสรุปขั้นตอนของการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาแบบอัตนัย  

ไดดังแผนภูมิที่  7 ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 7  สรุปขั้นตอนของการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาแบบอัตนัย   

ขั้นท่ี 1  ศึกษาทฤษฎี เอกสารงานวิจัย  หลักสูตร และจุดประสงคการเรียนรูที่เกี่ยวของกับ
ความสามารถในการแกปญหา 

ขั้นท่ี 5  นําแบบทดสอบวัดท่ีปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว

เสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ดานวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน ดาน

การวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity)  

และหาคาความสอดคลอง ( IOC ) 

ขั้นท่ี 2  สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาแบบอัตนัย 4  ดาน ตามท่ีผูวิจัย

สังเคราะหขึ้น 

ขั้นท่ี 4  เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาแบบอัตนัย  

ตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

ขั้นท่ี 3 กําหนดสถานการณและเกณฑการตรวจใหคะแนนโดยแบงหัวขอในการประเมิน

ความสามารถในการแกปญหา 

ขั้นท่ี 6   ปรับปรุงแบบทดสอบ ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  หลังจากน้ันนําแบบทดสอบไป

ทดลองใช  (Try out) กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง   จํานวน 30 คน 

ขั้นท่ี 7  หาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาแบบอัตนัย 

โดยใชคาสัมประสิทธแอลฟา  ของครอนบัค ( Cronbach ) 

ขั้นท่ี 8 นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 
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 4.การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 
เร่ืองหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 1 ฉบับ เปนคําถามแบบปลายปด (Close From)  

 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  เร่ือง หลักธรรมสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา  เปนแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา (Rating  Scale) มี  5 ระดับ คือ มากท่ีสุด  

มาก  ปานกลาง นอย นอยที่สุด ซึ่งปรับปรุงมาจากแบบของลิเคิรท (Likert) ซึ่งถามใน 3 ประเด็น คือ 

ดานกิจกรรมการเรียนรู บรรยากาศในการเรียนรู ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู ซึ่งคําถามที่ใชจะ

เปนคําถามเชิงนิมาน (Positive) กําหนดคาความคิดเห็น 5 ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 

   ระดับ  5  หมายถึง  เห็นดวยมากที่สุด  

   ระดับ  4  หมายถึง  เห็นดวยมาก  

   ระดับ  3  หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง  

   ระดับ  2  หมายถึง  เห็นดวยนอย  

   ระดับ  1  หมายถึง  เห็นดวยนอยที่สุด  

 

 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน 

มีขั้นตอนในการสราง ดังนี้ 

 4.1 ศึกษารูปแบบเกี่ยวกับการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน 
 4.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน ที่ผูสอนจัด
ใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งถามใน 3 ประเด็น  คือ 

กิจกรรมการเรียนรู บรรยากาศในการเรียนรู ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู 
 4.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน เสนอตอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเนื้อหาและการใชภาษา จากนั้นนํา

แบบสอบถามไปปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ดังน้ี 1)แกไขปรับปรุงขอ

คําถามใหมีความคงท่ีในการใชประโยคนําในการถามคําถามใหเหมือนกัน 2)มีการปรับคําถามให

สอดคลองกับดานท่ีตองการวัด และ 3)มีการปรับคําถามใหสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการให

เกิดขึ้นในการจัดการเรียนรู 

 4.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน ที่ปรับปรุงแลว
เสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา ดานวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน ดาน

การวัดและประเมินผล ตรวจสอบหาดัชนีความสอดคลองของเคร่ืองมือ  (Index of  Item Objective 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Congruence : IOC) โดยเลือกขอคําถามท่ีมีดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.50 ขึ้นไป ซึ่งมีผลคาดัชนี

ความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบ     

สตอร่ีไลน มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 แสดงวาแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนสามารถนําไปใชในการเก็บขอมูล

ตอไปได (รายละเอียดในตารางท่ี 17 หนา 160) 

 4.5  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและของ
ผูเชี่ยวชาญไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยวิธีสอนแบบ

สตอร่ีไลน  สามารถสรุปขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอน

แบบสตอร่ีไลนได ดังแผนภูมิที่ 8 ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

แผนภูมิที ่8  สรุปขั้นตอนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 

 

 

ขั้นท่ี 1  ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นจากงานวิจัย 

ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู 

 ่ 

ขั้นท่ี 5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว 

ไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 

ขั้นท่ี 2  สรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 

ขั้นท่ี 4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นใหผูเชี่ยวชาญ  3 ทาน  ตรวจสอบความเที่ยงตรง ดานเน้ือหา 

และคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนํา 

ขั้นท่ี 3  เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนํา 
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ขั้นตอนการดําเนินการทดลองในการวิจัย 

  ในการทดลองผูวิจัยแบงออกเปน  3 ขั้นตอน ดังนี ้

  ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นกอนการทดลอง เปนขั้นที่ผูวิจัยเตรียมความพรอมในดานตางๆ ดังตอไปนี ้
   1.1  ผูวิจัยแนะนําวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนใหกับนักเรียนกลุมตัวอยาง ใหมีความ

เขาใจวาประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังน้ี 1.การเตรียมหัวขอ (Topic) หรือหัวเร่ืองหรือแนวคิดสําคัญ 

(Concept)  ซึ่งผูสอนจะเปนผูกําหนดใหผูเรียน 2.การกําหนดเสนทางเดินเร่ือง เปนเตรียมการผูกเร่ือง

หรือเขียนเสนทางดําเนินเร่ือง แตผูเรียนจะเปนผูดําเนินการสรางรายละเอียดตาง ๆ โดยเปนผูลงมือ

ทํากิจกรรมคนหาขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ดวยตนเอง เพ่ือตอบคําถามหลักของผูสอน  3.การต้ัง

คําถามหลัก / คําถามสําคัญ ซึ่งผูสอนจะเปนผูกําหนด และคําถามหลักจะเปนตัวกระตุนหรือเปด

ประเด็นใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหและลงมือปฏิบัติ 4.การจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายใหผูเรียน เพื่อให

ผูเรียนไดตอบคําถามหลัก 5.การจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนที่สอดคลองกับกิจกรรมและการจัด

ชั้นเรียน 6.การประเมินผลจากคําถามหลักและจากกิจกรรม  ซึ่งสะทอนใหเห็นผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผูเรียน  

   1.2 ผูวิจัยสรางบรรยากาศดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน โดยฝกทักษะท่ีจําเปนกับ

บทบาทของผูเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนดังน้ี 1) ฝกการกําหนดบทบาทตัวละคร โดยแบง

ตามความสามารถ ประสบการณเดิมของผูเรียน 2) ฝกการแสดงความคิดเห็นและบันทึกความคิดเห็น

กับประเด็นปญหาท่ีครูกําหนด 3) ฝกการตอบคําถามตามประเด็นคําถามหลักหรือคําถามสําคัญท่ี

ผูสอนกําหนด 4) ฝกการอภิปรายกลุม ระดมความคิดเห็นกลุม และนําเสนอได 

   1.3 นักเรียนจะไดรับการสรางความตระหนักวา 1) การคนพบในสตอร่ีไลน

ผูเรียนจะไดอยูในสถานการณการเรียนรูใหมๆ ผูเรียนตองตีความ แสดงความคิดเห็น 2) การสืบสอบ

ในสตอร่ีไลนผูเรียนตองหาคําตอบจากคําถามหลักหรือคําถามสําคัญที่ผูสอนกําหนด 3) ผูเรียนตอง

สรางจินตนาการ ใชความคิดของตนเองและสรางทางเลือกตางๆ จากหลายมุมมองจากเพ่ือนรวมกลุม 

4) การแกปญหาในสตอร่ีไลนการเรียนรูของผูเรียนจะเกิดจากการแกปญหา แสวงหาทางเลือกที่ดี

ที่สุดบนหลักฐานท่ีเช่ือถือไดที่สุด และ 5) ความรับผิดชอบในสตอร่ีไลน คือ ผูเรียนตองรับผิดชอบ

ตอบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากกลุม เพื่อทําใหการเรียนรูใหมเกิดขึ้น 

 1.4  ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน 

โดยเปนขอสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ซึ่งเปนขอสอบที่ผูวิจัยสรางข้ึนและไดผานการ

ตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญรวมท้ังผานการวิเคราะหหาประสิทธิภาพ

ของเคร่ืองมือแลว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นทดลอง ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรูที่ได

สรางไว เพื่อปองกันมิใหเกิดตัวแปรแทรกซอน อันเนื่องมาจากตัวผูสอน เชน ประสบการณในการ

สอน เพศ อายุ การสรางความคุนเคยเปนกันเอง ชี้แจงเหตุผลในการเก็บขอมูล โดยไดดําเนินการเก็บ

ขอมูลทดลองโดยใชเคร่ืองมือที่จัดเตรียมไว มีรายละเอียดดังน้ี 

   2.1  เวลาที่ใชในการทดลอง  ทําการทดลองจํานวน 5 สัปดาห  จํานวน 10 คาบ

เรียน ทําการสอนสัปดาหคาบละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 40 นาที 
   2.2  การจัดชวงเวลาในการเรียนแตละวัน  กําหนดใหใชเปนวันจันทร เวลา  12.50 

– 14.00 นาฬิกา จํานวน 2 คาบเรียน  เปนเวลา 80 นาที 

   2.3  เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย เปนเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม หนวยการเรียนรูที่ 3 เร่ือง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา ประกอบดวย 

อุบาสกธรรม 7 ,ปญญา 3 , สัปปุริสธรรม 7 และมรรคมีองค 8 ประกอบดวย 4 แผนการจัดการเรียนรู 

คือ แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เร่ือง อุบาสกธรรม 7 จํานวน 2 คาบเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 

เร่ือง ปญญา 3 จํานวน 2 คาบเรียนแผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เร่ือง สัปปุริสธรรม 7 จํานวน 2 คาบ

เรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เร่ือง มรรคมีองค 8 จํานวน 4 คาบเรียน  

   2.4  วิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี   

   ขั้นที่ 1 การเตรียมหัวขอ (Topic) หรือหัวเร่ืองหรือแนวคิดสําคัญ (Concept)  

ซึ่งผูสอนจะเปนผูกําหนดใหผู เรียน ตามเหตุการณสถานการณที่กําลังไดรับความสนใจอยูใน

สังคมไทยในปจจุบัน (5 นาที) 

  ขั้นที่ 2 การกําหนดเสนทางเดินเร่ือง เปนเตรียมการผูกเร่ืองหรือเขียน

เสนทางดําเนินเร่ือง แตผูเรียนจะเปนผูดําเนินการสรางรายละเอียดตาง ๆ โดยเปนผูลงมือทํากิจกรรม

คนหาขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ดวยตนเอง เพื่อตอบคําถามหลักของผูสอน โดยเรียงลําดับหัวขอแบง

ออกเปนตอนๆ โดยคํานึงถึงองก 4 องก คือ ฉาก ตัวละคร วิถีชีวิตและเหตุการณ (15 นาที) 

  ขั้นที่ 3 การตั้งคําถามหลัก / คําถามสําคัญ ซึ่งผูสอนจะเปนผูกําหนด และ

คําถามหลักจะทําหนาที่เชื่อมโยงการดําเนินเร่ืองในแตละองก และเปนตัวกระตุนหรือเปดประเด็นให

ผูเรียนไดคิดวิเคราะหและลงมือปฏิบัติซึ่งจะนําไปสูการเรียนการสอนตอไป  อาจกลาวไดวาคําถาม

หลักเปนสิ่งท่ีทําใหเกิดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนในแตละองก ทั้งน้ีขั้นตอนนี้จะกระตุนใหเกิด

ความสามารถในการแกปญหา ขอที่ 1 คือความสามารถในการกําหนดประเด็นปญหา (ขั้นตอนท่ี 3 -

5 เปนการปฎิบิตตอเน่ืองสอดคลองกัน 50 นาที) 

    ขั้นที่ 4 การจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายใหผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดตอบคําถาม

หลัก เปนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  โดยกิจกรรมที่จัดเปนกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนไดลงมือคิด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



87 
 
และลงมือปฏิบัติเอง  ทั้งน้ีขั้นตอนน้ีจะกระตุนใหเกิดความสามารถในการแกปญหา ขอที่ 2  คือ 

ความสามารถในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา และขอที่ 3 คือ ความสามารถในการเสนอวิธีการ

แกปญหา (ขั้นตอนที่ 3 -5 เปนการปฎิบิตตอเน่ืองสอดคลองกัน 50 นาที)      

    ขั้นที่ 5 การจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนที่สอดคลองกับกิจกรรมและการ

จัดช้ันเรียน  ทั้งนี้ขั้นตอนนี้จะกระตุนใหเกิดความสามารถในการแกปญหา ขอที่ 2  คือ ความสามารถ

ในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา และขอที่ 3 คือ ความสามารถในการเสนอวิธีการแกปญหา 

(ขั้นตอนที่ 3 -5 เปนการปฎิบิตตอเน่ืองสอดคลองกัน 50 นาที) 

    ขั้นท่ี 6 การประเมินผลจากคําถามหลักและจากกิจกรรม  ซึ่งสะทอนให

เห็นผลการเรียนรูของผูเรียน โดยสามารถประเมินไดจากการสังเกตพฤติกรรม  พัฒนาการตางๆของ

ผูเรียนและผลงานท่ีผูเรียนไดทําขึ้น    ทั้งน้ีขั้นตอนน้ีจะกระตุนใหเกิดความสามารถในการแกปญหา 

ขอที่ 4  คือ ความสามารถในการประเมินผลการแกปญหา (10 นาที)  

 

  ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นประเมินผลการทดลอง เมื่อดําเนินการสอนเสร็จสิ้นตามข้ันตอนท่ีระบุไว
ในแผนการจัดการเรียนรูแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบดังตอไปน้ี 

 3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เร่ือง หลักธรรม

สําคัญทางพระพุทธศาสนา โดยเปนขอสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ  

 3.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาโดยเปนขอสอบอัตนัย 

จํานวน 4 ขอ 

 3.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  

แบบมาตรประมาณคา โดยสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น ในดานกิจกรรมการเรียนรู บรรยากาศการ

เรียนรู และประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู 

 จากนั้นนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน แบบทดสอบ

วัดความสามารถในการแกปญหา และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบ

สตอร่ีไลนมาตรวจใหคะแนน และตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวนของการตอบ และ

ดําเนินการลงคะแนนเพ่ือเตรียมขอมูลในการวิเคราะหทางสถิติตอไป 
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การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้  ประกอบดวย 

  1. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือสําหรับการวิจัยในคร้ังน้ี  มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

   1.1 การตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  
เร่ืองหลักธรรมสําคัญทางพระพุทศาสนา ดําเนินการโดยการหาคาดัชนีความสอดคลองของแผนการ

จัดการเรียนรูกับจุดประสงค (Index of Item  Objective Congruence : IOC) 

   1.2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน 

ดําเนินการดังตอไปน้ี 

    1.2.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยหาคาดัชนีความสอดคลองของขอ
คําถามกับจุดประสงคการเรียนรู (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

    1.2.2 การตรวจสอบหาคาความยากงายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน (p) และคาอํานาจจําแนก (r) 

    1.2.3 การตรวจสอบคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนโดยใชสูตร  KR 20 (Kuder - Richardson Formular 20) 

   1.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบความสามารถในการแกปญหา           
ดําเนินการดังตอไปน้ี 

    1.3.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดความสามารถใน

การแกปญหา โดยหาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงค (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) 

    1.3.2 การตรวจสอบคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถใน

การแกปญหา โดยใชคาสัมประสิทธแอลฟา ของ ครอนบัค ( Cronbach) 

   1.4  การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอวิธีสอนแบบ

สตอร่ีไลน โดยตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงค  (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) 

 

 2.การทดสอบสมมติฐาน 

  2.1  การวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป โดยวิเคราะหคาสถิติ  ดังนี้ 

   2.1.1  คาเฉลี่ย ( )  

2.1.2  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) 
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2.1.3  คารอยละ (%) 

2.1.4  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน   ที่ 

เรียนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  เร่ือง  หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา โดยการวิเคราะห

คะแนนเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบคาความแตกตางของผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชคาทดสอบคา t – test  Dependent 

 2.2 การวิเคราะหขอมูล จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา โดย

วิเคราะหคาทางสถิติดังนี้ 

2.2.1 คาเฉลี่ย ( ) 

2.2.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)    

2.2.3 คารอยละ (%) 

  2.3 การศึกษาวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธี

สอนแบบสตอร่ีไลน มีคาระดับความคิดเห็น  5 ระดับ  ไดแก  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย และ

นอยที่สุด ใชคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะห

เชิงเนื้อหา ( Content  Analysis )  

 

 โดยนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑระดับความสามารถของเบสต (Best 1981 : 182 ) 

โดยมีคาเฉลี่ย ( ความคิดเห็น ) ดังนี้  

 

 คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 – 5.00 หมายถึงนักเรียนมีความคิดเห็นดวยอยูในระดับมากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49 หมายถึงนักเรียนมีความคิดเห็นดวยอยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49 หมายถึงนักเรียนมีความคิดเห็นดวยอยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49 หมายถึงนักเรียนมีความคิดเห็นดวยอยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49 หมายถึงนักเรียนมีความคิดเห็นดวยอยูในระดับนอยที่สุด 
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บทท่ี  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหา เร่ือง

หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนาดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ที่ 3 โดยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 53 คน ซึ่งไดมาจากวิธีสุมอยางงาย          

(Simple Random Sampling)โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  

แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง

หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา  กอนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถในการ

แกปญหา แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน ผูวิจัยขอนําเสนอผล

การวิเคราะหขอมูลโดยแบงออกเปน 3 ตอน  ดังตอไปนี้ 
 ตอนที่  1 ผลการ เป รียบ เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียนกอนเ รียนและหลั ง เ รียน 

เร่ืองหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา  ดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่  3   

 ตอนท่ี  2 ผลการศึกษาความสามารถในการแกปญหา  เ ร่ืองหลักธรรมสํา คัญทาง

พระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจากเรียนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 

 ตอนท่ี 3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่มีตอวิธีสอนแบบ

สตอร่ีไลน  

 

 ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

เร่ืองหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา   ดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน   สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที ่ 3   

 ผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 1 ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เร่ืองหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จํานวน 53 คน ซึ่งเปนนักเรียนกลุม

ตัวอยาง โดยมีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง

ที่ 11 ดังนี ้
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ตารางท่ี 11  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนเร่ืองหลักธรรมสําคัญทาง 

 พระพุทธศาสนา ดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

*p< .05 

 

 จากตารางท่ี 11 พบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเร่ืองหลักธรรมสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา ดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน สําหรับนักเรียนชั้ยมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 

( ) เ ท า กั บ 20.55 ส ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น ( S.D.) เ ท า กั บ  2.98  

สูงกวาคะแนนผลสัมฤทธิ์กอนเรียนที่มี 
คา เฉลี่ ย  ( )  เท า กับ  9.58 สวนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน  ( S.D.) เท า กับ  3 .03 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 

 

 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความสามารถในการแกปญหา เร่ือง หลักธรรมสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการเรียนดวยวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 2  ผูวิจัยไดศึกษาความสามารถในการ

แกปญหา เร่ือง  หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการ

จัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี  12 ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย 

( ) 
สวยเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

( S.D. ) t p 

กอนเรียน 30 9.58 3.03 
-31.682 0.00 

หลังเรียน 30 20.55 2.98 
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ตารางท่ี 12 ผลคะแนนความสามารถในการแกปญหา เร่ืองหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  หลังการเรียนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  
 (แยกตามสถานการณปญหา) 

สถานการณ ความสามารถในการแกปญหา  S.D. รอยละ แปลความ ลําดับท่ี 

สถานการณท่ี 1 1.การกําหนดประเด็นปญหา   3.55 0.50 88.75 ดี 1 

2.การวิเคราะหสาเหตุของปญหา   2.88 0.63 72.00 พอใช 4 

3.การเสนอวิธีการแกปญหา       3.08 0.68 77.00 ดี 2 

4.การประเมินผลการแกปญหา 3.02 0.14 75.50 ดี 3 

เฉลี่ย 3.13 0.49 78.31 ดี  

สถานการณท่ี 2 1.การกําหนดประเด็นปญหา   2.68 0.47 67.00 พอใช 4 

2.การวิเคราะหสาเหตุของปญหา   3.09 0.30 77.25 ดี 3 

3.การเสนอวิธีการแกปญหา       3.15 0.36 78.75 ดี 2 

4.การประเมินผลการแกปญหา 3.79 0.41 94.75 ดีมาก 1 

เฉลี่ย 3.04 0.39 79.44 ดี  

สถานการณท่ี 3 1.การกําหนดประเด็นปญหา   3.13 0.34 78.25 ดี 4 

2.การวิเคราะหสาเหตุของปญหา   3.19 0.40 79.75 ดี 2 

3.การเสนอวิธีการแกปญหา       3.79 0.41 94.75 ดีมาก 1 

4.การประเมินผลการแกปญหา 3.15 0.36 78.75 ดี 3 

เฉลี่ย 3.32 0.38 82.75 ดี  

สถานการณท่ี 4 1.การกําหนดประเด็นปญหา   3.19 0.40 79.75 ดี 4 

2.การวิเคราะหสาเหตุของปญหา   3.25 0.43 81.25 ดี 3 

3.การเสนอวิธีการแกปญหา       3.42 0.50 85.50 ดี 2 

4.การประเมินผลการแกปญหา 3.57 0.50 89.25 ดี 1 

เฉลี่ย 3.36 0.46 83.94 ดี  

รวมท้ัง 4 
สถานการณ 

1.การกําหนดประเด็นปญหา   3.14 0.43 78.50 ดี 3 

2.การวิเคราะหสาเหตุของปญหา   3.10 0.44 77.50 ดี 4 

3.การเสนอวิธีการแกปญหา       3.36 0.49 84.00 ดี 2 

4.การประเมินผลการแกปญหา 3.38 0.72 84.50 ดี 1 

เฉลี่ย 3.25 0.52 81.13 ดี  
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 จากตารางท่ี 12  พบวา ความสามารถในการแกปญหาเร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เมื่อ

แยกพิจารณาตามรายสถานการณพบวา  นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาเรียงลําดับจากมาก

ไปนอยดังน้ี 1) สถานการณที่ 4 เร่ืองมรรค คิดเปนรอยละ 83.94 2) สถานการณที่ 3 เร่ืองอุบาสก

ธรรม 7 คิดเปนรอยละ 82.75  สถานการณที่ 2 เร่ืองสัปปุริสธรรม 7 คิดเปนรอยละ 79.44  และ 4)

สถานการณที่ 1 เร่ืองปญญา 3 คิดเปนรอยละ 78.31 ตามลําดับ 

ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดการ
เรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  โดยภาพรวมอยูในระดับดี  มีคาเฉลี่ย ( ) เทากับ 3.25  สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.52 คิดเปนรอยละ 81.13 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 

 หากพิจารณาเปนรายดานตามความสามารถในการแกปญหาพบวา  นักเรียนมีความสามารถ

ในการแกปญหาเรียงลําดับจากมากไปนอยดังน้ี1) การประเมินผลการแกปญหา (  = 3.38, S.D. = 

0.72) 2) การเสนอวิธีการแกปญหา ( = 3.36, S.D. = 0.49) 3) การกําหนดประเด็นปญหา ( = 

3.14, S.D. = 0.43) และ 4) การวิเคราะหสาเหตุของปญหา( = 3.10, S.D. = 0.44) ตามลําดับ 

 

 ตอนท่ี 3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ท่ีมีตอวิธีสอนแบบ
สตอรี่ไลน  
 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 3 ผูวิจัยศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่มีตอวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี 13 ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 13 ระดับความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 

วิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 
รายการ  S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
ลําดับที่ 

ดานกิจกรรมการเรียนรู 
1.การกําหนดสถานการณปญหาท่ีเกิดขึ้นของวิธีสอนแบบ
สตอร่ีไลนชวยพัฒนาและสงเสริมความสามารถในการคิด

วิเคราะหและคิดตัดสินใจ 

2.การดําเนินเร่ืองของวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนชวยพัฒนาและ

ส ง เส ริมความสามารถในการ เชื่ อมโยงความ รู และ

ประสบการณ 

3.การต้ังคําถามหลักของวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนชวยพัฒนา

และสงเสริมความสามารถในการคิดหาคําตอบตามหลัก

เหตุผล 

4.การสรางฉากและการกําหนดตัวละครของวิธีสอนแบบ

สตอร่ีไลนชวยพัฒนาและสงเสริมความสามารถในการคิด

สรางสรรค 

5.กระบวนการสอนของวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 

โดยภาพรวมชวยพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหา 
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ดานบรรยากาศในการเรียนรู 
6.วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนทําใหนักเรียนมีความสนใจ อยากรู 

อยากเรียน 

7.วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนชวยกระตุนใหนักเรียนตั้งใจเรียน

และติดตามบทเรียนอยางตอเนื่อง 

8.วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนจะทําใหนักเรียนตระหนักในการมี
สวนรวมท่ีจะทําใหกลุมประสบความสําเร็จ 

9.วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนจะทําใหนักเรียนมีอิสระในการ
เรียนรูและเรียนอยางมีความสุข 
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ตารางท่ี 13 ระดับความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน(ตอ) 

 

วิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 
รายการ  S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
ลําดับที่ 

ดานประโยชนท่ีไดรับจากการเรียนรู 
10.วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนทําใหเขาใจเนื้อหาวิชาไดดี 

11.วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนชวยพัฒนาทักษะการคิดและ

การทํางานรวมกันเปนกลุม 

12.วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนทําใหนักเรียนสามารถนํา

ความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
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รวม 4.14 0.36 มาก 1 

รวมท้ัง 3 ดาน 4.10 0.20 มาก  

 

 จากตารางท่ี 13 พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน เร่ือง

หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา  โดยภาพรวมเห็นดวยตอวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนอยูในระดับ

มาก ( = 4.10, S.D. = 0.20)  โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก  ลําดับที่ 1 ดานประโยชนที่

ไดรับจากการเรียนรู ( =4.14, S.D.=0.36)  ลําดับที่  2 ดานกิจกรรมการเรียนรู ( = 4.13, S.D. = 

0.28)  และลําดับที่ 3 ดานบรรยากาศในการเรียนรู ( = 4.02, S.D. = 0.35) ตามลําดับ เมื่อพิจารณา

เปนรายดานมีรายละเอียดดังน้ี 

 ลําดับที่ 1 ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 

4.14 S.D. = 0.36)  โดยความคิดเห็นของนักเรียนเรียงลําดับรายขอจากมากไปหานอย ดังน้ี  ลําดับที่ 1 

วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนชวยพัฒนาทักษะการคิดและการทํางานรวมกันเปนกลุม ( = 4.34, S.D. = 

0.55) ลําดับที่  2 วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนทําใหเขาใจเน้ือหาวิชาไดดี  ( = 4.06, S.D. = 0.60)  และ

ลําดับสุดทาย  วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนทําใหนักเ รียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได ( = 4.04, S.D. = 0.55) 

 ลําดับที่ 2 ดานกิจกรรมการเรียนรู ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.13, S.D. = 0.28) โดย

ความคิดเห็นของนักเรียนเรียงลําดับรายขอจากมากไปหานอย ดังน้ี  ลําดับที่ 1 กระบวนการสอนของ

วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนโดยภาพรวมชวยพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหา ( = 4.30, S.D. = 

0.50) ลําดับที่ 2 การกําหนดสถานการณปญหาท่ีเกิดข้ึนของวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนชวยพัฒนาและ
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สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและคิดตัดสินใจ ( = 4.23, S.D. = 0.70) ลําดับที่ 3 การ

สรางฉากและการกําหนดตัวละครของวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนชวยพัฒนาและสงเสริมความสามารถ

ในการคิดสรางสรรค  ( = 4.09, S.D. = 0.60) ลําดับที่ 4 การต้ังคําถามหลักของวิธีสอนแบบสตอร่ี

ไลนชวยพัฒนาและสงเสริมความสามารถในการคิดหาคําตอบตามหลักเหตุผล ( = 4.08, S.D. = 

0.62) และลําดับสุดทาย การดําเนินเร่ืองของวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนชวยพัฒนาและสงเสริม

ความสามารถในการเช่ือมโยงความรูและประสบการณ ( = 3.96, S.D. = 0.71) 

 ลําดับที่ 3 ดานบรรยากาศในการเรียนรู ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.02, S.D. = 0.35) 

โดยความ คิด เ ห็นของนัก เ รี ย น เ รี ย งลํ า ดับรายข อจากมากไปหานอย  ดั ง น้ี  ลํ า ดับที่  1 

วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนทําใหนักเรียนมีอิสระในการเรียนรูและเรียนอยางมีความสุข ( = 4.19, S.D. 

= 0.52)  ลําดับที่  2 วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนจะทําใหนักเรียนตระหนักในการมีสวนรวมท่ีจะทําให

กลุมประสบความสําเร็จ ( = 4.00, S.D. = 0.59) และวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนทําใหนักเรียนมีความ

สนใจ อยากรู อยากเห็น ( = 4.00, S.D. = 0.55) และลําดับสุดทาย  การจัดการเรียนรูดวยวิธีสตอร่ี

ไลน ชวยกระตุนใหนักเรียนตั้งใจและติดตามบทเรียนอยางตอเน่ือง ( = 3.89, S.D. = 0.72) 

จากบันทึกหลังการสอนพบวา  1.วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนนั้น  เปนการเปดโอกาสใหนักเรียน

ไดลงมือทํา ไดคิดอยางอิสระในทุกข้ันตอน  นอกจากน้ียังเนนการปรึกษาหารือหรือพูดคุยรวมกันใน

การวางแผน มีการรับฟง เสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเน้ือหาท่ีเรียน  ซึ่งในการจัดการเรียนรู

ในครั้งแรก  นักเรียนยังคงมีอาการประหมาในการพูดและการนําเสนอความคิดเห็น   แตหลังจากน้ัน

ครูไดจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกคิด แกปญหา  และฝกปฏิบัติ  ทําใหนักเรียนเกิดความเคยชิน กลา

แสดงออกและลงมือปฏิบัติมากข้ึน  2.บรรยากาศการเรียนรู  พบวา  นักเรียนใหความสนใจกับสื่อที่
ครูใชนําเสนอสถานการณไดเปนอยางดี สงเสริมใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนและ

นักเรียนดวยกันเอง ทําใหการเรียนรูของนักเรียนเต็มไปดวยความสนุก  ตื่นเตนกับปญหาท่ีจะเกิดข้ึน  

และกระตุนใหนักเรียนเกิดความทาทายในการลงมือแกปญหา รวมมือกันทํางานภายในกลุมอยาง

สามัคคี  3.การใชสื่อ ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และเสียงเพลงท่ีเราอารมณความรูสึกรวม รวมท้ังการ

กําหนดสถานการณที่เกี่ยวของกับนักเรียน  ทําใหนักเรียนดูและต้ังใจฟงเพ่ือจับประเด็นปญหาของ

สถานการณนั้นๆ  สามารถกําหนดปญหา  คนหาสาเหตุของปญหา  วิธีการแกปญหา  และประโยชน

ที่ไดรับจากการแกปญหา  ซึ่งผูวิจัยใชสื่อเชนน้ีตั้งแตแผนการจัดการเรียนรูที่  1 – 5 ซึ่งสามารถทําให

พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนทั้งกลุมเกง  ปานกลาง  และออน  สามารถกระตุนใหนักเรียนเกิด

การคิดและเช่ือมโยงความรูและประสบการณไดเปนอยางดี  และท่ีสําคัญยังสามารถพัฒนา

ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนไดเพ่ิมข้ึน 
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บทท่ี  5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเร่ือง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหา เร่ือง 

หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา ดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ที่  3  เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบหน่ึงกลุมสอบกอนสอบหลัง (One  

Group pretest – posttest Design) โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย  ดังน้ี 1.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เร่ืองหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3  2.เพ่ือศึกษาความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่

เรียนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอ

วิธีสอนแบบสตอร่ีไลน เร่ือง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนกรุงเทพคริส

เตียนวิทยาลัย  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 หอง 3/7 จํานวน 53 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย 

(Simple  Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 

 1. แผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ

แกปญหา เร่ือง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ดวยวิธี

สอนแบบสตอร่ีไลน  

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เร่ือง หลักธรรมสําคัญ

ทางพระพุทธศาสนา จํานวน 1 ฉบับ  เปนแบบทดสอบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30  

ขอ   

 3. แบบทดสอบความสามารถในการแกปญหา   เร่ือง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา  

มีจํานวน  4  ขอ   

 4. แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน เร่ือง หลักธรรมสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา 
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การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติ ดังนี ้ 

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิเคราะหคาสถิติ ดังน้ี คาเฉลี่ย ( )  สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบคา t – test แบบ Dependent   

2. แบบทดสอบความสามารถในการแกปญหา โดยวิเคราะหคาสถิติ ดังนี้ คาเฉลี่ย ( ) สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  คารอยละ (%)   

3. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน โดยวิเคราะหคาสถิติ ดังน้ี 

คาเฉลี่ย ( )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  

 

 สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหา เร่ือง  

หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา  ดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 3  มีผลการวิจัยดังนี้ 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา ดวยวิธีสอนแบบ

สตอร่ีไลนหลังเรียน ( = 20.55 , S.D.= 2.98 ) สูงกวากอนเรียน( = 9.58 , S.D.= 3.03) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยวิธีสอนแบบ

สตอร่ีไลน โดยภาพรวมอยูในระดับดี   

 3. ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน เร่ือง หลักธรรมสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา โดยภาพรวมเห็นดวยในระดับมาก 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยพบวา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหา 

เร่ือง  หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา  ดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3สามารถอภิปรายผลไดดังตอไปนี้ 

 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เร่ือง  หลักธรรม

สําคัญทางพระพุทธศาสนา  ดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  พบวา

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนนผลสัมฤทธิ์กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 ที่วาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง หลักธรรม

สําคัญทางพระพุทธศาสนา ดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลัง

เรียนสูงกวากอนเรียน ทั้งน้ีเนื่องจากวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน เปนวิธีสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  

เนนการเรียนรูจากสิ่งใกลตัวเชื่อมโยงออกไปสูชีวิตจริง การคนควาหาความรูทําใหการเรียนการสอน

เปนธรรมชาติสอดคลองกับความตองการและความสนใจของนักเรียน     โดยใชวิธีการสอนแบบ

สตอร่ีไลนซึ่งแตละขั้นตอนสงเสริมใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ดังน้ี  1) ขั้นการ

เตรียมหัวขอ (Topic) หรือหัวเร่ืองหรือแนวคิดสําคัญ (Concept) โดยผูวิจัยกําหนดหัวเร่ืองท่ีใกลตัว

และสัมพันธกับวิถีชีวิตของนักเรียน อาทิ ครอบครัวของเรา การเปลี่ยนแปลงของคนในบาน  เมื่อ

เด็กๆ ติดเกมสจนผลการเรียนตกตํ่า ชุมชนคนดี และชุมชนสีเทา เปนตน 2) การกําหนดเสนทาง

เดินเร่ือง ทั้งนี้ผูวิจัยได ดําเนินเร่ืองจากสังคมที่ใกลตัวของนักเรียนไปสูสังคมภายนอก นั่นคือ เร่ิมตน

จากครอบครัว สูชุมชน และเสนทางเดินเร่ืองมีความหลากหลายของสถานการณเพื่อใหนักเรียนรับรู

ถึงความเปนจริงของโลก 3) การต้ังคําถามหลัก / คําถามสําคัญ ซึ่งถือวาเปนสวนสําคัญที่ทําให

นักเรียนไดเขาใจเน้ือหาของเร่ืองท่ีกําลังศึกษาอยู อาทิ คําวาคฤหัสถหมายถึงอะไร ผูครองเรือนควร

ปฏิบัติตนอยางไร นักเรียนเขาวัดฟงธรรม รักษาศีลมากนอยเพียงใด นักเรียนเคยเขาเว็บไซรเพื่อ

สืบคนขอมูลการพัฒนาตนเองหรือไมอยางไร เปนตน 4) การจัดกิจกรรมที่หลายหลากใหผูเรียน ซึ่ง

สวนน้ีเปนตัวกระตุนท่ีสําคัญที่ใหนักเรียนอยากเรียนรู ซึ่งผูวิจัยกําหนดไวหลากหลายสอดคลองกับ

ความอยากรูอยากเห็นของนักเรียน อาทิ เลือกที่ตั้งของบานเรือน กําหนดสถานการณจําลองเมื่อ

สมาชิกในครอบครัวหรือชุมชนไมปฏิบัติตามขอกําหนด ใหนักเรียนอานบทความหนังสือพิมพ 

ระดมความคิด ดู วีดีทัศนจาก Internet ทําแผนผัง ถามคําถาม ฟงเพลง นําเสนอหนาช้ันเรียน เปนตน 

5) การจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนที่สอดคลอง กับกิจกรรมและการจัดช้ันเรียน โดยสื่อที่ใช

สงเสริมความเขาใจในเร่ืองที่ศึกษา ไดแก ขาวหนังสือพิมพที่กําลังไดรับความสนใจ วีดีทัศนจาก 

Internet เร่ืองชุมชนพอเพียง การทุจริตเงินกองทุนหมูบาน วิสุทธิสามเณร สื่อ Power Point  ตัวอยาง

กรณีศึกษา เร่ืองเด็กติดเกมส บทเพลงอยูอยางพอเพียง เปนตน และ 6) การประเมินผลจากคําถาม
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หลักและจากกิจกรรม  ซึ่งเปนการประเมินที่หลากหลาย อาทิ ประเมินจากผลงาน ทักษะการคิด 

ทักษะการนําเสนอ ทักษะการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น         จากข้ันตอนของวิธีสอนแบบ

สตอร่ีไลนดังกลาว จึงเปนวิธีสอนท่ีเนนการเรียนรูรวมกัน เปดโอกาสใหผู เรียนศึกษาคนควา  

จินตนาการและที่สําคัญที่สุด คือ กระตุนใหนักเรียนพัฒนารูปแบบความคิดรวบยอดด วยตนเอง  

เทากับเปนการพัฒนาสติปญญาทําใหนักรียนไดเรียนรูอยางมีความหมายเพื่อนักเรียนจะสามารถ

พัฒนาเปนความจําไดถาวร (Retention) และสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน 

ทั้งน้ีสอดคลองกับหลักการของวิธีสอนแบบสตอรีไลนที่เขียนโดยสตีฟ เบล โดยแปลและเรียบเรียง

โดยวลัย พานิช (2547 : 13 – 15) ที่วาหลักการสําคัญที่เปนพ้ืนฐานในการออกแบบการสอนวิธีสอน

แบบสตอร่ีไลนมีดังนี้ 1) นักเรียนตองเปนศูนยกลางของการเรียน 2) ใชวิธีการที่เนนกิจกรรมที่ตอง

ลงมือปฏิบัติ 3) ตองสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึน 4) เปนวิธีการสรางพลังของความมั่นใจใหแกครูและ

นักเรียน 5) เปนการเช่ือมทักษะพ้ืนฐานกับโลกที่เปนจริง 6) เปดโอกาสใหนักเรียนมีการเรียนรู

รวมกัน และ 7) สรางรูปแบบที่มีความคงทนในการเรียน  ฉะน้ันในการจัดการเรียนการสอนผูวิจัย

เนนการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดตอบคําถามหลักเปนการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน กิจกรรมที่

ผูวิจัยเนนคือใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติและลงมือคิด รวมท้ังกําหนดสื่อการสอนโดยคํานึงวาตอง

เปนสื่อและกิจกรรมที่เสริมแรงหรือสรางแรงจูงใจใหนักเรียนมีบทบาท  เชน ตองมีการใหแกปญหา  

ใหสืบคนหาหลักฐานความจริง  มีการแสดงความคิดเห็นใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการเรียนรู  

เปดโอกาสใหนักเรียนลงมือทําจริงดวยตนเอง  เนนรวมแรงรวมใจกันทํางาน (cooperation) และการ

ทํางานรวมกันเปนทีม (team work) 

 จากการศึกษาผูวิจัยไดกําหนดเน้ือหาหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนาไว 4 เร่ือง คือ 

อุบาสกธรรม 7  ปญญา 3  สัปปุริสธรรม 7  และมรรคมีองค 8 ซึ่งลวนแลวแตเปนหลักธรรมที่

นักเรียนสามารถนํามาใชและมีความสอดคลองกับสภาพสังคมเมืองและวิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน

ของนักเรียน  จึงเปนการงายตอการสรางแรงจูงใจใฝเรียนรูของนักเรียน อยางไรก็ตามผูวิจัยไดให

นักเรียนเผชิญกับสถานการณเหตุการณตามเสนทางเดินเร่ืองท่ีครูไดผูกเร่ือง  กําหนดเง่ือนไข ปญหา 

เพื่อใหนักเรียนไดเผชิญโดยครูไดมีการกําหนดบทบาทของนักเรียนแตละคน มีคําถามหลักเพื่อใหตัว

ละครแตละตัวไดคิดอยูในกรอบของบริบทของบุคคลท่ีตนเองไดรับ โดยครูไดกระตุนการเรียนรูดวย

กิจกรรมและสื่อการสอนท่ีหลากหลาย เชน เพลง ขาว เหตุการณปจจุบัน  เร่ืองเลา และคําถามสําคัญ

ที่กระตุนความคิดของผูเรียน วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนทําใหนักเรียนไดความรู และประสบการณเดิม

ของนักเรียนมาผนวกกับประสบการณ หรือองคความรูใหมที่ผานการฝกปฏิบัติจากกิจกรรมการ

เรียนการสอน  ภายใตการดําเนินเร่ืองที่ตอเนื่องกันทําใหเปนการเรียนรูที่มีความหมายและเกิดการ
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สรางองคความรูใหม พัฒนาทั้งดานปญญาและเจตคติ สอดคลองกับความมุงหมายท่ีสําคัญของการ

จัดการเรียนการสอนเร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ดังท่ีพิมพันธ  เดชะคุปต (2548 : 31 – 32) 

และ สุคนธ  สินธพานนท (2550 : 42) ที่วาลักษณะของวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนเปนการเนนให

นักเรียนไดสรางความคิดใหดวยตนเอง โดยมีสวนรวมในการทํากิจกรรมอยางกระฉับกระเฉงเกิด

การเรียนรูอยางมีความหมาย สามารถพัฒนานักเรียนท้ังดานสติปญญา  ดานอารมณ เจตคติและดาน

ทักษะปฏิบัติ  ซึ่งวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนเปนการใหอํานาจแกนักเรียนในการสรางความรู หรือปรับ

โครงสรางความรูอยางเปนอิสระและแสดงถึงกระบวนการในการไดมาซึ่งความรูนั้นๆ  มีความ

รับผิดชอบตอความรูที่สรางข้ึน ซึ่งจะนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต  และนอกจากน้ี สุคนธ  สินธพา

นนท ไดกลาวตอไปวาในการสรางประสบการณใหม  นักเรียนจะเปนผูลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ซึ่ง

เทากับเปนการบูรณาการเนื้อหาหลักสูตรและกระบวนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนา

พฤติกรรมทางสังคมไดเรียนรูรวมกันและเนนการต้ังคําถาม ซึ่งจะเปนตัวนําไปสูกิจกรรมหลากหลาย

เปนการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนและเปนตัวเชื่อมโยงการดําเนิน เร่ืองใหตอเน่ืองกันภายใน

หัวขอเดียวกัน และยังมีความคิดเห็นสอดคลองไปในทางเดียวกันกับ วลัย  พานิช (2547 : 95 – 97) ที่

บอกถึงการสอนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนมีประโยชนดังน้ี 1) เปนการสอนที่สนองความตองการ 4 

ประการของผูเรียน คือ การสื่อสาร การลงมือทําดวยตนเอง การคิดและความตองการใหยอมรับวา

ตนเองมีคาสามารถแสดงความรูสึกได  2) เปนการสอนที่เนน Action Learning นําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได ทาทายความรูความสามารถของนักเรียน และ 3) เปนการสอนที่นักเรียนไดพัฒนา

ศักยภาพของตนเอง  ทั้งสติปญญา  การคิด  การตัดสินใจ  สรางองคความรู (เน้ือหา) ดวยตนเอง  และ

พัฒนากระบวนการแสวงหาความรู การทํางานรวมกัน 

อนึ่งจากขอคนพบและแนวคิดของนักการศึกษา            ทําใหผูวิจัยสรุปไดวาวิธีสอนแบบ

สตอร่ีไลนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งสอดคลอง

กับนักวิจัย สอดคลองกับผลการวิจัยของพรศรี   ทองทวี ( 2547 :  81 -82)ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและเจตคติตอการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม โดยใชชุดการเรียนสตอร่ีไลน

สําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 3  โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยสวนหน่ึง เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนจากการใชชุดการเรียนสตอร่ีไลน เร่ืองพลังงาน ของ

นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานอางทอง อําเภอเกาะ สมุย จังหวัดสุราษฏรธานี 

พบวานักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนสตอร่ีไลนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีเพราะ ชุดการสอนมุงเนนนักเรียนเรียนรูดวย

ตนเอง ยึดผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติโดยการคิดคนดวยตนเองและงานกลุม มี

การแกปญหารวมกันจากการจินตนาการตามองคประกอบของสตอร่ีไลน โดยมีคําถามเปนตัวเปด

ประเด็น นักเรียนไดรับประสบการณในการเรียนรูจากสิ่งท่ีไดเห็นและลงมือปฏิบัติ ทําใหนักเรียน

สนใจ สงผลใหเกิดความเขาใจที่ดี แมนยําชัดเจน นอกจากน้ียังสอดคลองกับ พิมพา เพยเทพ (2549 : 

54 -55) ไดทําการศึกษาผลของการใชวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนในวิชาสังคมศึกษาที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยแหงชาติดงโดก  

ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนสูงกวา

นักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05      และสอดคลองกับ 

แวนแกว พนภัย (2549 :  51 - 52) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนของ

นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนเร่ือง เศรษฐศาสตรในครอบครัว โดยการสอนแบบสตอร่ีไลนกับ

การสอนแบบเกมสถานการณจําลอง ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียน

โดยการสอนแบบสตอร่ีไลนกับการสอนแบบเกมสถานการณจําลองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ทั้งน้ีเพราะท้ังสองวิธีสอนมีจุดเดนคือเปนการสอนท่ีใหนักเรียนมีสวนรวม และการตอบ

คําถามจากวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนนั้น ทําใหนักเรียนสามารถสรางความรูจากประสบการณเดิม การ

ทํางานเปนกลุมเอ้ือตอการแลกเปลี่ยนความรู สะทอนความคิดจากการอภิปราย ทําใหสิ่งท่ีเรียนรูนั้น

มีความหมายทําใหเกิดความเขาใจอันเปนผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น นอกจากน้ียังสอดคลอง

กับ วัลยา ดวงใจ (2554 : 72) ทําการศึกษาเร่ืองการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู หนวยการเรียนรู

พระพุทธศาสนา  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสตอร่ีไลน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนรูโดย

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสตอร่ีไลนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเทากับ 

26.00 คิดเปนรอยละ 86.66 โดยมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ 51 คน คิดเปนรอยละ 87.93 ซึ่งสูงกวา

เกณฑที่ตั้งไว ทั้งน้ีเพราะการไดทํากิจกรรมท่ีบูรณาการผูกเปนเร่ืองราวเดียวกัน โดยสอดคลองกับ

การดําเนินชีวิตประจําวันของนักเรียน ทําใหนักเรียนดํ้ากิจกรรมที่หลากหลาย ไดคิด ไดลงมือทํา 

และแกปญหาตางๆ ดวยตนเอง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิดเห็น และความรูกับ

เพื่อนในกลุม ทําใหเกิดเปนองคความรูที่คงทน สามารถพัฒนาและเกิดเปนการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

  2. ผลการศึกษาความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่

เรียนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับดี  มีคารอยละ 81.13 สอดคลองกับ

สมมติฐานการวิจัยขอที่  2  ที่วาความสามารถในการแกปญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดวย
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วิธีสอนแบบสตอร่ีไลน อยูในระดับดี ทั้งน้ีเนื่องจากเม่ือพิจารณาตามแผนการจัดการเรียนรู พบวา 

นักเรียนสนใจกับสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูใชนําเสนอสถานการณเปนอยางดี สงเสริม

ใหนักเรียนต่ืนเตนกับปญหาท่ีเกิดข้ึน และทาทายใหนักเรียนลงมือแกปญหา โดยเฉพาะการใชสื่อ 

ภาพเคลื่อนไหว ที่เราอารมณรวม รวมท้ังการกําหนดสถานการณที่เกี่ยวของกับนักเรียน สงผลทําให

นักเรียนจับประเด็นปญหา สามารถกําหนดปญหา คนหาสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหา และ

ประโยชนที่ไดรับจากการแกปญหา ทั้งน้ีขั้นตอนของวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนที่มีความสอดคลอง 

สัมพันธกับความสามารถในการแกปญหา เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดท่ีทําใหคะแนนความสามารถใน

การแกปญหาอยูในระดับดี โดยข้ันตอนหน่ึงๆ ในวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนสงผลตอความสามารถใน

การแกปญหาดังนี้  1. ขั้นตอนที่ 3 การต้ังคําถามหลักหรือคําถามสําคัญสงผลตอความสามารถในการ

แกปญหาขอที่ 1 คือ ความสามารถในการกําหนดประเด็นปญหา  2. ขั้นตอนท่ี 4 การจัดกิจกรรมที่

หลากหลายใหผูเรียน และข้ันตอนที่ 5 การจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับกิจกรรม

และการจัดช้ันเรียน จะเปนข้ันตอนท่ีกระตุนใหเกิดความสามารถในการแกปญหา  ขอที่ 2 คือ

ความสามารถในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา ขอที่ 3 ความสามารถในการเสนอวิธีการแกปญหา 

และ 3. ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลจากคําถามหลักและจากกิจกรรม  จะเปนข้ันตอนท่ีกระตุนใหเกิด

ขอที่ 4 ความสามารถในการประเมินผลการแกปญหา ทั้งน้ีเพราะในการดําเนินเร่ืองนั้น  กิจกรรม

และสื่อการสอนจะเปนตัวกระตุนสงผลใหนักเรียนคิดแกปญหา เสมือนนักเรียนไดรับเงื่อนไขหรือ

ปมปญหาจากผูวิจัย และผูเรียนจะถูกผูวิจัยกระตุนใหคิดแกปญหาจากคําถามสําคัญซึ่งผูวิจัยจะถาม

คําถามในขั้นตอนตางๆ ของเสนทางการดําเนินเร่ือง  เพื่อใหผูเรียนท่ีสวมบทบาทท่ีแตกตางกันไดคิด

แกปญหาในบริบทที่ตนเองไดรับมอบหมาย  ซึ่งในกระบวนการขั้นตอนเหลาน้ีผูวิจัยยังสังเกต

พฤติกรรม ระหวางเรียน อาทิ การวางแผนรวมกัน การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม ทั้งดานรางกาย 

จิตใจ และความคิด การตอบคําถามสําคัญ การคนหาความรูเพ่ิมเติม การสื่อสาร ทั้งน้ีพฤติกรรม

เหลาน้ันลวนสงผลตอคะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาโดยพบวานักเรียนมีการคิดท่ีเปน

ขั้นตอนและใหเหตุผลอยางเหมาะสม  ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณในเร่ืองท่ีตนเคยพบ

เจอ มีความมุงม่ันเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับปญหา  และมีเปาหมายในการคิดท่ีชัดเจน ตรง

ประเด็น  ดังท่ีกลาวนั้นทําใหนักเรียนพัฒนาความสามารถในการแกปญหา  ซึ่งเปนผลมาจากการ

ไดรับการฝกการคิดแกปญหาท่ีเปนระบบและมีขั้นตอนและการฝกการคิดแกปญหาน้ัน  ยิ่งมีความจํา

เปนมากข้ึนเพราะการแกปญหาเปนหนึ่งในทักษะการเรียนรูที่จําเปนในศตวรรษท่ี 21 ทั้งน้ีเพ่ือให

นักเรียนประสบความสําเร็จทั้งในดานการทํางานและการดําเนินชีวิต ทักษะการแกปญหาสงเสริมให

นักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูมากข้ึน โดยสอดคลองกับเบลล และไฟฟลด ( Bell  and  

Fifeild , 1996  : 16 ) ที่กลาววาการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน เปนการจัดการเรียนการ
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สอนท่ีเนนใหนักเรียนเกิดความตองการที่จะศึกษาความรู และคนหาคําตอบดวยตนเอง โดยใช

ความสามารถในแกปญหาที่ชวยใหนักเรียนไดคิดเปน  ทําเปน  และแกปญหาเปน  มีการตัดสินใจ

แกปญหาที่ดีสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมท่ีสุดบนหลักฐานท่ีเช่ือถือได   และสามารถทํางานเปนกลุม 

รวมท้ังการพัฒนาคานิยมสอดแทรกไวในการสอนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนและการใชทักษะใน

การแกปญหาไปใชในชีวิตประจําวันได โดยมีครูเปนผูสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการ

เรียนรู  

 อนึ่งนอกจากผูวิจัยจะพิจารณาความสามารถในการแกปญหาแยกตามรายดานความสามารถ

ในการแกปญหาแลว  ผูวิจัยยังไดพิจารณาแยกตามสถานการณปญหาตามหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาดวย ซึ่งพบวา สถานการณที่ 4 เร่ืองมรรคมีองค 8 มีคะแนนรวมความสามารถในการ

แกปญหาสูงท่ีสุด ทั้งนี้เพราะเม่ือเปรียบเทียบสถานการณทั้ง 4 เร่ืองแลว สถานการณที่ 4 เร่ืองมรรคมี

องค 8 เปนเน้ือเร่ืองท่ีใกลตัวและกําลังเปนท่ีสนใจของนักเรียนมากท่ีสุด นั้นคือ เร่ืองภัยจากโลกไซ

เบอร อีกทั้งในสถานการณยังไดกลาวถึง โทษของการโพสตขอความ รูปภาพ ที่อาจทําใหบุคคลเกิด

ความเสื่อมเสีย ซึ่งทําใหนักเรียนตระหนักรูวา ตัวของนักเรียนเองก็อาจประมาทและตกเปนผู

ประพฤติผิดโดยต้ังใจหรือไมตั้งใจก็ได ซึ่งสอดคลองกับ คูทซ (1991 : 93) ไดกลาววาการแกปญหา

แตละคร้ังเพื่อใหบรรลุผลตามที่ตั้งไว บุคคลจะตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการกระทําโดย

พิจารณาถึงประเภทของปญหา ซึ่งหน่ึงในประเภทของปญหาท่ีจะแกปญหาใหบรรลุผล คือ การ

แกปญหาท่ีพบเห็นโดยท่ัวไปหรือปญหาท่ีนักเรียนคุนเคย ซึ่งเปนปญหาท่ีไมซับซอนนักเรียนมี

ความคุนเคยกับปญหา ทั้งน้ีสถานการณที่ 4 นอกจากจะเปนเร่ืองที่ใกลตัวแลว สิ่งท่ีทําใหนักเรียนมี

คะแนนในสถานการณนี้สูงที่สุดอีก 1 ประเด็น คือพัฒนาทางสติปญญา ที่สะสมเพ่ิมเติมในการไดรับ

ขอมูล เรียนรูจากสิ่งแวดลอมและสามารถตอบสนองไดดีขึ้น ทั้งนี้เพราะสถานการณที่ 4 เร่ืองมรรคมี

องค 8 เปนเนื้อหาเร่ืองสุดทายท่ีผูวิจัยจัดการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนสั่งสมประสบการณการ

แกปญหามาอยางตอเน่ือง และปรับประยุกตวิธีการแกปญหาจากเร่ืองท่ีตนเรียนมาสูเร่ืองใกลตัวของ

ตนเองได เทากับเปนการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางปญญา ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการ

ทางสติปญญาของบรูเนอร ซึ่งอธิบายไววา การเจริญเติบโตทางสติปญหาของเด็กขึ้นอยูกับ

ประสบการณที่เรียนรูสะสมเพิ่มข้ึน โดยลักษณะการเจริญเติบโตน้ีมีลักษณะคลายกับการรูจักตน 

(Self Consciousness) ซึ่งทําใหตนสามารถปรับตนเองเขากับสิ่งแวดลอมได (พรรณทิพย ศิริวรรณ

บุศย, 2547 : 47 – 48) 

 สวนสถานการณปญหาท่ีไดคะแนนตํ่าท่ีสุดคือ สถานการณที่ 2 เร่ืองสัปปุริสธรรม 7 โดย

สถานการณที่กําหนดเปนเร่ืองเกี่ยวกับ ความประมาทในการขับรถ ทั้งน้ีเพราะสถานการณที่กําหนด

อาจจะหางไกลจากตัวตนของนักเรียน เพราะตัวนักเรียนเองไมใชผูขับรถ จึงไมตระหนัก หรือเขาใจ
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ถึงความปลอดภัยบนทองถนน โดยเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณอ่ืนๆ ที่คะแนนสูงกวาน้ัน พบวา

สถานการณอ่ืนๆ ลวนเปนสถานการณที่สอดคลองกับวิถีชีวิต หรือเปนเร่ืองท่ีนักเรียนสามารถทํา

ความเขาใจไดดวยบทบาทของตนเองท่ีตองปฏิบัติอยูทุกวัน ไดแก สถานการณที่  1 เร่ืองชีวิตท่ีมีอีโก 

ในชวงวัยรุน สถานการณที่ 3 เร่ืองการเลี้ยงดู ดูแลบุพการี       และสถานการณที่ 4 เร่ืองภัยจากโลก

ไซเบอร  

 ทั้งน้ีถาพิจารณาจากข้ันตอนของวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนไดตอบสนองใหผู เรียนเกิด

ความสามารถในการแกปญหา  ผูวิจัยไดคนพบวา  ขั้นตอนท้ัง 6 ขั้นตอนของวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน

นั้นไมวาจะเปนการเตรียมหัวเร่ือง  การกําหนดเสนทางเดินเร่ือง การต้ังคําถามสําคัญ การจัดกิจกรรม

ที่หลากหลาย  การเตรียมสื่อการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับกิจกรรม และการประเมินผลจาก

คําถามหลัก ลวนสงผลตอความสามารถในการแกปญหา  ทั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดสถานการณที่นักเรียน

คุนเคยไดยิน และเปนขาวอยูในโลกปจจุบันท้ังดานเหตุการณปจจุบันและคานิยมสภาพสังคมใน

ปจจุบัน จึงสงผลใหเม่ือผูเรียนเผชิญสถานการณตามเสนทางเดินเร่ืองท่ีครูกําหนดนักเรียนท่ีมี

ลักษณะของนักแกปญหาท่ีดีจะมียุทธวิธี  และเลือกวิธีแกปญหาซึ่งสอดคลองกับทิศนา  แขมมณี 

(2547 : 64 – 66) ที่ไดกลาวถึงพัฒนาการทางดานความคิดของเด็กวาเปนไปตามวัย  ซึ่งมีหลักการใน

การนํามาจัดการเรียนการสอน คือ ครูตองจัดสิ่งแวดลอมซึ่งมีสวนสําคัญในการจัดการเรียนการสอน  

ครูควรเร่ิมจากสิ่งท่ีเด็กคุนเคย  หรือมีประสบการณมากอน  โดยเปดโอกาสใหผู เรียนไดรับ

ประสบการณและปฏิสัมพันธกับสังคม  รูจักการสัมภาษณเม่ือจบเร่ืองหรือกิจกรรมหน่ึงๆ  และ

ทดสอบดวยการต้ังคําถามใหครอบคลุมสิ่งที่เรียน   

  ทั้งน้ีจะเห็นไดวาความสามารถในการแกปญหาขอที่ 4  สูงท่ีสุด คือ ความสามารถในการ

ประเมินผลการแกปญหา ทั้งนี้เพราะ เปนผลสืบเนื่องจากข้ันตอนที่ 6 ของวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน คือ 

ขั้นการประเมินผลจากคําถามหลักและจากกิจกรรม กลาวคือ นักเรียนเห็นความสําคัญของคําถาม

และกิจกรรมท่ีเปน เงื่อนไขและกระตุนใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการแกปญหา จึงสงผลตอ

การบอกประโยชนที่ไดรับจากการแกปญหาน่ันคือ ความสามารถดานท่ี 4 คือ ความสามารถในการ

ประเมินผลการแกปญหา ทั้งน้ีการแกปญหาน้ันจะไมเกิดข้ึนถาปราศจากการฝกฝนที่เปนระบบและ

เปนขั้นตอนเพื่อใหบุคคลสามารถขจัดภาวะท่ีไมสมดุลและสามารถปรับตัวเองและสิ่งแวดลอมให

ผสมกลมกลืนเขาสูสภาวะสมดุลตามที่เราคาดหวังไดอยางมีเหตุผล ซึ่งสอดคลองกับวัชรา  เลาเรียนดี 

(2548 : 8) ไดกลาววาความสามารถในการเขาใจปญหาทําใหมองปญหาและผลที่เกิดข้ึนจากปญหา

นั้น  รวมทั้งสามารถคิดหาวิธีการแกปญหาน้ันไดอยางมีเหตุผล สอดคลองกับ สุคนธ  สินธพานนท  

(2550 : 104)  ; อาภร  ใจเที่ยง (2553 : 158) ไดกลาวถึงประโยชนของความสามารถในการแกปญหา 
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ดังน้ี 1) ชวยใหผูเรียนไดตระหนักในความสําคัญของปญหา สงผลใหผูเรียนมีความสนใจและมี

แรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น 2) ชวยใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดอยางเปนระบบ      เปนขั้นตอนและ

คิดอยางเปนขั้นตอนและคิดอยางเปนเหตุ อันจะสงผลใหนักเรียนสามารถแกปญหาท่ีเผชิญไดอยาง

เหมาะสม 3) ชวยใหผูเรียนรูจักการวางแผนการทํางานและลงมือปฏิบัติอยางเปนข้ันตอน 4) สงเสริม

ใหผูเรียนฝกทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงขอมูลตางๆอันเปนทักษะท่ีจําเปนในการ

ดําเนินชีวิตในโลกยุคขอมูลขาวสาร 5) สงเสริมใหผูเรียนฝกคิดวิเคราะหและคิดแกปญหา 6) ชวยให

ผูเรียนมีประสบการณตรงในการเรียนรู  รูจักหาขอมูลตางๆมาเปนพ้ืนฐานสําคัญในการวิเคราะหเพื่อ

การแกปญหา 7) ผูเรียนสามารถนําวิธีการคิดแกปญหาไปประยุกตใชในการแกปญหาตางๆ ทําให

สามารถแกไขปญหาตางๆท่ีผานเขามาในชีวิตไดอยางถูกตอง  สงผลตอการสงเสริมสุขภาพจิต  และ 

8) เปนการฝกการทํางานรวมกันเปนกลุม   และฝกความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย 

สวนลําดับสุดทาย คือ ความสามารถในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา ทั้งน้ีเนื่องมาจากใน

การจัดกิจกรรมที่ผูวิจัยกําหนดนั้น ลวนแตตองใชความตอเนื่องของชวงเวลา แตในข้ันน้ีมีขอจํากัด

ในเร่ืองของเวลา เนื่องจากกรอบของเวลา คาบท่ีกําหนดใหเปนคาบเรียนจึงทําใหขาดความตอเน่ือง 

ทั้งน้ีในชวงเวลาท่ีจํากัดนักเรียนตองสะทอนประสบการณเดิม  พรอมทั้งฟงความคิดเห็นของเพ่ือน 

ตลอดจนประมวลประสบการณเกาและใหม เพ่ือสรุปเปนสาเหตุของปญหา ซึ่งทําใหนักเรียนสรุป

สาเหตุของปญหาๆ  เชื่อมโยงความเปนเหตุเปนผล และนําไปประยุกตใชจริงไดไมดีเทาที่ควร  

 ทั้งน้ีจากผลการวิจัยความสามารถในการแกปญหาท่ีอยูในระดับดี  ซึ่งเปนผลมาจากวิธีสอน

แบบสตอร่ีไลนสอดคลองกับงานวิจัยของนักวิจัยดังน้ี พลกฤช ตันติญานุกูล (2547 : 72 – 73) ไดทํา

การวิจัยเร่ืองผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาดวยการฝกการคิดอยางมี

วิจารณญาณ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหา ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวากลุมท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาดวย

วิธีการฝกคิดวิจารณญาณมีความสามารถในการแกปญหาสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนดวยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเพราะ การฝกการคิด

วิจารณญาณตามข้ันตอนจะเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการนําไปใชแกปญหาอยางเปนลําดับขั้นตอน 

โดยในทุกแผนการจัดการเรียนรูจะเร่ิมตนดวยการระบุประเด็นปญหา  ทําความเขาใจกับปญหาท่ี

เกิดขึ้น หรือสถานการณที่กําหนด โดยนักเรียนตองพิจารณาปญหา ระบุสาเหตุ ผลกระทบของปญหา 

จึงสงผลตอความสามารถในการแกปญหา และยังสอดคลองกับ ณัฐพร เลิศพิทยภูมิ (2549 : 61)ได

ทําการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานในกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม  ที่มีตอความสามารถในการแกปญหาและพฤติกรรมในการอนุรักษ
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สิ่งแวดลอมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิตในกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบวา

นักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดยผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานไดคามัชฌิมเลขคณิต

ของคะแนนความสามารถในการแกปญหาสูงขึ้นหลังจากการทดลอง และนักเรียนที่เรียนผานการจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานไดคะแนนความสามารถในการแกปญหาสูงกวากลุมท่ีเ รียนดวย

วิธีการปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งน้ีเพราะกิจกรรมโครงงานเปดโอกาสใหนักเรียนได

เลือกปญหาตามความสนใจ แสดงศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มท่ี แสวงหาความรูดวยตนเอง  

นอกจากน้ียังสอดคลองกับ ทศสุพล ทุมประเสน (2553 : 73) ไดทํางานวิจัยเร่ืองความสามารถในการ

แกปญหาและการนําความรูวิทยาศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่

ไดรับการสอนตามแนวอริยสัจสี่ของพระพุทธเจา  ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการแกปญหา

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนวิทยาศาสตรตามแนวอริยสัจสี่ของพระพุทธเจา 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีเพราะผูเรียนสามารถระบุปญหา

จากสถานการณที่พบไดอยางถูกตอง สามารถหาสาเหตุของปญหาจากสถานการณที่พบไดอยาง

ถูกตอง พรอมทั้งสามารถวางแนวทางและลงมือแกปญหาดวยตนเองในทุกข้ันตอน ผูเรียนพบปญหา

โดยตรง เกิดความเขาใจในข้ันตอนการแกปญหา 

 

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  

พบวาโดยภาพรวมเห็นดวยในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานประโยชนที่

ไดรับจากการเรียนรู ดานกิจกรรมการเรียนรู และ ดานบรรยากาศในการเรียนรู ตามลําดับ ทั้งน้ีเปน

เพราะผูเรียนเห็นความสําคัญและตระหนักวาวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนนั้น เปนวิธีสอนที่ทําใหผูเรียน

เขาใจเน้ือหา พัฒนาทักษะการคิดแกปญหา กระตุนสงเสริมใหติดตามบทเรียนอยางตอเน่ือง ผูเรียน

รูสึกมีอิสระในการเรียนรูอยางมีความสุข โดยสังเกตจาก ความรวมมือกันระหวางผูเรียนกับผูสอน  

ความม่ันใจของผูเรียน ทั้งน้ีเพราะอาศัยพ้ืนฐานประสบการณจากเร่ืองท่ีผูเรียนคิด ข้ึนมา     เกิด

การบูรณาการระหวางความรู  ประสบการณเกาและใหมเขาดวยกันจะทําใหผู เรียนเกิดการ

จินตนาการ การตัดสินใจและแกไขปญหา  รวมไปถึงทําใหผูเรียนคนพบศักยภาพของตนเองท้ังดาน

สติปญญาและลงมือปฏิบัติทํางานรวมกับเพ่ือนในช้ันเรียนจนสามารถเขาใจในเร่ืองที่ตนเองศึกษาได   

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาผูเรียนมีความคิดเห็นดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรูสูง

ที่สุด ทั้งน้ีเพราะวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนชวยพัฒนาทักษะการคิด  นําความรูไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได    ซึ่งสอดคลองกับประโยชนของการนําวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนไปใชของสุคนธ  

สินธพานนท (2550 : 47)  ที่กลาวไววาวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนสามารถนําไปใชในการเรียนการสอน

เร่ืองที่เปนการบูรณาการเน้ือหาและทักษะกระบวนการของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ และในเร่ืองท่ี
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มีจุดประสงคที่สรางองคความรูดวยตนเอง หรือมีจุดประสงคใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดสูการ

ปฏิบัติ  และยังสอดคลองไปในทางเดียวกับศักดิ์ชัย  นิรัญทวี และไพเราะ  พุมม่ัน (2543 : 24) กลาว

วาวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนทําใหนักเรียนมองเห็นการเชื่อมโยงสิ่งท่ีไดเรียนรูกับเร่ืองอ่ืนๆ ที่อาจพบ

ในสถานการณที่แตกตางกัน  

 ลําดับที่ 2 คือ ผูเรียนมีความคิดเห็นดานกิจกรรมการเรียนรู ทั้งน้ีเพราะการดําเนินเร่ืองของ

วิธีสอนสตอร่ีไลนเชื่อมโยงประสบการณเดิม มีฉาก การกําหนดตัวละคร และท่ีสําคัญที่สุดคือการตั้ง

คําถามหลักชวยพัฒนาและสงเสริมความสามารถในการคิดหาคําตอบตามหลักของเหตุผลมากท่ีสุด 

สอดคลองกับ Lipka (1997) ไดกลาววา  วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนเปนการสอนที่มีการดําเนินเร่ืองใหมี

ความตอเนื่องโดยมีคําถามหลักเปนตัวเชื่อม  เนนการใชกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูลงมือ

ศึกษา  ปฏิบัติและคิดอยางอิสระทําใหผูเรียนไดพัฒนาความคิดระดับสูง  และสอดคลองกับวลัย  

พานิช (2542 : 35) ไดกลาววา การตั้งคําถามหรือคําถามนําจะทําหนาท่ีในการเช่ือมโยงการดําเนิน

เร่ือง  เปนตัวกระตุนหรือเปดประเด็นใหนักเรียนไดคิดและลงมือปฏิบัต ิ   

ลําดับสุดทาย ดานบรรยากาศการเรียนรู  ทั้งน้ีเพราะวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนทําใหนักเรียนมี

อิสระในการเรียนรูและมีความสุข ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมรวมกับเพื่อนใน

หองเรียนเปนกลุม  มีโอกาสแสดงบทบาทของการเปนสมาชิกในครอบครัวที่สมมติขึ้น แบงหนาท่ี

ในการทํางานตามหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย  มีอิสระในการนําเสนอรูปแบบความคิดของแตละกลุม  

ทําใหนักเรียนกลาแสดงออกและแสดงบทบาทท่ีตนเองมีความถนัด  ไดสรางจินตนาการออกแบบ

ผลงานตามท่ีวางแผนไว สอดคลองกับเบลล และไฟฟลด (Bell  and  Fifeild,1996  : 16) ; วลัย พานิช  

2542  : 53 ; อรทัย   มูลคํา และคณะ 2544 : 36 -38 ; สาโรช  โศภีรักษ  2546 :81 ;  ฆนัท  ธาตุทอง 

2550 : 189) กลาววา โดยธรรมชาติเด็กทุกคนมีความตองการที่จะไดรับการยอมรับวา ตนเองมีคา

สามารถแสดงความรูสึกได ไดรับการยกยองเกี่ยวกับงานหรือความคิดเห็นของตน กิจกรรมทุกอยาง

แสดงใหเห็นถึงคุณคาของผูเรียน  

จากความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนดังกลาว สอคลองกับงานวิจัยของ  

สอดคลองกับ แวนแกว พนภัย (2549 :  51 , 53) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการ

เรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนเร่ือง เศรษฐศาสตรในครอบครัว โดยการสอนแบบสตอร่ี

ไลนกับการสอนแบบเกมสถานการณจําลอง โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยสวนหน่ึงเพ่ือศึกษาความพึง

พอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบสตอร่ีไลนกับการสอนแบบเกมสถานการณจําลอง 

ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบสตอร่ีไลนกับการสอนแบบเกม

สถานการณจําลองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งน้ีเพราะการเรียนการสอนแบบสตอร่ี

ไลนเนนผูเรียนมีสวนรวม เปนการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือและแขงขัน ทําใหผูเรียน
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กระตือรือรน อยากรูอยากเห็น  สนใจเรียน นอกจากนี้นักเรียนทุกคนยังตองเขารวมกิจกรรม ทุกคนมี

หนาท่ี จึงทําใหไมเกิดการเบ่ือหนาย สวนบรรยากาศนั้น  มีชีวิตชีวา สนุกสนานเปนกันเอง ผูเรียน

เคลื่อนไหวในชั้นเรียนไดอยางอิสระ  ผูสอนเปนกัลยาณมิตรกับผูเรียน พรอมชวยเหลือ ทําใหการ

ทํางาน และการเรียนรูรวมกันระหวางผูเรียนกับผูสอนเกิดสัมพันธภาพที่ดี  

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัย  เร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหา 

เร่ือง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา  ดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3  ผูวิจัยไดสรุปแนวคิดและขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นตอไปน้ี   ขอเสนอแนะ

ทั่วไปและขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป  โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1. จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนผูสอนตองมีทักษะการ

ตั้งคําถามสําคัญ ทั้งน้ีเพราะเปนองคประกอบท่ีสําคัญที่จะเปดโอกาสใหนักเรียนสามารถพัฒนา

ความสามารถในการแกปญหา ฉะนั้นผูสอนควรใชคําถามที่สงเสริมความสามารถในการคิด

สรางสรรค  การฝกแสดงความคิดเห็นและความสามารถในการคิดแกปญหา ครูผูสอนควรใชคําถาม

ที่งายตอการทําความเขาใจของเด็กเบื้องตน และมุงเนนการพัฒนาความสามารถดานการคิดใน

ระดับสูง  โดยเฉพาะ การคิดวิเคราะหและการคิดแกปญหา   และสิ่งท่ีสําคัญนั่นก็คือ  ครูควรจัด

ประสบการณและกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของเด็กที่มีความแตกตางกัน  

 2. จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา  ครูควรสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสใน

การเรียนรูทั้งภายในหองเรียนและภายนอกหองเรียน  ไดเรียนรูจากสื่อการเรียนรูที่มีความ

หลากหลาย  และเปดโอกาสใหนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นในการนําเสนอผลงานในรูปแบบ

ตางๆตามความตองการของนักเรียนเอง และจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวา ผูเรียนไมกลา

แสดงออก ผูเรียนขาดประสบการณในการคนหาสาเหตุของปญหา ฉะน้ันครูควรฝกประสบการณ

การคนหาสาเหตุของปญหาในเวลาอันจํากัด 

 3. จากการจัดบรรยากาศในการเรียนการสอนพบวา  บรรยากาศในการเรียนการสอนมี

ความสําคัญเปนอยางมากตอการเกิดความสามารถในการแกปญหา   ดังน้ันหากครูตองการนําไปใช    

ครูควรจะใชภาษาท่ีงาย เพื่อใหนักเรียนเขาใจและปฏิบัติตามกิจกรรมนั้นๆได ทั้งน้ีครูจะตองไม

ขัดจังหวะ ไมตําหนิความคิดของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นออกมาไดอยางเต็มที่ 
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 4. จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน พบวาเปนการเรียนการ

สอนที่ตองใชความตอเนื่องของระยะเวลา โดยผูวิจัยไดกําหนดไว 80 นาทีตอเนื่องกัน ตอการจัดการ

เรียนการสอน 1 เร่ือง ดังนั้นหากครูตองการนําไปใชควรกําหนดระยะเวลาการสอนในกิจกรรมแตละ

ขั้นใหชัดเจน และความคุมเวลาการจัดกิจกรรมตางๆ  หรือ กําหนดใหชวงการเรียนการสอนเปนคาบ

เรียนกอนพักกลางวัน กอนเลิกเรียน เพื่อใหเปนชวงเวลาท่ีสามารถยืดหยุนไดประมาณ 10 -15 นาที      

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน เพื่อพัฒนาทักษะการ

ทํางานเปนทีมและความคิดสรางสรรคในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใน

สาระอ่ืน  เชน สาระภูมิศาสตร สาระหนาที่พลเมือง  สาระเศรษฐศาสตร เปนตน   

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน กับ

บทบาทสมมติ หรือสถานการณจําลอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหาของกลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ภาคผนวก    ก 

รายชื่อผูเช่ียวชาญเปนผูตรวจเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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รายชื่อผูเช่ียวชาญ 

 

รายชื่อผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

1. อาจารยสาธิต    จันทรวินิจ หัวหนาภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา   คณะศึกษาศาสตร   

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผูเชี่ยวชาญการวัดผลและประเมินผล 

 

2. อาจารยเพ็ญพนอ    พวงแพ อาจารยประจําภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 

(สาขาการสอนสังคมศึกษา)  คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาสังคมศึกษา 

 

3. ผศ.ดร.ปรณัฐ กิจรุงเรือง รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(ปฐมวัยและประถมศึกษา)  และ อาจารยประจําภาควิชาหลักสูตร

และวิธีสอน (สาขาวิชาการประถมศึกษา)คณะศึกษาศาสตร    

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก  ข 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 

 

- แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน เร่ืองหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

- แบบทดสอบปรนัยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
- แบบทดสอบอัตนัยวัดความสามารถในการแกปญหา 

- แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน 
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บันทึกแผนการจัดการเรียนรู 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 

ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2555 

ชั้น ม.3  หอง 31-310 

หนวยการเรียนรูท่ี 3  เร่ือง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา (อุบาสกธรรม 7 ) เวลา  2  ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน  สังคมศึกษา 3   รหัสวิชา  ส 33103 
ผูสอน   นางสาวอุมาพร  ปนเนตร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด  
   มาตรฐานการเรียนรู  ส 1.1 

  ตัวชี้วัด   ส 1.1 ม.3/6-7 

2. จุดประสงคการเรียนรู 
  1.นักเรียนบอกความหมายของอุบาสกธรรม 7 ไดถูกตอง 

  2.นักเรียนสามารถบอกองคประกอบของอุบาสกธรรม 7 ไดถูกตอง 

  3.นักเรียนสามารถยกตัวอยางกรณีสถานการณที่เกี่ยวของกับอุบาสกธรรม 7 ได 

  4.นักเรียนสามารถวิเคราะหประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติตามอุบาสกธรรม 7 ได 

3.  สาระสําคัญ  
  พระพุทธศาสนามีองคประกอบสําคัญ  3 ประการ คือ  พระพุทธ  พระธรรม  และ

พระสงฆ    โดยมีพระพุทธเจาเปนผูทรงคนพบหลักธรรมซึ่งเปนความจริงอันประเสริฐ  มี

พระสงฆเปนผูสืบทอดพระพุทธศาสนาและเผยแผหลักธรรมคําสอนเหลาน้ัน จึงกลาวไดวา 

พระธรรมหรือหลักธรรมเปนองคประกอบที่สํา คัญยิ่ งของพระพุทธศาสนา   ดัง น้ัน

พุทธศาสนิกชนที่ดีจึงควรศึกษาหลักธรรมคําสอน ซึ่งเปนแกนของพระพุทธศาสนาใหเกิดความ

เขาใจอยางถองแท  เพื่อใหสามารถนําไปเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติไดอยางถูกตอง   

อันเปนประโยชนตอตนเองและสังคม 

 อุบาสกธรรม 7 หมายถึง ธรรมท่ีเปนไปเพื่อความเจริญของอุบาสก คือ ถาปฏิบัติให

เครงครัดย่ิงข้ึน ถึงขั้นเปนอุบาสกอุบาสิกา คือผูใกลชิดพระศาสนาอยางแทจริง ควรตั้งตนอยูใน

ธรรมท่ีเปนไปเพื่อความเจริญของอุบาสก มี 7 ประการคือ 1.ไมขาดการเย่ียมเยือนพบปะ

พระภิกษุ 2.ไมละเลยการฟงธรรม 3.ศึกษาในอธิศีล คือฝกอบรมตนใหกาวหนาในการปฏิบัติ

รักษาศีลข้ันสูงข้ึนไป 4.พร่ังพรอมดวยความเลื่อมใส ในพระภิกษุทั้งหลาย ทั้งท่ีเปนเถระ (ภิกษุ

บวชครบ10 พรรษาข้ึนไป) ปานกลาง (ภิกษุบวชครบ 5 พรรษาแตไมเต็ม 10 พรรษา) และนวกะ
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(ภิกษุบวชไมครบ 5 พรรษา) 5.ฟงธรรมโดยมิใชจะต้ังใจคอยจองจับผิด หรือหาชองทางท่ีจะติ

เตียน6.ไมแสวงหาทักขิ ไณยนอกหลักคํ าสอนน้ี  คือ  ไมแสดงหาเขตบุญนอกหลัก

พระพุทธศาสนา หรือไมทําบุญกับบุคคลนอกศาสนา 7.กระทําความสนับสนุนในพระศาสนาน้ี

เปนเบื้องตน คือ ชวยทํานุบํารุงและชวยกิจการพระพุทธศาสนา 

 กรณีสถานการณเกี่ยวกับอุบาสกธรรม 7 อาทิ ขณะท่ีขาพเจากําลังทํางานอยูหนาทีวี 

ซึ่ งขณะ น้ันเอง  สถานี โทรทัศนช อง  11 ไดทํ าการ เผยแพรสารคดีที่ เ กี่ ย วกับหลั ก

คุณธรรม อุบาสกธรรม 7 ที่องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงปฏิบัติตนในฐานะทรงเปน

พุทธมามกะคนหน่ึงมาโดยตลอด ดังน้ันจึงขอนํามาให ทานผูสนใจทุกๆทาน ไดโปรดพิจารณา

กัน ไว ณ  ที่นี้ดวยนะครับ  อุบาสก แปลวา  ผูนั่งใกลชิดพระรัตนตรัย  หมายถึง  ผูใกลชิด

พระพุทธศาสนา ผูนับถือศาสนาอยางม่ันคง ถาเปนหญิง ใชวาอุบาสิกา 

 

4.  สาระการเรียนรู 
 4.1 ความรู  ( K ) 

    1.ความหมายของอุบาสกธรรม 7 

   2.องคประกอบของอุบาสกธรรม 7 

   3.กรณีสถานการณที่เกี่ยวของกับอุบาสกธรรม 7 

   4.ประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติตามอุบาสกธรรม 7 

 4.2 ทักษะ / กระบวนการ / กระบวนการคิด  ( P ) 

   1.ทักษะวิเคราะห 

   2.ทักษะอภิปราย 

   3.ทักษะการนําเสนอ 

   4.ทักษะการยกตัวอยาง 

  4.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค  ( A ) 

   1.รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

   2.ซื่อสัตย สุจริต 

   3.ชื่นชมการทําความดี 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5. กิจกรรมการจัดการเรียนรู 
 

การผูก
เร่ือง 

คําถาม
หลัก 

กิจกรรมการเรียนรู ลักษณะ 

ช้ัน
เรียน 

สื่อการเรียน
การสอน 

ผลงาน 

ของ
นักเรียน 

การ
ประเมิน 

(คาบเรียน 

ท่ี 1 – 2 ) 
ครอบครัว
ของเรา 

1.คุณ

คือใคร

และ

สมาชิก

ใน

ครอบ 

ครัว

ของคุณ

มีใคร

บาง 

1.แบงนักเรียนเปน 6 กลุม สมมุติใหแต

ละกลุมคือ 1ครอบครัว 

2.ใหสมาชิกแตละคนวาดตุกตาแทน

สมาชิกในครอบครัวลงในบานกระดาษท่ี

ครูเตรียมไวพรอมทั้งต้ังช่ือและนามสกุล

ของสมาชิกในครอบครัวลงในภาพ 

-กลุม

ยอย 

-บาน

กระดาษ 

-กระดาษ

100

ปอนด 

-ดินสอสี 

รูปวาด

ของ

สมาชิก

ในครอบ 

ครัว 

ผลงาน 

ชุมชนสุข
สันต 

2.บาน

ของเรา

ตั้งอยูที่

ไหน 

1.ใหแตละครอบครัวเลือกที่ตั้งบานเรือน

ของตนในบริเวณตางๆของกรุงเทพ และ

ชวยกันตกแตงสรางฉากของชุมชน

สวยงามและเลือกที่ตั้งครอบครัว 

2.แตละครอบครัวนําบานกระดาษไปติด

บนแผนที่กรุงเทพในท่ีตั้งของครอบครัว

ที่เลือกไว 

3.แตละครอบครัวนําเสนอลักษณะที่ตั้ง

ของครอบครัว 

-กลุม

ยอย 

-กลุม

ใหญ 

-รูปภาพ

จาก

นิตยสาร 

-กระดาษ

กาว 

-แผนที่

กรุงเทพ 

-ฉากท่ี

นักเรียน

สรางข้ึน 

-การ

นําเสนอ 

-ทักษะ

การคิด 
วิเคราะห 

-ทักษะ

การนํา 

เสนอ 

พุทธศาส
นิกชน
รวมใจไป
วัด 

3.คําวา 

 “ คฤหัสถ” 

หมายถึง

อะไร 

 

1.ครูนําขาวในหนังสือพิมพเกี่ยวกับ 

ขอทานบริจาคเงินใหวัดหน่ึงลานให

นักเรียนอาน แลวใหนักเรียนรวมกัน

ระดมความคิดเก่ียวกับการปฏิบัติตนของ

พุทธศาสนิกชนที่ด ี

 

 

กลุม

ใหญ 

ขาวใน

หนังสือ 

พิมพ

เกี่ยวกับ

อุบาสก

ธรรม 7 

การตอบ

คําถาม 

-

ผลงาน 

-ทักษะ

การคิด
วิเคราะห 

-ทักษะ

การนํา 

เสนอ 



124 
 
การผูก
เร่ือง 

คําถาม
หลัก 

กิจกรรมการเรียนรู ลักษณะ 

ช้ัน
เรียน 

สื่อการเรียน
การสอน 

ผลงาน 

ของ
นักเรียน 

การ
ประเมิน 

 4.ผูครอง

เรือนควร

ปฏิบัติตน

ตอพระ

พุทธ 

ศาสนา

อยางไร 

2.ใหครอบครัวแตละครอบครัว รวมกัน

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตน

ตอพระพุทธศาสนาในวันพระและวัน

สําคัญทางพระพุทธศาสนา 

3.ครูใหนักเรียนแตละครอบครัวชวยกัน

สรุปองคประกอบของอุบาสกธรรม 7 วา

มีองคประกอบใดบาง 

    

การ
เปลี่ยน 

แปลงของ
คนในบาน 

 

5.

นักเรียน

ไปเขาวัด  

ฟงธรรม 

และ

รักษาศีล

มากนอย

เพียงใด 

เพราะ

อะไร 

6.

นักเรียน

จะมี

วิธีการ

ปฏิบตัิ

ตนตาม

หลัก

อุบาสก

ธรรม 7 

อยางไร 

1.ครูใหนักเรียนแตละครอบครัวอานกรณี

สถานการณตัวอยางเกี่ยวกับขาวใน

หนังสือพิมพ  จากนั้นแลกเปลี่ยนกรณี

สถานการณตัวอยางท่ีเกี่ยวของกับ

อุบาสกธรรม 7 นักเรียนชวยกันเขียน

เกี่ยวกับปญหาที่เกิดข้ึนจากกรณีตัวอยาง

และเสนอแนวทางในการแกปญหาได 

พรอมท้ังนําเสนอหนาช้ันเรียน 

2.เมื่อสมาชิกในบานบางคนไมไปเขา

รวมงานในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

และวันพระ  เกิดการระดมความคิดของ

สมาชิกในบานสวนที่เหลือเพื่อแกไข

ปญหาสมาชิกในบานปฏิบัติตนไมเปน

พุทธศาสนิกชนที่ดี 

3.แตละครอบครัวทํากิจกรรม “ รวมคิด 

จิตแจมใส ” 

โดยใหนักเรียนรวมกันระดมความคิด

เกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติ

ตามอุบาสกธรรม 7  โดยเขียนเปน

แผนผังมโนทัศนลงในกระดาษ 100 

ปอนดแลวนําเสนอหนาช้ันเรียน 

-กลุม

ยอย 

-กลุม

ยอย 

-กลุม

ใหญ 

 

 

 

-ขาวใน

หนังสือ 

พิมพ

เกี่ยวกับ

อุบาสก

ธรรม 7 

-กระดาษ

100

ปอนด 

-ดินสอสี 

 

 

 

นําเสนอ

กรณี

สถาน 

การณ

ตัวอยาง 

-แผนผัง 

มโน

ทัศน 

 

 

 

ผลงาน 

-ทักษะ

การอภิ 

ปราย 

-ทักษะ

การนํา 

เสนอ 

-ทักษะ

การคิด
วิเคราะห 

-ทักษะ

การ

แกปญ

หา 
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การผูก
เร่ือง 

คําถาม
หลัก 

กิจกรรมการเรียนรู ลักษณะ 

ช้ัน
เรียน 

สื่อการเรียน
การสอน 

ผลงาน 

ของ
นักเรียน 

การ
ประเมิน 

 7.นักเรียน

คิดวาเม่ือ

ปฏิบัติตน

ตามหลัก

อุบาสก

ธรรม 7 

แลวจะได

ประ 

โยชนตอ

ตนเอง ตอ

ครอบ 

ครัว ตอ

สังคม

อยางไร 

 กลุม

ยอย 

กระดาษ 

100 

ปอนด 

นําเสนอ ผลงาน 

 

ขอเสนอแนะของผูบริหารสถานศึกษา / หัวหนาฝาย / หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 ......................................................................................................................................................... 

บันทึกหลังการสอน 

 สําหรับแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง อุบาสกธรรม7 โดยใชวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษา หอง 37 นักเรียนสวนใหญใหความรวมมือในการทํากิจกรรมที่ครูเตรียมไว มีการพูดคุย 

อภิปราย แสดงความคิดเห็น และเรียนรูกันอยางมีความสุข ทั้งน้ีเน่ืองจากขั้นเตรียมหัวเรื่องเปนเร่ืองท่ีใกล

ตัวนักเรียนและสัมพันธกับชีวิตของนักเรียน เชน การเลือที่ตั้งของท่ีอยูอาศัย การกําหนดเสนทางการ

เดินเร่ืองท่ีดําเนินจากเรื่องใกลตัว และครูก็มีการตั้งคําถามหลัก เพื่อกระตุนใหผูเรียนอยากแสวงหาความรู 

เชน นักเรียนเขาวัดฟงธรรมรักษาศีลมากนอยเพียงใด และในสวนกิจกรรมน้ัน นักเรียนสวนใหญมีความ

อยากจะทํากิจกรรมและเรียนรูในกิจกรรมที่ครูเตรียมไว เชน การอานหนังสือพิมพเรื่องตาเอ่ียมบริจาคเงิน

จํานวนหน่ึงลานบาทใหวัดไรขิง ซึ่งผูเรียนก็จะเกิดความสามารถในการกําหนดปญหา วิเคราะหปญหา และ

บอกประโยชนที่ไดรับจากการแกปญหา ในดานส่ือที่ครูเตรียม ครูจะเลือกใชสื่อการสอนท่ีมีความ

หลากหลาย  เชน หนังสือพิมพ วิดีทัศน และในดานการประเมินผลจากคําถามหลักและกิจกรรม  ครูใชการ

ประเมินตามสภาพจริง เชน การสังเกต การถามตอบ ในขณะท่ีนักเรียนทํากิจกรรมและการทําแบบฝกหัดใน

เรื่องที่เรียน  
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง   หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

คําส่ัง  : ขอสอบมี 30 ขอ ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย X ลงบนขอที่ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

 

1. “อุบาสกธรรม คือ ผูชิดใกลพระรัตนตรัย” ประโยคดังกลาวหมายถึงใคร (ความเขาใจ) 

 1.พระสงฆ 

 2.คฤหัสถ 
 3.นักปราชญ 

 4.ราชบัณฑิต 

2.ขอใดตอไปน้ี  ไมใช องคประกอบในอุบาสกธรรม 7  (ความรู-ความเขาจํา) 

 1.ไมละเลยการฟงธรรม 

 2.ฝกอบรมในการปฏิบัติรักษาศีล 

 3.ไมขาดการเย่ียมเยือนพบปะพระภิกษุ 

 4.ทําบุญกับศาสนาอ่ืนตามความเหมาะสม 

3.บุคคลใดตอไปน้ี   ไมได   ปฏิบัติตามองคประกอบของอุบาสกธรรม 7  (การนําไปใช ) 

 1.นอยหนา ตั้งใจวา จะรักษาศีลในวันพระ 

 2.ฟาใส  ทําความเคารพพระสงฆ  แมวาทานจะมีอายุนอยกวาหลายป 

 3.สมฤดี   ฟงพระธรรมเทศนาแลว เกิดความไมเช่ือถือพระที่เทศนอยู 
 4.นภาเตรียมอาหารเพื่อไปทําบุญที่วัดในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

4. “ ทุกคร้ังที่อุทัยพบพระสงฆทุกรูปในวัด ไมวาจะเปนพระที่บวชใหมก็ตาม อุทัยจะแสดงความ

เคารพทุกครั้ง ”ประโยชนที่อุทัยไดรับจากการปฏิบัติตามอุบาสกธรรมตรงกับขอใด(วิเคราะห )   

1.การไดบุญตามแนววิถีแหงบุญกิริยาวัตถุ 

2.การพัฒนาตนเองใหมีระเบียบเปนคนดี 

3.การพัฒนาจิตใจของตนเองใหเจริญงอกงามในคุณความด ี

              4.การประพฤติตนแตสิ่งท่ีดีงาม และดํารงตนในกรอบจรรยามารยาท 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5.ขอใดตอไปน้ีมีความสําคัญที่สุดตามหลักอุบาสกธรรม 7 ซึ่งทําใหพระพุทธศาสนามีความ

เจริญรุงเรือง (วิเคราะห )   

 1.หมั่นเขาวัด 

 2.เอาใจใสทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 
 3.ไมแสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา 

 4.ฟงธรรมหรือเลาเรียนคําสอนดวยจิตที่เปนกุศล 

6.ประโยชนที่เกิดจากการปฏิบัติตามหลักอุบาสกธรรม 7 สอดคลองกับปฐมโอวาทของพระพุทธเจา 

จริงหรือไม     

 1.จริง  เพราะทําใหเราทําดี ละชั่ว  จิตใจบริสุทธิ์ 
 2.จริง  เพราะทําใหเรารักษาศีล  สมาธิและเกิดปญญา 

 3.ไมจริง  เพราะอุบาสกธรรม 7 ทําใหเกิดความเขาใจความเปนไปของสรรพสิ่ง 

 4.ไมจริง เพราะอุบาสกธรรม7  ทําใหเกิดความเขาใจในหนทางดับทุกข 

7.การที่เราวิเคราะหขอมูล ทบทวนขอมูล  ไตรตรองขอมูล  เปนการพัฒนาปญญาประเภทเดียวกัน 

เพราะยึดหลักการพัฒนาปญญาในขอใด (ความรู – ความจํา )  

 1.ปญญาเกิดจากสั่งสม 

2.ปญญาเกิดจากการฟง 

 3.ปญญาเกิดจากการคิด 

 4.ปญญาเกิดจากการปฏิบัติ 

8.บุคคลใดตอไปน้ี ควรมีความรอบรู  รูจริง  รูทั่ว มากท่ีสุด  (ความเขาใจ )   

 1.ธิดาเปนปราชญชาวบาน    

2. ญาดาเปนนักกีฬาสอนนองเลนฟุตบอล 

 3.พิมพาอบรมอาสาสมัครชุมชนแลวนํามาใช  

4. ยุพาอาสาสมัครในโครงการพ่ีสอนนอง 

9.บุคคลใดตอไปน้ีสามารถนําปญญาไปใชตามหลักโยนิโสมนสิการไดถูกตอง (การนําไปใช )   

 1.อนันต  คิดตามหลักแหงเหตุและผล 

 2.เสมอ    คิดมองการณไกลเพ่ือวางแผนอนาคต 

 3.ธวัช      คิดทบทวนเหตุการณในอดีตที่ผานมา 

4.อนงค   คิดบนพื้นฐานขอมูลและสภาพความเปนจริง 
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10. “ ทางสายกลาง เปนวิธีที่นําไปสูการตรัสรูแนนอน พึงลงมือปฏิบัติอยางจริงจังตอเนื่อง ”  

ขอความขางตนนี้สัมพันธกับปญญาในขอใด   ( วิเคราะห)  

1.สัมมาปญญา 

 2.สุตมยปญญา 

3.จินตมยปญญา 

 4.ภาวนามยปญญา 
11.เมื่อนักเรียนปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม 7 แลว จะทําใหเกิดผลใดตามมา  (ความเขาใจ) 

 1.เปนพหูสูตร 

 2.เปนสัตบุรุษ 

 3.เปนจักษุทิพย 

 4.เปนอริยบุคคล 

12.พุทธวจนะที่วา “ ปญญายอมมีไดเพราะการฝกฝนพัฒนา   เสื่อมไปเพราะไมมีการฝกฝนพัฒนา ” 

นักเรียนเห็นดวยหรือไม เพราะเหตุใด(ประเมินคา ) 

 1.เห็นดวย   เพราะการพัฒนาปญญาเนนการฝกปฏิบัติ 
 2.เห็นดวย   เพราะเร่ืองของปญญาหรือความรูนับเปนเร่ืองที่ฝกฝนอบรมกันได 

 3.ไมเห็นดวย   เพราะปญญาเปนสิ่งที่มีมาแตกําเนิดโดยไมตองไดรับการฝกฝนพัฒนา 

 4.ไมเห็นดวย   เพราะการไมฝกฝนพัฒนาก็สามารถทําใหบุคคลน้ันเกิดปญญาข้ึนมาได 

13.ปญญา 3 ทําใหนักเรียนเขาใจอยางถูกตองในสิ่งตางๆไดจริงหรือไม (การประเมินคา ) 

             1.ไมได  เพราะปญญา 3 มีผลทําใหมีความรูมากขึ้นเทานั้น 

             2.ไมได  เพราะปญญา 3 สามารถพัฒนาสติและสมาธิเทานั้น 

             3.ได  เพราะปญญา 3 พัฒนาความรอบรูจากการสํารวม กาย วาจา ใจ 

             4.ได  เพราะปญญา 3 พัฒนาความรอบรูจากการฟง   คิด   และปฏิบัติ 
14.ขอใดอธิบายของคําวา การรูจักตน ไดถูกตอง( ความรู –ความจํา )  

 1.รูความพอเหมาะความพอควร 

 2.รูสถานการณและความเปนไปของชีวิต 

 3.รูจักเวลาที่เหมาะสมในการทํากิจกรรมตางๆ 

 4.รูวาเรามีฐานะ  สติปญญา คุณธรรมเพียงใด 
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15.สัปปุริสธรรม 7 ไมได กลาวถึงเร่ืองอะไร  (ความรู-ความเขาใจ) 

 1.รูจักกาล – กาลัญู 

 2.รูจักธรรม – ธัมมัญู 

 3.รูจักประมาณ –มัตตัญู 

 4.รูจักคบคน – บุคคลปโรปรัญู 

16.การนําหลักสัปปุริสธรรม 7 ไปใชในการคบบุคคลเพื่อเหตุผลในขอใด(  การนําไปใช ) 

 1.เพื่อจะไดรับการยอมรับจากบุคคลทั่วไป 

 2.เพื่อไดเลือกใชบุคคลใหเหมาะสมกับกิจการ 

3.เพื่อจะไดปฏิบัติกับผูอ่ืนใหผูอ่ืนพอใจในตัวเรา 

              4.เพ่ือจะไดใชคนใหทํางาน เพ่ือประโยชนสวนตัวของเรา 
17.บุคคลใดตอไปน้ี จัดวามีการปฏิบัติตนไมสมเหตุสมผลตามหลักสัปปุริสธรรม 7(วิเคราะห)  

 1.ธิดาไมดื่มเหลา   เพราะกลัวตับแข็ง 

 2.วีระไมสูบบุหร่ี   เพราะกลัวภรรยาดุ 

 3.สมศรี ไมเลนการพนัน เพราะกลัวยากจน 

 4.เดชชาย ไมเที่ยวผูหญิง เพราะกลัวเปนเอดส 

18.  “ เราสามารถแยกแยะสถานการณและความเปนไปของชีวิตได ” จากขอความดังกลาวเกิดจาก

การปฏิบัติตนตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในขอใด (วิเคราะห)  

              1.การรูจักเหตุ –การรูจักผล 

 2.การรูจักกาล – การรูจักตน 

 3.การรูจักตน – การรูจักประมาณ 

 4.การรูจักบุคคล – การรูจักเหตุ 

19. “ สมชายจากพฤติกรรมหยิ่ง ผยอง  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนเด็กที่นอมรับฟงผูอ่ืน  ไมถือตนเอง

เปนใหญ ”   แสดงวาสมชายปฏิบัติตนตามหลักในขอใดของสัปปุริสธรรม 7(วิเคราะห )  

 1.การรูจักผล 

 2.การรูจักตน 

 3.การรูจักเหตุ 

 4.การรูจักบุคคล 
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20. “คบคนพาล   พาลพาไปหาผิด   คบบัณฑิต  บัณฑิตพาไปหาผล ” ขอใดสัมพันธกับสุภาษิต

ดังกลาว(วิเคราะห)  

 1.การรูจักตน     

2.การรูจักบุคคล 

3.การรูจักชุมชน     

4.การรูจักประมาณ 

21.คํากลาวในขอใดมีลักษณะแบบเดียวกับ “ มรรค ”  ( ความเขาใจ) (แปลความ ) 

 1.ลด ละ เลิก 

 2.สติมาปญญาเกิด 

 3.ทําจิตใจใหบริสุทธิ์ 

 4.ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว 

22. “ ธรรมท่ีควรปฏิบัติใหถึงการดับทุกข หรือแนวทางที่สมควรใหเกิดขึ้น ” มีความหมายตรงกับขอ

ใด (ความเขาใจ)  

 1.ธรรมที่ควรรู 

 2.ธรรมที่ควรละ 

 3.ธรรมที่ควรบรรลุ 

 4.ธรรมท่ีควรเจริญ 

23.ขอใด ไมใช  แนวทางการปฏิบัติของอธิศีลสิกขา  (ความรู-ความจํา)  
 1.สัมมาวาจา      

2.สัมมาสมาธิ 
 3.สัมมาอาชีวะ      

4.สัมมากัมมันตะ 

24. “ สัมมาทิฏฐิ ”  มีความหมายตรงกับขอใด  (ความรู-ความจํา )  

 1.ความดําริชอบ 

 2.ความเห็นชอบ 

 3.ความพยายามชอบ 

 4.ความตั้งจิตมั่นชอบ 
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25. บุคคลใดตอไปนี้ที่ปฏิบัติตนตามหลักสัมมาสังกัปปะ (การนําไปใช) 

 1.ศักด์ิชาย  มีความคิดท่ีปราศจากความเห็นแกตัว 

 2.ศักดิ์พงศ มีการกําหนดรูอยูเปนนิจวากําลังทําอะไรอยู 

 3.ศักดิ์สิทธิ์ มีความต้ังใจทํามาหากินดวยอาชีพที่สุจริต 

 4.ศักดิ์ศรี มีความเพียรพยายามกําหนดสติอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

26.เพื่อนของนักเรียนที่ถูกเรียกขานวา  “ไฮเปอร   หรือ สมาธิสั้น ”  คือ  วอกแวกงาย  ทํางานไมคอย

เสร็จ ชอบไมอยูนิ่ง  หุนหันพลันแลน ควรเลือกแนวทางปฏิบัติใดในขอใด  ( การนําไปใช ) 

 1.สัมมาสติ      

2.สัมมาสมาธิ 
 3.สัมมาวายามะ      

4.สัมมากัมมันตะ 

27.การนําหลักทิฏฐิ  ไปใชในชีวิตประจําวันทําใหเราเขาใจและเห็นความสําคัญของสิ่งใดมากที่สุด   

(วิเคราะห)  

 1.เห็นตามการกระทําท่ีมีเหตุผล 

 2.เห็นตามนักปราชญราชบัณฑิต 

 3.เห็นตามความจริงของสรรพสิ่ง 

 4.เห็นตามความรูสึกนึกคิดของตนเอง 

28.ขอใด ไมใช ผลโดยตรงของการปฏิบัติตามหลักมรรค 8 (วิเคราะห)  

 1.กอใหเกิดความสงบสุข 

 2.กอใหเกิดความสวยงามอยางแทจริง 

 3.กอใหเกิดการสืบทอดพระพุทธศาสนา 
 4.กอใหเกิดการปลดปลอยตนเองใหเปนอิสระจากหวงทุกข 

29.ถายึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ  การมีภูมิคุมกันที่ดี  จัดเปน

ประโยชนที่สอดคลองกับประโยชนที่ไดจากการปฏิบัติตามหลักมรรค 8 หรือไม  (การประเมินคา ) 

 1.ใช  เพราะทําใหการตัดสินใจมีเหตุผลท่ีดี 
 2.ใช  เพราะเปนการเตรียมตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได 

 3.ไมใช เพราะเปนหลักที่ใชในทางเศรษฐศาสตรไมใชการพัฒนามนุษย 

 4.ไมใช เพราะเปนแคความพอดี  ความพอประมาณ แตมรรคนั้นตองเปนหนทางท่ีดีที่สุด 
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30.ถายึดตามหลักประชาธิปไตย  การที่พระพุทธเจากําหนดทางเลือกในการพนทุกขใหบุคคล   เปน

ความผิดหรือไม  ( การประเมินคา ) 

 1.ผิด เพราะเปนการปดก้ันหลักหรือแนวคิดของศาสนาอ่ืนๆ 

2.ผิด  เพราะตามหลักประชาธิปไตยตองไมบังคับใหมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติได 

 3.ไมผิด เพราะพระองคเปนพระศาสดาเอกของโลกที่ตรัสรูชอบแลว 

 4.ไมผิดเพราะพระองคกําหนดทางเลือกใหมากกวาหน่ึงทางและหลากหลายเหมาะสมกับ
สภาพทุกข 
 

 

เฉลย  
 

ขอ เฉลย ขอ เฉลย ขอ เฉลย 

1 2 11 2 21 4 

2 4 12 1 22 4 

3 3 13 4 23 2 

4 4 14 4 24 2 

5 2 15 4 25 1 

6 1 16 4 26 2 

7 3 17 2 27 3 

8 1 18 1 28 3 

9 4 19 2 29 1 

10 4 20 2 30 4 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา 
เร่ืองหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

คําส่ัง ใหนักเรียนอานสถานการณท่ีกําหนด และตอบคําถามเปนขอๆ ตามเกณฑการประเมินดังนี้ 
 

รายการ เกณฑการประเมิน 

1. ก า ร กํ า ห น ด

ประเด็นปญหา    

4 หมายถึง สามารถกําหนดปญหาไดถูกตองเก่ียวกับสถานการณที่กําหนดชัดเจน 3 

ปญหา 

3 หมายถึง สามารถกําหนดปญหาไดถูกตองเก่ียวกับสถานการณที่กําหนดชัดเจน 2 

ปญหา  

2 หมายถึง สามารถกําหนดปญหาไดถูกตองเก่ียวกับสถานการณที่กําหนดชัดเจน  1 

ปญหา 

1 หมายถึง กําหนดปญหาที่เกี่ยวกับสถานการณที่กําหนดไดไมชัดเจน 

2.ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห

สาเหตุของปญหา    

4 หมายถึง อธิบายสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาดุถูกตองชัดเจน  3 ขอ 

3 หมายถึง อธิบายสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาดุถูกตองชัดเจน  2 ขอ 

2 หมายถึง อธิบายสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาดุถูกตองชัดเจน  1 ขอ 

1 หมายถึง อธิบายสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาดุถูกตองไดไมชัดเจน   

3.การเสนอวิธีการ

แกปญหา     

4 หมายถึง  บอกวิธีแกปญหาไดชัดเจนตรงประเด็น  3 วิธี 

3 หมายถึง  บอกวิธีแกปญหาไดชัดเจนตรงประเด็น  2 วิธี 

2 หมายถึง  บอกวิธีแกปญหาไดชัดเจนตรงประเด็น  1 วิธี 

1 หมายถึง  บอกวิธีแกปญหาไดไมตรงประเด็น   

4.การประ เมินผล

การแกปญหา 

4 หมายถึง ระบุประโยชนที่ไดรับจากการแกปญหา  3 ขอ 

3 หมายถึง ระบุประโยชนที่ไดรับจากการแกปญหา  2 ขอ 

2 หมายถึง ระบุประโยชนที่ไดรับจากการแกปญหา  1 ขอ 

1 หมายถึง ไมระบุประโยชนที่ไดรับจากการแกปญหา   
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ขอท่ี 1 เร่ืองปญญา 3  

สถานการณท่ีกําหนด 
 ในชีวิตคนหนึ่งของคนคนหน่ึงมีทั้งการลองผิดลองถูก แตสําหรับตะวันท่ีผานมาสวนใหญ

มักจะลอง “ผิด ” โดยเฉพาะการปลอยใหอารมณดานรายเขามาครอบครองจิตใจ   จนเปนท่ีรูทั่ว

วงการบันเทิงวานอกจากตะวันจะเปนตัวรายในจอแลวยังเปนตัวรายนอกจอดวย 

 ตะวันเปนคนอีโกสูง  ชวงวัยรุนคิดวาฉันเกง  ฉันดี  ฉันประสบความสําเร็จตั้งแตอายุยังนอย

ใครมาสอนมาเตือนก็ไมฟง  ที่สําคัญถาเปนยุคน้ีตองเรียกวาเปนคนที่ “ แรง “มาก วีนเหว่ียง โวยวาย 

เจาอารมณและเอาแตใจตัวเองสารพัด 

 แตหลังจากน้ันท่ีแสดงกิริยาอาการหรืออารมณที่ไมดีออกไปสิ่งท่ีสะทอนกลับมา คือ ความ

เสียใจและความรูสึกผิด จนกระท่ังวันหน่ึงตะวันก็รูสึก “เกลียดตัวเองที่เปนแบบน้ี” ไมชอบท่ีตัวเอง

ไมสามารถควบคุมอารมณตางๆได   แตยังโชคดีที่รอบขางยังมีกัลยาณมิตร    เม่ือทุกขจนถึงท่ีสุด

ตะวันไดรูจักธรรมะท่ีแทจริงของพระพุทธเจา 

 

1.1 สถานการณดังกลาว   กอใหเกิดปญหาใดบาง (การกําหนดประเด็นปญหา) 
..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

1.2 จากปญหาท่ีพบ นักเรียนคิดวามีสาเหตุมาจากอะไรบาง (การวิเคราะหสาเหตุของปญหา) 
..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

1.3 จากสถานการณดังกลาว ใหนักเรียนเสนอวิธีการแกไขปญหามาเปนขอๆ  (การเสนอวิธีการ
แกปญหา) 
..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

1.4 จากขอ 3 นักเรียนคิดวาประโยชนที่จะไดรับจากการแกปญหาเปนอยางไร (การประเมินผลการ
แกปญหา) 
..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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ขอท่ี 2 เร่ือง สัปปุริสธรรม 7 

สถานการณท่ีกําหนด 
 หลายปกอนหลังจากท่ีหนุมทํางานเสร็จ  หนุมขับรถกลับบานตามปกติ  แตวันน้ันหนุมเพลีย

มากจนหลับในขึ้นมาโดยไมรูตัว  มารูอีกทีรถสั่นไปทั้งคันแลวพรอมๆกับมีเสียงดังโครม ! 

 พอลืมตาก็เห็นวารถของหนุมเสียหลักปนขึ้นฟุตบาทไปชนตนไม  ความตกใจทําใหหนุมรีบ

เหยียบเบรกตั้งใจจะหยุดรถ   แตเทาดันไปเหยียบเอาคันเรงเขาให   ผลก็คือ  รถพุงชนใตตนไมไปอีก 

2 ตน  จากนั้นตนไมก็ลมลงไปทับตูโทรศัพทสาธารณะเขา   ทําใหผูชายคนนอนไมไหวติงอยูริม

ฟุตบาท   ผมจึงไดแตกราบขอขมา ณ ตรงนั้นดวยความรูสึกผิดและเสียใจที่สุด 

 นับจากวันนั้นถึงแมหนุมจะพยายามชวยเหลือครอบครัวของพ่ีเขาใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  

แตความรูสึกที่วา “ ผมทําใหคนอ่ืนตาย ” ไมเคยลดนอยลงเลยและยังวนเวียนอยูในใจตลอดเวลา 

 แตที่ซ้ํารายไปกวาน้ัน คือ ผูที่เสียชีวิต คือหัวหนาครอบครัวที่ทําหนาท่ีทํางานเพื่อหาเลี้ยง

ครอบครัว มีภรรยาเปนอัมพฤกษ  และมีลูก 2 คนที่อายุ 9 ขวบและ 12 ขวบ ยิ่งทําใหหนุมสะเทือนใจ

ไปมากเปนทวีคูณที่รูวานองทั้ง 2 คนตองออกจากโรงเรียน  เพื่อทํางานหาเงินและเลี้ยงดูแมที่เปนอัม

พฤกษ 

1.1สถานการณดังกลาว   กอใหเกิดปญหาใดบาง (การกําหนดประเด็นปญหา) 
..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

1.2จากปญหาที่พบ    นักเรียนคิดวามีสาเหตุมาจากอะไรบาง (การวิเคราะหสาเหตุของปญหา) 
..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

1.3จากสถานการณดังกลาว   ใหนกัเรียนเสนอวิธีการแกไขปญหามาเปนขอๆ (การเสนอวิธีการ
แกปญหา) 
..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

1.4จากขอ 3 นักเรียนคิดวาประโยชนที่จะไดรับจากการแกปญหาเปนอยางไร (การประเมินผลการ
แกปญหา) 
..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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ขอท่ี 3 เร่ือง อุบาสกธรรม 7 

สถานการณท่ีกําหนด 
ยายคําหอมอายุเกือบ  80 ป ไดวางเวนจากการทํางานมาหลายป เพราะลูกๆหลานๆหวงอยาก

ใหพักชีวิตในวัยชราอยูที่บาน    ทุกๆวันพระยายคําหอมจะเตรียมหุงหาอาหาร ขาวปลา เพื่อไปวัดใส

บาตร ฟงธรรมและรักษาศีล  นอกจากน้ียังเขารวมพิธีกรรมทางศาสนาในทุกคร้ัง   แตลูกหลานก็เปน

หวงกลัววายายจะเปนลมระหวางทางไปวัด  หรือโดนพวกมิจฉาชีพมาหลอกเงินไป  จึงไมอยากให

ยายไปวัด    แตมีอยูวันหนึ่ง  ยายคําหอก็ไดแอบเดินทางวัดในวันออกพรรษาเพื่อไปฟงและสนทนา

ธรรม    ปรากฏวายายคําหอมถูกปลนเอาเงินและของมีคาท่ีสวมใสไปหมด  แตโชคดีที่ไมไดถูกทํา

รายรางกาย เพราะมีผูหวังดีเขามาชวยเหลือไวไดทันและพายายไปสงโรงพยาบาล 

 

1.1สถานการณดังกลาว   กอใหเกิดปญหาใดบาง (การกําหนดประเด็นปญหา) 
..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

1.2จากปญหาที่พบ    นักเรียนคิดวามีสาเหตุมาจากอะไรบาง (การวิเคราะหสาเหตุของปญหา) 
..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

1.3จากสถานการณดังกลาว   ใหนักเรียนเสนอวิธีการแกไขปญหามาเปนขอๆ (การเสนอวิธีการ
แกปญหา) 
..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

1.4จากขอ 3 นักเรียนคิดวาประโยชนที่จะไดรับจากการแกปญหาเปนอยางไร (การประเมินผลการ
แกปญหา) 
..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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ขอท่ี 4 เร่ือง มรรค8 

สถานการณท่ีกําหนด 
 กรณีขาราชการซี 7 สํานักงานประกันสังคม เขารองเรียนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติวา ถูกมือดีอดีตเพ่ือนรวมงาน นํารูป เบอรโทรศัพท และช่ือไปโพสตในเว็บหาคูและขาย

บริการ  จนอับอายเสียชื่อเสียง 

 เร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นกลายเปนอุทาหรณสอนใจวา  ในโลกไซเบอรลวนแตมีภัย  หากโกรธหรือ

เกลียดใครไมจําเปนตองถึงตัว  แตแสนสะดวกแคปลายน้ิวคลิก   พ.ต.ต.รัฐพงศ  แกวยอด  สารวัตร

กลุมงานกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก. ปอท. ) 

บอกวา ใครท่ีถูกโพสตทําใหเสื่อมเสียเหมือนกรณีนี้ ไมควรอยูนิ่งดูดาย  เพราะจะทําใหผูกระทําเกิด

ความชะลาใจ  และควรมาแจงความตอเจาหนาท่ีตํารวจ เพื่อจะไดนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษใหเร็ว

ที่สุด 

 ทั้งน้ีมือโพสตรูป เบอรโทรลงเว็บไซตทําใหบุคคลเกิดความเสื่อมเสีย  จะมีความผิด 2 

กระทง คือ  

1.หมิ่นประมาทตามกฎหมายอาญา มีโทษจําคุกไมเกิน 1ป  ปรับไมเกิน  2หมื่นบาท หรือทั้ง

จําทั้งปรับ 

2.โทษตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอรป 2550 ฐานนําขอมูลอันเปนเท็จ  มีโทษปรับไมเกิน 1 แสน

บาท จําคุกไมเกิน 5 ป 

 ขณะท่ีผูเผยแพรตอก็ตองระมัดระวังไมแพกัน  ถาสอบสวนพบวา มีความต้ังใจที่จะเผยแพร

สงตอหรือรูจักกันมากอนจะมีความผิด 2 เดง เทียบเทากับโพสตเลยทีเดียว แตหากไมเจตนาก็ไมมี

ความผิด 

1.1สถานการณดังกลาว   กอใหเกิดปญหาใดบาง (การกําหนดประเด็นปญหา) 
..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

1.2จากปญหาที่พบ    นักเรียนคิดวามีสาเหตุมาจากอะไรบาง (การวิเคราะหสาเหตุของปญหา) 
..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

1.3จากสถานการณดังกลาว   ใหนักเรียนเสนอวิธีการแกไขปญหามาเปนขอๆ (การเสนอวิธีการ
แกปญหา) 
..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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1.4จากขอ 3 นักเรียนคิดวาประโยชนที่จะไดรับจากการแกปญหาเปนอยางไร (การประเมินผลการ
แกปญหา) 
..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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เฉลย แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา เร่ืองหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

ขอท่ี 1 เร่ืองปญญา 3  
สถานการณท่ีกําหนด 

 ในชีวิตคนหนึ่งของคนคนหน่ึงมีทั้งการลองผิดลองถูก แตสําหรับตะวันท่ีผานมาสวนใหญ

มักจะลอง “ผิด ” โดยเฉพาะการปลอยใหอารมณดานรายเขามาครอบครองจิตใจ   จนเปนท่ีรูทั่ว

วงการบันเทิงวานอกจากตะวันจะเปนตัวรายในจอแลวยังเปนตัวรายนอกจอดวย 

 ตะวันเปนคนอีโกสูง  ชวงวัยรุนคิดวาฉันเกง  ฉันดี  ฉันประสบความสําเร็จตั้งแตอายุยังนอย

ใครมาสอนมาเตือนก็ไมฟง  ที่สําคัญถาเปนยุคน้ีตองเรียกวาเปนคนที่ “ แรง “มาก วีนเหว่ียง โวยวาย 

เจาอารมณและเอาแตใจตัวเองสารพัด 

 แตหลังจากน้ันท่ีแสดงกิริยาอาการหรืออารมณที่ไมดีออกไปสิ่งท่ีสะทอนกลับมา คือ ความ

เสียใจและความรูสึกผิด จนกระท่ังวันหน่ึงตะวันก็รูสึก “เกลียดตัวเองที่เปนแบบน้ี” ไมชอบท่ีตัวเอง

ไมสามารถควบคุมอารมณตางๆได   แตยังโชคดีที่รอบขางยังมีกัลยาณมิตร    เม่ือทุกขจนถึงท่ีสุด

ตะวันไดรูจักธรรมะท่ีแทจริงของพระพุทธเจา 

 

1.1สถานการณดังกลาว  กอใหเกิดปญหาใดบาง 

 1.ปญหาการใชอารมณอยูเหนือเหตุผล 

 2.ปญหาการมีอัตตาในตนเองสูง 

 3.ปญหาการไมเห็นคุณคาในตนเอง 

 

1.2จากปญหาที่พบ  นักเรียนคิดวาสาเหตุมาจากอะไรบาง 

 1.ปญหาการใชอารมณอยูเหนือเหตุผลมีสาเหตุมาจากการปลอยใชชีวิตใหทดลองในดานท่ี
ผิดมาตลอด 

 2.ปญหาการมีอัตตาในตัวตนท่ีสูง  มีสาเหตุมาจากความคิดของตนเองท่ีคิดวาตนเองดี  เกง 
ประสบความสําเร็จ ไมเชื่อฟงใคร และเอาแตใจตัวเองสารพัด 

 3.ปญหาการไมเห็นคุณคาในตนเอง มีเหตุมาจากปฏิกิริยาตอบสนองท่ีสงกลับมาจนทําให
ตนเองรูสึกผิด ไมชอบตัวเองท่ีไมสามารถควบคุมอารมณตางๆ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



140 
 
1.3จากสถานการณดังกลาว  ใหนักเรียนเสนอวิธีการแกไขปญหามาเปนขอๆ 

 1.ปญหาการใชอารมณอยูเหนือเหตุผลมีวิธีแกไขปญหา คือ การใชสติและสมาธิพิจารณาเหตุ
และผลของความคิดและการกระทํา 
 2.ปญหาการมีอัตตาในตัวตนท่ีสูง มีวิธีแกไขปญหา คือ การฝกฝนพัฒนาจิต  พิจารณาตัวตน
ตามหลักไตรลักษณ และไตรสิกขา 
 3.ปญหาการไมเห็นคุณคาในตนเอง มีวิธีการแกไขปญหา คือ การใชหลักไตรสิกขาขอปญญา 
คือ สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ หรือความเห็นถูกตอง) และสัมมาสังกัปปะ (ความคิดชอบ ) 
 

1.4จากขอ 3 นักเรียนคิดวาประโยชนที่จะไดรับจากการแกปญหาเปนอยางไร 

 1.ปญหาการใชอารมณอยูเหนือเหตุผล ประโยชนท่ีไดรับจากการแกไขปญหาคือ  การรูและมี
สติกับการกระทําเสมอ 

 2.ปญหาการมีอัตตาในตัวตนท่ีสูง  ประโยชนท่ีไดรับจากการแกไขปญหาคือ   ทําใหเกิด
ปญญารูตามความเปนไปของโลกที่ไมแนนอน 

 3.ปญหาการไมเห็นคุณคาในตนเอง  ประโยชนท่ีไดรับจากการแกไขปญหาคือ  ทําใหเห็น
และคิดในทางที่ถูก  ไมทํารายตนเอง 
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ขอท่ี 2 เร่ือง สัปปุริสธรรม 7 

 

สถานการณท่ีกําหนด 
 หลายปกอนหลังจากท่ีหนุมทํางานเสร็จ  หนุมขับรถกลับบานตามปกติ  แตวันน้ันหนุมเพลีย

มากจนหลับในขึ้นมาโดยไมรูตัว  มารูอีกทีรถสั่นไปทั้งคันแลวพรอมๆกับมีเสียงดังโครม ! 

 พอลืมตาก็เห็นวารถของหนุมเสียหลักปนขึ้นฟุตบาทไปชนตนไม  ความตกใจทําใหหนุมรีบ

เหยียบเบรกตั้งใจจะหยุดรถ   แตเทาดันไปเหยียบเอาคันเรงเขาให   ผลก็คือ  รถพุงชนใตตนไมไปอีก 

2 ตน  จากนั้นตนไมก็ลมลงไปทับตูโทรศัพทสาธารณะเขา   ทําใหผูชายคนนอนไมไหวติงอยูริม

ฟุตบาท   ผมจึงไดแตกราบขอขมา ณ ตรงนั้นดวยความรูสึกผิดและเสียใจที่สุด 

 นับจากวันนั้นถึงแมหนุมจะพยายามชวยเหลือครอบครัวของพ่ีเขาใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  

แตความรูสึกที่วา “ ผมทําใหคนอ่ืนตาย ” ไมเคยลดนอยลงเลยและยังวนเวียนอยูในใจตลอดเวลา 

 แตที่ซ้ํารายไปกวาน้ัน คือ ผูที่เสียชีวิต คือหัวหนาครอบครัวที่ทําหนาท่ีทํางานเพื่อหาเลี้ยง

ครอบครัว มีภรรยาเปนอัมพฤกษ  และมีลูก 2 คนที่อายุ 9 ขวบและ 12 ขวบ ยิ่งทําใหหนุมสะเทือนใจ

ไปมากเปนทวีคูณที่รูวานองท้ัง 2 คนตองออกจากโรงเรียน  เพื่อทํางานหาเงินและเลี้ยงดูแมที่เปนอัม

พฤกษ 

 

2.1สถานการณดังกลาว  กอใหเกิดปญหาใดบาง 

 1.ปญหาความประมาทบนทองถนน 

 2.ปญหาความรูสึกผิดในใจท่ีวนเวียนตลอดเวลา 
 3.ปญหาแรงงานเด็ก 
 

2.2จากปญหาท่ีพบ  นักเรียนคิดวาสาเหตุมาจากอะไรบาง 

 1.ปญหาความประมาทบนทองถนน  มีสาเหตุมาจาก การทํางานจนขาดเวลาพักผอนทําให
เกิดการหลับในโดยไมรูตัว 
 2.ปญหาความรูสึกผิดในใจท่ีวนเวียนตลอดเวลา  มีสาเหตุมาจากการทําความผิดท่ีรูสึกผิด
และเสียใจมากท่ีสุดในชีวิต 
 3.ปญหาแรงงานเด็ก  มีสาเหตุมาจากความจําเปนท่ีตองเปนเสาหลักหาเลี้ยงครอบครัว 
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2.3จากสถานการณดังกลาว  ใหนักเรียนเสนอวิธีการแกไขปญหามาเปนขอๆ 

 1.ปญหาความประมาทบนทองถนน มีวิธีแกไขปญหา คือ ควรนําหลักสัปปุริสธรรม 7 คือ 
ธัมมัญุตา คือรูจักเหตุวาส่ิงนี้เปนเหตุของสิ่งนั้น ดังนั้นถารูวาการพักผอนนอยจะทําใหหลับในจน
เกิดอุบัติเหตุก็จะไมทํา 
 2.ปญหาความรูสึกผิดในใจท่ีวนเวียนตลอดเวลา มีวิธีแกไขปญหา คือ การนําหลักสัปปุริส
ธรรม 7 คือ อัตถัญุตา คือ รูจักผล รูจักวาผลอันนี้เกิดจากเหตุอันน้ี  เพื่อท่ีวาเราจะเขาใจและระงับ
เหตุไมใหเกิดอีกและเขาใจวาทุกส่ิงทุกอยางยอมมีเหตุและผล เมื่อเกิดแลวเราไปแกไขอดีตไมได  ควร
ทําปจจุบันและอนาคตใหดีท่ีสุด 
 3.ปญหาแรงงานเด็ก มีวิธีแกไขปญหา คือ  ใชหลักสัมมาอาชีวะโดยแนะนําใหประกอบอาชีพ
ท่ีสุจริต งดเวนอาชีพในทางที่ผิด 

 

2.4จากขอ 3 นักเรียนคิดวาประโยชนที่ไดรับจากการแกปญหาเปนอยางไร 

 1.ปญหาความประมาทบนทองถนน  ประโยชนท่ีไดรับจากการแกปญหา  คือ  เราจะ
สามารถประเมินและระวังเหตุท่ีจะกอใหเกิดผลเสียหายได หรือผอนหนักเปนเบาได 
 2.ปญหาความรูสึกผิดในใจท่ีวนเวียนตลอดเวลา   ประโยชนท่ีไดรับจากการแกปญหา  คือ  
ทําใหจิตเกษมและเกิดจิตสงบ 
 3.ปญหาแรงงานเด็ก     ประโยชนท่ีไดรับจากการแกปญหา  คือ  สัมมาอาชีวะเปนการ
ดํารงชีวิตอยางยั่งยืน   มีความสุขท้ังทางจิตใจและรางกาย 
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ขอท่ี 3 เร่ือง อุบาสกธรรม 7 

 

สถานการณท่ีกําหนด 
ยายคําหอมอายุเกือบ  80 ป ไดวางเวนจากการทํางานมาหลายป เพราะลูกๆหลานๆหวงอยาก

ใหพักชีวิตในวัยชราอยูที่บาน    ทุกๆวันพระยายคําหอมจะเตรียมหุงหาอาหาร ขาวปลา เพื่อไปวัดใส

บาตร ฟงธรรมและรักษาศีล  นอกจากน้ียังเขารวมพิธีกรรมทางศาสนาในทุกคร้ัง   แตลูกหลานก็เปน

หวงกลัววายายจะเปนลมระหวางทางไปวัด  หรือโดนพวกมิจฉาชีพมาหลอกเงินไป  จึงไมอยากให

ยายไปวัด    แตมีอยูวันหนึ่ง  ยายคําหอก็ไดแอบเดินทางวัดในวันออกพรรษาเพื่อไปฟงและสนทนา

ธรรม    ปรากฏวายายคําหอมถูกปลนเอาเงินและของมีคาท่ีสวมใสไปหมด  แตโชคดีที่ไมไดถูกทํา

รายรางกาย เพราะมีผูหวังดีเขามาชวยเหลือไวไดทันและพายายไปสงโรงพยาบาล 

 

3.1สถานการณดังกลาว  กอใหเกิดปญหาใดบาง 

 1.ปญหาการไมดูแลบุพการี 
 2.ปญหาการปลนชิงทรัพย 
 3.ปญหาการเพิกเฉยตอความเดือดรอนของผูอื่น 

 
3.2จากปญหาท่ีพบ  นักเรียนคิดวาสาเหตุมาจากอะไรบาง 

 1.ปญหาการไมดูแลบุพการี  มีสาเหตุมาจากการไมละเลยหนาท่ีของลูกๆหลานๆท่ีมีตอ
บุพการี 
 2.ปญหาการปลนชิงทรัพย   มีสาเหตุมาจากการอยากมีอยากไดในของท่ีไมใชของตนเอง 
 3.ปญหาการเพิกเฉยตอความเดือดรอนของผูอื่น   มีสาเหตุมาจากการตางคนตางอยูและ
ไมใชธุระ  และท่ีสําคัญกลัวอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นกับตนเอง 

 
3.3จากสถานการณดังกลาว  ใหนักเรียนเสนอวิธีการแกไขปญหามาเปนขอๆ 

 1.ปญหาการไมดูแลบุพการี  มีวิธีแกไขปญหา คือ หม่ันหากิจกรรมท่ีทํารวมกับผูสูงอายุ เชน 
ปฏิบัติตามหลักอุบาสกธรรม 7  เชน ไปวัดตามโอกาสท่ีเหมาะสม  หมั่นฟงธรรมอยางสม่ําเสมอ 
 2.ปญหาการปลนชิงทรัพย  มีวิธีแกไขปญหา คือ  เราควรใชหลักปริสัญุตา ไดแก  รูจัก
ชุมชนหรือสังคม  วาชุมชนท่ีเราอยูเปนอยางไร เพ่ือเราจะไดปฏิบัติตนไดเหมาะสม   
 3.ปญหาการเพิกเฉยตอความเดือดรอนของผูอื่น  มีวิธีแกไขปญหา คือ ใชหลักาลัญุตา  คือ 
การรูจักกาลเวลาวาเวลาไหนควรทําอยางไรจึงจะเหมาะสม 

   ส
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3.4จากขอ 3 นักเรียนคิดวาประโยชนที่ไดรับจากการแกปญหาเปนอยางไร 

 1.ปญหาการไมดูแลบุพการี  ประโยชนท่ีจะไดรับจากการแกปญหา คือ เสริมสราง
ความสัมพันธอันดีในครอบครัว   ลดการละทิ้งบุพการี 
 2.ปญหาการปลนชิงทรัพย   ประโยชนท่ีจะไดรับจากการแกปญหา คือ  ลดปญหาและความ
เส่ียงในตัวของเรา 
 3.ปญหาการเพิกเฉยตอความเดือดรอนของผูอื่น  ประโยชนท่ีจะไดรับจากการแกปญหา คือ 
ทําใหชุมชนและสังคมนาอยูอยางยั่งยืน 
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ขอท่ี 4 เร่ือง มรรค8 

 

สถานการณท่ีกําหนด 
 กรณีขาราชการซี 7 สํานักงานประกันสังคม เขารองเรียนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติวา ถูกมือดีอดีตเพ่ือนรวมงาน นํารูป เบอรโทรศัพท และช่ือไปโพสตในเว็บหาคูและขาย

บริการ  จนอับอายเสียชื่อเสียง 

 เร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นกลายเปนอุทาหรณสอนใจวา  ในโลกไซเบอรลวนแตมีภัย  หากโกรธหรือ

เกลียดใครไมจําเปนตองถึงตัว  แตแสนสะดวกแคปลายน้ิวคลิก   พ.ต.ต.รัฐพงศ  แกวยอด  สารวัตร

กลุมงานกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก. ปอท. ) 

บอกวา ใครท่ีถูกโพสตทําใหเสื่อมเสียเหมือนกรณีนี้ ไมควรอยูนิ่งดูดาย  เพราะจะทําใหผูกระทําเกิด

ความชะลาใจ  และควรมาแจงความตอเจาหนาท่ีตํารวจ เพื่อจะไดนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษใหเร็ว

ที่สุด 

 ทั้งน้ีมือโพสตรูป เบอรโทรลงเว็บไซตทําใหบุคคลเกิดความเสื่อมเสีย  จะมีความผิด 2 

กระทง คือ  

1.หมิ่นประมาทตามกฎหมายอาญา มีโทษจําคุกไมเกิน 1ป   ปรับไมเกิน  2หมื่นบาท หรือทั้งจําท้ัง

ปรับ 

2.โทษตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอรป 2550 ฐานนําขอมูลอันเปนเท็จ  มีโทษปรับไมเกิน 1 แสนบาท 

จําคุกไมเกิน 5 ป 

 ขณะท่ีผูเผยแพรตอก็ตองระมัดระวังไมแพกัน  ถาสอบสวนพบวา มีความต้ังใจที่จะเผยแพร

สงตอหรือรูจักกันมากอนจะมีความผิด 2 เดง เทียบเทากับโพสตเลยทีเดียว แตหากไมเจตนาก็ไมมี

ความผิด 

 

4.1สถานการณดังกลาว  กอใหเกิดปญหาใดบาง 

 1.ปญหาการละเมิดสิทธิสวนบุคคล 

 2.ปญหาภัยอันตรายในโลกไซเบอร 
 3.ปญหาผูกระทําผิดเกิดความชะลาใจ 
 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



146 
 
4.2จากปญหาท่ีพบ  นักเรียนคิดวาสาเหตุมาจากอะไรบาง 

 1.ปญหาการละเมิดสิทธิสวนบุคคล  มีสาเหตุมาจากการละเมิดความเปนสวนตัวจนทําให
ผูอื่นเดือดรอนหรืออับอาย ไดแก นํารูป เบอรโทรศัพท และชื่อไปโพสตในเว็บไซต 
 2.ปญหาภัยอันตรายในโลกไซเบอร   มีสาเหตุมาจาก ความงาย สะดวกและรวดเร็วเพียงแค
นําขอมูลของผูท่ีเราเกลียด   อยากกลั่นแกลงอยากทํารายโพสตลงไปในอินเตอรเน็ต 
 3.ปญหาผูกระทําผิดเกิดความชะลาใจ  มีสาเหตุมาจาก การนิ่งดูดายของผูเสียหาย 
 

4.3จากสถานการณดังกลาว  ใหนักเรียนเสนอวิธีการแกไขปญหามาเปนขอๆ 

 1.ปญหาการละเมิดสิทธิสวนบุคคล  จะมีวิธีการแกไขปญหา คือ เราควรใชจินตมยปญญา 
พิจารณาเรื่องท่ีรับรูจากแหลงเรียนรู แหลงขาวแลวพิจารณาเพื่อมิใหเกิดปญหากับตนเอง 
 2.ปญหาภัยอันตรายในโลกไซเบอร  จะมีวิธีการแกไขปญหา คือ ใชหลักของมรรค 8 ในขอ 
สัมมาวายามะ คือ  เพียรพยายามชอบ  เพียรในสิ่งท่ีถูกตอง เพียรละความชั่วท่ีเกิดขึ้นในตัวตน 
 3.ปญหาผูกระทําผิดเกิดความชะลาใจ  จะมีวิธีการแกไขปญหา คือ นําหนทางมรรค 8 ในขอ
สัมมาทิฏฐิ  คือ เห็นถูกตองตามทํานองคลองธรรม  ควรแจงตอเจาหนาท่ีเพ่ือคนชั่วจะไดถูกลงโทษ 

 

4.4จากขอ 3 นักเรียนคิดวาประโยชนที่ไดรับจากการแกปญหาเปนอยางไร 

 1.ปญหาการละเมิดสิทธิสวนบุคคล  ประโยชนท่ีไดรับจากการแกปญหา  คือ  ทําใหพิจารณา
เร่ืองราววาเหมาะหรือสมควรท่ีจะปฏิบัติตอบุคคลอื่นหรือไมอยางไร 
 2.ปญหาภัยอันตรายในโลกไซเบอร  ประโยชนท่ีไดรับจากการแกปญหา  คือ  ทําใหเพียร
พยายามในทางท่ีถูกตอง  มิใชเพียรพยายามท่ีจะทําลายผูอื่น 
 3.ปญหาผูกระทําผิดเกิดความชะลาใจ  ประโยชนท่ีไดรับจากการแกปญหา  คือ  ผูท่ีทําผิด
ไดรับผลแหงการกระทําตามกฎแหงกรรมท่ีพระพุทธเจาทรงสอน 
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แบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําชี้แจง 

 1.  คําตอบของนักเรียนจะไมมีผลตอการเรียนและผูวิจัยจะเก็บขอมูลนี้ไวเปนความลับ 

 2.  ขอใหนักเรียนตอบคําถามทุกขอตามความคิดเห็นหรือสภาพที่เปนจริง เนื่องจากคําตอบ

ของนักเรียนจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรูในโอกาสตอไป 

 3.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน มี  1 ตอน จํานวน 

12 ขอ  

 

 

 

 

                                                                                                นายสาวอุมาพร ปนเนตร 

                                                                                 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนสังคมศึกษา 

                                                                                         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําชี้แจง ใหนักเรียนพิจารณาขอความและขีดเคร่ืองหมายถูก   ลงในชองระดับความคิดเห็น

ของนักเรียน ที่ตรงกับความเปนจริง  ซึ่งเกณฑแตละตัวมีความหมายดังน้ี 

 ระดับ 5 หมายถึง นักเรียนเห็นดวยมากที่สุด 

 ระดับ 4 หมายถึง นักเรียนเห็นดวยมาก 

 ระดับ 3 หมายถึง นักเรียนเห็นดวยปานกลาง 

 ระดับ 2 หมายถึง นักเรียนเห็นดวยนอย 

 ระดับ 1 หมายถึง นักเรียนเห็นดวยนอยที่สุด 

ตัวอยาง 

รายการ ระดับความคิดเห็นของนักเรียน 
มาก 

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน 

กลาง 
3 

นอย 
ท่ีสุด 

2 

นอย 

 

1 

1.วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนทําใหเขาใจเนื้อหาวิชาไดดี 

 

     

2.วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนชวยพัฒนาทักษะการคิดและการทํางาน

รวมกันเปนกลุม 

 

     

 

ขอ 1 หมายความวา นักเรียนเห็นดวยกับขอความ “วิธีสอนแบบสตอรี่ไลนทําใหเขาใจเน้ือหาวิชาได

ดี” ในระดับมากท่ีสุด 

 

ขอ 2 หมายความวา นักเรียนเห็นดวยกับขอความ “วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนชวยพัฒนาทักษะการคิด

และการทํางานรวมกันเปนกลุม” ในระดับมาก 
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คําชี้แจง   

 1. โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียดแลวพิจารณาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการ

จัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน ตามขอความเหลาน้ันวาอยูในระดับใด  

 2. กรุณาขีดเคร่ืองหมายถูก  ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นที่เปนจริงของนักเรียน 

รายการ ระดับความคิดเห็นของนกัเรียน 

มาก 

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน 

กลาง 
3 

นอย 
ที่สุด 

2 

นอย 

 

1 

ดานกิจกรรมการเรียนรู      
1.การกําหนดสถานการณปญหาท่ีเกิดขึ้นของวิธีสอน
แบบสตอร่ีไลนชวยพัฒนาและสงเสริมความสามารถใน

การคิดวิเคราะหและคิดตัดสินใจ 

     

2.การดําเนินเร่ืองของวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนชวยพัฒนา

และสงเสริมความสามารถในการเชื่อมโยงความรูและ

ประสบการณ 

     

3.การต้ังคําถามหลักของวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนชวย

พัฒนาและสงเสริมความสามารถในการคิดหาคําตอบ

ตามหลักเหตุผล 

     

4.การสรางฉากและการกําหนดตัวละครของวิธีสอน

แบบสตอร่ีไลนชวยพัฒนาและสงเสริมความสามารถใน

การคิดสรางสรรค 

     

5.กระบวนการสอนของวิธีสอนแบสตอร่ีไลนโดย

ภาพรวมชวยพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหา 

     

ดานบรรยากาศในการเรียนรู      
6.วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนทําใหนักเรียนมีความสนใจ 

อยากรู อยากเรียน 

     

7.วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนชวยกระตุนใหนักเรียนต้ังใจ

เรียนและติดตามบทเรียนอยางตอเนื่อง 
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รายการ ระดับความคิดเห็นของนกัเรียน 

มาก 

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน 

กลาง 
3 

นอย 
ที่สุด 

2 

นอย 

 

1 

8.วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนจะทําใหนักเรียนตระหนักใน
การมีสวนรวมท่ีจะทําใหกลุมประสบความสําเร็จ 

     

9.วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนจะทําใหนักเรียนมีอิสระใน
การเรียนรูและเรียนอยางมีความสุข 

     

ดานประโยชนท่ีไดรับ      
10.วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนทําใหเขาใจเนื้อหาวิชาไดดี      
11.วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนชวยพัฒนาทักษะการคิดและ

การทํางานรวมกันเปนกลุม 

     

12.วิธีสอนแบบสตอร่ีไลนทําใหนักเรียนสามารถนํา 

ความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

     

 

ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 

ขอบคุณท่ีใหความรวมมือ 
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ภาคผนวก  ค 

ผลการวิเคราะหเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 

- คาดัชนีความสอดคลองระหวางแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนกับจุดประสงค 

เร่ืองหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

- คาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรูของแบบทดสอบกอนเรียน – หลัง

เรียน เร่ืองหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

- คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับความสามารถในการแกปญหาของแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการแกปญหา (อัตนัย) เร่ืองหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

- คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอน

แบบสตอร่ีไลน เร่ืองหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

- ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบกอนเรียนและหลัง

เรียนเร่ืองหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา จากโปรแกรมสําเร็จรูป B -Index 

 

- ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก ( D ) ของแบบทดสอบอัตนัยวัด

ความสามารถในการแกปญหา 

 

- สรุปคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบกอนเรียนและ หลังเรียน จํานวน 30 ขอ (30 

คะแนน) เร่ืองหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา (กลุมตัวอยาง) 

 

- สรุปผลการทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา จํานวน 4 ขอ (16 คะแนน) เร่ืองหลักธรรม

สําคัญทางพระพุทธศาสนา (กลุมตัวอยาง) 
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ตารางท่ี 14 คาดัชนีความสอดคลองระหวางแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 

 กับจุดประสงค เร่ือง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

รายการประเมิน 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 – 5 

ผูเชี่ยวชาญ 
∑R IOC 

1 2 3 

1. องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 
   1.1 องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูครบถวนตาม

รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู 

   1.2 องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูมีลําดับ

ขั้นตอนเปนระบบ 

 

+1 

 

+1 

 

 

0 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

2.00 

 

3.00 

 

0.67 

 

1.00 

2. จุดประสงคการเรียนรู 
    2.1 จุดประสงคการเรียนรูมีความชัดเจนสามารถวัดและ

ประเมินผลได 

    2.2 การเขียนจุดประสงคการเรียนรูถูกตองตรงตาม

หลักการ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

3.00 

 

1.00 

 

1.00 

3. เนื้อหา  / สาระการเรียนรู 
   3.1 เน้ือหาหรือสาระการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู 

   3.2 การจัดลําดับเน้ือหาหรือสาระการเรียนรูมีความ

เหมาะสมกับระดับชั้น 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

3.00 

 

1.00 

 

1.00 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 

   4.1 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับจุดประสงค 

   4.2 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหาหรือสาระการ

เรียนรู 

   4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนสะทอนขั้นตอนการสอน

ดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 

 

+1 

+1 

 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

 

3.00 

3.00 

 

3.00 

 

1.00 

1.00 

 

1.00 

5. สื่อ / แหลงการเรียนรู 
   5.1 สื่อ / แหลงการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค 

   5.2 สื่อ / แหลงการเรียนรูสอดคลองกับเน้ือหาหรือสาระ

การเรียนรู 

 

+1 

+1 

 

 

+1 

+1 

 

 

+1 

+1 

 

 

3.00 

3.00 

 

 

1.00 

1.00 
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ตารางท่ี 14 คาดัชนีความสอดคลองระหวางแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 

 กับจุดประสงค เร่ือง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา (ตอ) 

รายการประเมิน 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 – 5 

ผูเชี่ยวชาญ 
∑R IOC 

1 2 3 

   5.3 สื่อ / แหลงการเรียนรูสอดคลองกับการจัดการเรียนรู

ดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 

   5.4 สื่อ / แหลงการเรียนรูมีความเหมาะสมกับนักเรียน 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

3.00 

 

3.00 

1.00 

 

1.00 

6. เครื่องมือวัดผล 

    6.1 เคร่ืองมือวัดผลสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

    6.2 เคร่ืองมือวัดผลสอดคลองกับกิจกรรม 

    6.3 เคร่ืองมือวัดผลสอดคลองกับเนื้อหาหรือสาระการ

เรียนรู 

    6.4 เคร่ืองมือวัดผลสอดคลองกับวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

 

3.00 

3.00 

3.00 

 

3.00 

 

1.00 

1.00 

1.00 

 

1.00 

คาเฉลี่ยรวม     0.98 
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ตารางท่ี 15   คาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรูของแบบทดสอบกอน 

 เรียน – หลังเรียนเร่ืองหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

จุดประสงคการเรียนรู ขอ 

จําแนกตาม
พฤติกรรมดานพุทธิ

พิสัย 

ของบลูม 

ผูเชี่ยวชาญ 

∑R IOC 
1 2 3 

1.นักเรียนบอกความหมายของ 

อุบาสกธรรม 7 ไดถูกตอง   

1 ความเขาใจ +1 0 +1 3.00 0.67 

2 ความเขาใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

2.นักเรียนสามารถบอกองคประกอบ

ของอุบาสกธรรม 7 ไดถูกตอง    

3 ความรู-ความจํา +1 +1 +1 3.00 1.00 

4 ความรู-ความจํา +1 +1 +1 3.00 1.00 

3.นักเรียนสามารถยกตัวอยางกรณี

สถานการณที่เกี่ยวของกับอุบาสก

ธรรม7 ได  

5 การนําไปใช +1 +1 +1 3.00 1.00 

6 การนําไปใช +1 +1 +1 3.00 1.00 

4.นักเรียนสามารถวิเคราะห

ประโยชนที่ไดรับจากการปฏิบัติตาม 

อุบาสกธรรม 7ได 

 

7 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 

8 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 

9 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 

10 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 

11 ประเมินคา +1 +1 +1 3.00 1.00 

12 ประเมินคา +1 +1 +1 3.00 1.00 

5.นักเรียนบอกความหมายของปญญา 

3 ไดถูกตอง 

13 ความรู-ความจํา +1 +1 +1 3.00 1.00 

14 ความรู-ความจํา +1 +1 +1 3.00 1.00 

6.นักเรียนสามารถบอกองคประกอบ

ของปญญา 3ไดถูกตอง 

15 ความเขาใจ +1 0 +1 2.00 0.67 

16 ความเขาใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

7.นักเรียนสามารถยกตัวอยางกรณี

สถานการณที่เกี่ยวของกับปญญา 3 

ได   

17 การนําไปใช +1 +1 +1 3.00 1.00 

18 การนําไปใช +1 +1 +1 3.00 1.00 

8.นักเรียนสามารถวิเคราะห

ประโยชนที่ไดจากการปฏิบัติตาม

ปญญา3ได   

19 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 

20 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 

21 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 15  คาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรูของแบบทดสอบ 

 กอนเรียน – หลังเรียนเร่ืองหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา (ตอ)  

จุดประสงคการเรียนรู ขอ 

จําแนกตาม
พฤติกรรมดานพุทธิ

พิสัย 

ของบลูม 

ผูเชี่ยวชาญ 

∑R IOC 
1 2 3 

 

22 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 

23 ประเมินคา +1 +1 +1 3.00 1.00 

24 ประเมินคา +1 +1 +1 3.00 1.00 

9.นักเรียนบอกความหมายของ 

สัปปุริสธรรม7 ไดถูกตอง   

25 ความเขาใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

26 ความเขาใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

10.นักเรียนสามารถบอก

องคประกอบของสัปปุริสธรรม  7ได

ถูกตอง 

27 ความรู-ความจํา +1 +1 +1 3.00 1.00 

28 ความรู-ความจํา +1 +1 +1 3.00 1.00 

29 ความรู-ความจํา +1 +1 +1 3.00 1.00 

30 ความรู-ความจํา +1 +1 +1 3.00 1.00 

11.นักเรียนสามารถยกตัวอยางกรณี

สถานการณที่เกี่ยวของกับสัปปุริส

ธรรม 7 ได   

 

31 การนําไปใช +1 +1 +1 3.00 1.00 

32 การนําไปใช +1 +1 +1 3.00 1.00 

33 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 

34 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 

12.นักเรียนสามารถวิเคราะห

ประโยชนที่ไดจากการปฏิบัติตามสัป

ปุริสธรรม 7ได  

35 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 

36 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 

37 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 

38 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 

39 ประเมินคา +1 +1 +1 3.00 1.00 

40 ประเมินคา +1 +1 +1 3.00 1.00 

13.นักเรียนบอกความหมายของ

มรรคมีองค 8 ไดถูกตอง   

41 ความเขาใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

42 ความเขาใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

43 ความเขาใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 

44 ความเขาใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 15  คาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรูของแบบทดสอบ 

 กอนเรียน – หลังเรียนเร่ืองหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา (ตอ)  

จุดประสงคการเรียนรู ขอ 

จําแนกตาม
พฤติกรรมดานพุทธิ

พิสัย 

ของบลูม 

ผูเชี่ยวชาญ 

∑R IOC 
1 2 3 

14.นักเรียนสามารถบอก

องคประกอบของมรรคมีองค 8 ได

ถูกตอง  

45 ความรู-ความจํา +1 +1 +1 3.00 1.00 

46 ความรู-ความจํา +1 +1 +1 3.00 1.00 

47 ความรู-ความจํา +1 +1 +1 3.00 1.00 

48 ความรู-ความจํา +1 +1 +1 3.00 1.00 

15.นักเรียนสามารถยกตัวอยางกรณี

สถานการณที่เกี่ยวของกับมรรคมี

องค 8 ไดอยางนอย 3 ตัวอยาง   

  

49 การนําไปใช +1 +1 +1 3.00 1.00 

50 การนําไปใช +1 +1 +1 3.00 1.00 

51 การนําไปใช +1 +1 +1 3.00 1.00 

52 การนําไปใช +1 +1 +1 3.00 1.00 

53 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 

54 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 

16.นักเรียนสามารถวิเคราะห

ประโยชนที่ไดจากการปฏิบัติตาม

มรรคมีองค 8 ได   

55 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 

56 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 

57 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 

58 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 

59 ประเมินคา +1 +1 +1 3.00 1.00 

60 ประเมินคา +1 +1 +1 3.00 1.00 

คาเฉลี่ยรวม       0.99 
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ตารางท่ี 16 คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับความสามารถในการแกปญหาของ 

 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา (อัตนัย) เร่ือง หลักธรรมสําคัญทาง 

 พระพุทธศาสนา 

 

สถ
าน
การ

ณ 

ขอ ความสามารถในการแกปญหา 

ระดับความ
คิดเห็น 

∑
R 

IO
C

 

ผูเช
ี่ยว
ชาญ

คน
ที่ 1

 

ผูเช
ี่ยว
ชาญ

คน
ที่ 2

 

ผูเช
ี่ยว
ชาญ

คน
ที่ 3

 

สถ
าน

กา
รณ

ที่ 
1 

1 ดานที่ 1 : ความสามารถในการกําหนดประเด็นปญหา   +1 +1 +1 3.00 1.00 

2 ดานที่ 2 : ความสามารถในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา   +1 +1 +1 3.00 1.00 

3 ดานที่ 3 : ความสามารถในการเสนอวิธีการแกปญหา       +1 +1 +1 3.00 1.00 

4 ดานที่ 4 : ความสามารถในการประเมินผลการแกปญหา +1 +1 +1 3.00 1.00 

สถ
าน

กา
รณ

ที่ 
2 

1 ดานที่ 1 : ความสามารถในการกําหนดประเด็นปญหา   +1 +1 +1 3.00 1.00 

2 ดานที่ 2 : ความสามารถในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา   0 +1 +1 2.00 0.67 

3 ดานที่ 3 : ความสามารถในการเสนอวิธีการแกปญหา       +1 +1 +1 3.00 1.00 

4 ดานที่ 4 : ความสามารถในการประเมินผลการแกปญหา +1 +1 +1 3.00 1.00 

สถ
าน

กา
รณ

ที่ 
3 

1 ดานที่ 1 : ความสามารถในการกําหนดประเด็นปญหา   +1 +1 +1 3.00 1.00 

2 ดานที่ 2 : ความสามารถในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา   +1 +1 +1 3.00 1.00 

3 ดานที่ 3 : ความสามารถในการเสนอวิธีการแกปญหา       +1 +1 +1 3.00 1.00 

4 ดานที่ 4 : ความสามารถในการประเมินผลการแกปญหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 16 คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับความสามารถในการแกปญหาของ 

 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา (อัตนัย) เร่ือง หลักธรรมสําคัญทาง 

 พระพุทธศาสนา (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

สถ
าน
การ

ณ 

ขอ ความสามารถในการแกปญหา 

ระดับความ
คิดเห็น 

∑
R 

IO
C

 

ผูเช
ี่ยว
ชาญ

คน
ที่ 1

 

ผูเช
ี่ยว
ชาญ

คน
ที่ 2

 

ผูเช
ี่ยว
ชาญ

คน
ที่ 3

 

สถ
าน

กา
รณ

ที่ 
4 

1 ดานที่ 1 : ความสามารถในการกําหนดประเด็นปญหา   +1 +1 +1 3.00 1.00 

2 ดานที่ 2 : ความสามารถในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา   +1 +1 +1 3.00 1.00 

3 ดานที่ 3 : ความสามารถในการเสนอวิธีการแกปญหา       +1 +1 +1 3.00 1.00 

4 ดานที่ 4 : ความสามารถในการประเมินผลการแกปญหา +1 +1 +1 3.00 1.00 

สถ
าน

กา
รณ

ที่ 
5 

1 ดานที่ 1 : ความสามารถในการกําหนดประเด็นปญหา   +1 +1 +1 3.00 1.00 

2 ดานที่ 2 : ความสามารถในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา   +1 +1 +1 3.00 1.00 

3 ดานที่ 3 : ความสามารถในการเสนอวิธีการแกปญหา       +1 +1 +1 3.00 1.00 

4 ดานที่ 4 : ความสามารถในการประเมินผลการแกปญหา +1 +1 +1 3.00 1.00 

สถ
าน

กา
รณ

ที่ 
6 

1 ดานที่ 1 : ความสามารถในการกําหนดประเด็นปญหา   +1 +1 +1 3.00 1.00 

2 ดานที่ 2 : ความสามารถในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา   +1 +1 +1 3.00 1.00 

3 ดานที่ 3 : ความสามารถในการเสนอวิธีการแกปญหา       +1 +1 +1 3.00 1.00 

4 ดานที่ 4 : ความสามารถในการประเมินผลการแกปญหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 16 คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับความสามารถในการแกปญหาของ 

 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา (อัตนัย) เร่ือง หลักธรรมสําคัญทาง 

 พระพุทธศาสนา (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถ
าน
การ

ณ 

ขอ ความสามารถในการแกปญหา 

ระดับความ
คิดเห็น 

∑
R 

IO
C

 

ผูเช
ี่ยว
ชาญ

คน
ที่ 1

 

ผูเช
ี่ยว
ชาญ

คน
ที่ 2

 

ผูเช
ี่ยว
ชาญ

คน
ที่ 3

 

สถ
าน

กา
รณ

ที ่
7 

1 ดานที่ 1 : ความสามารถในการกําหนดประเด็นปญหา   +1 +1 +1 3.00 1.00 

2 ดานที่ 2 : ความสามารถในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา   +1 +1 +1 3.00 1.00 

3 ดานที่ 3 : ความสามารถในการเสนอวิธีการแกปญหา       +1 +1 +1 3.00 1.00 

4 ดานที่ 4 : ความสามารถในการประเมินผลการแกปญหา +1 +1 +1 3.00 1.00 

สถ
าน

กา
รณ

ที่ 
8 

1 ดานที่ 1 : ความสามารถในการกําหนดประเด็นปญหา   +1 +1 +1 3.00 1.00 

2 ดานที่ 2 : ความสามารถในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา   +1 +1 +1 3.00 1.00 

3 ดานที่ 3 : ความสามารถในการเสนอวิธีการแกปญหา       +1 +1 +1 3.00 1.00 

4 ดานที่ 4 : ความสามารถในการประเมินผลการแกปญหา +1 +1 +1 3.00 1.00 

คาเฉล่ียรวม     1.00 
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ตารางท่ี  17 คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่ 

 มีตอวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน เร่ือง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

รายการประเมิน ผูเชี่ยวชาญ ∑R IOC 

1 2 3 

ดานกิจกรรมการเรียนรู      

1.การกําหนดสถานการณปญหาท่ีเกิดขึ้นของวิธีสอนแบบสตอร่ี

ไลนชวยพัฒนาและสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหและ

คิดตัดสินใจ 

+1 +1 +1 +3 1.00 

2.การดําเนินเรื่องของวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนชวยพัฒนาและ

สงเสริมความสามารถในการเช่ือมโยงความรูและประสบการณ 

+1 +1 +1 +3 1.00 

3.การต้ังคําถามหลักของวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนชวยพัฒนาและ

สงเสริมความสามารถในการคิดหาคําตอบตามหลักเหตุผล  

+1 +1 +1 +3 1.00 

4.การสรางฉากและการกําหนดตัวละครของวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน

ชวยพัฒนาและสงเสริมความสามารถในการคิดสรางสรรค 

+1 +1 +1 +3 1.00 

5.กระบวนการสอนของวิธีสอนแบบสตอร่ีไลนโดยภาพรวมชวย

พัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหา 

+1 +1 +1 +3 1.00 

ดานบรรยากาศในการเรียนรู      

6.วิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  ทําใหนักเรียนมคีวามสนใจ  อยากรูอยาก

เรียน 

+1 +1 +1 +3 1.00 

7.วิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  ชวยกระตุนใหนักเรียนตั้งใจและติดตาม

บทเรียนอยางตอเนื่อง 

+1 +1 +1 +3 1.00 

8.วิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  จะทําใหนักเรียนตระหนักในการมีสวน

รวมที่จะทําใหกลุมประสบความสําเร็จ 

+1 +1 +1 +3 1.00 

9.วิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  ทําใหนักเรียนมีอิสระในการเรียนรูและ

เรียนอยางมีความสุข 

+1 +1 +1 +3 1.00 

ดานประโยชนที่ไดรบัจากการเรียนรู      

10.วิธีสอนแบบสตอร่ีไลน ทําใหเขาใจเนื้อหาวิชาไดด ี +1 +1 +1 +3 1.00 

11.วิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  ชวยพัฒนาทักษะการคดิและการทํางาน

รวมกันเปนกลุม 

+1 +1 +1 +3 1.00 

12.วิธีสอนแบบสตอร่ีไลน  ทําใหนักเรียนสามารถนําความรูไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

+1 +1 +1 +3 1.00 

คาเฉลี่ยรวม 1.00 
 



161 
 
ตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p)และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบกอน 

 เรียนและหลังเรียนเร่ือง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา จากโปรแกรมสําเร็จ 

 รูป B -Index 

 

ขอ p R ขอที่ไมเลือก สรุปผล 

1 0.000 0.000 X *จําแนกไมได 
2 0.432 0.510  อํานาจการจําแนกดีมาก 

3 0.973 0.138 X อํานาจการจําแนกตํ่า 

4 0.865 0.417  อํานาจการจําแนกดีมาก 

5 0.865 0.544  อํานาจการจําแนกดีมาก 

6 0.297 -0.412 X *จําแนกไมได 

7 0.703 0.842  อํานาจการจําแนกดีมาก 

8 0.865 0.410 X อํานาจการจําแนกดีมาก 

9 0.486 0.430  อํานาจการจําแนกดีมาก 

10 0.378 -0.513 X *จําแนกไมได 

11 0.676 1.362 X อํานาจการจําแนกดีมาก 

12 0.378 0.627  อํานาจการจําแนกดีมาก 

13 0.730 0.292  อํานาจการจําแนกพอใช 

14 0.703 0.670 X อํานาจการจําแนกดีมาก 

15 0.351 -0.085 X *จําแนกไมได 

16 0.378 0.529  อํานาจการจําแนกดีมาก 

17 0.865 0.552 X อํานาจการจําแนกดีมาก 

18 0.270 0.429  อํานาจการจําแนกดีมาก 

19 0.595 1.421  อํานาจการจําแนกดีมาก 

20 0.324 -0.200 X *จําแนกไมได 

21 0.486 6.972 X อํานาจการจําแนกดีมาก 

22 0.027 -0.082 X *จําแนกไมได 

23 0.710 0.600  อํานาจการจําแนกดีมาก 

24 0.370 0.710  อํานาจการจําแนกดีมาก 

25 0.703 0.911 X อํานาจการจําแนกดีมาก 
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ตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบกอน 

 เรียนและหลังเรียนเร่ือง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา จากโปรแกรมสําเร็จรูป  

 B –Index (ตอ) 

 

ขอ p r ขอที่ไมเลือก สรุปผล 

26 0.514 0.613  อํานาจการจําแนกดีมาก 

27 0.676 0.329 X อํานาจการจําแนกดี 

28 0.297 0.365  อํานาจการจําแนกดี 

29 0.514 0.692  อํานาจการจําแนกดีมาก 

30 0.790 0.400  อํานาจการจําแนกดีมาก 

31 0.170 0.130 X อํานาจการจําแนกตํ่า 

32 0.710 0.370 X อํานาจจําแนกดี 

33 0.811 0.482 X อํานาจจําแนกดีมาก 

34 0.757 0.298 X อํานาจการจําแนกพอใช 

35 0.649 1.104  อํานาจการจําแนกดีมาก 

36 0.568 0.844  อํานาจการจําแนกดีมาก 

37 0.541 0.936  อํานาจการจําแนกดีมาก 

38 0.811 0.405  อํานาจการจําแนกดีมาก 

39 0.378 0.529 X อํานาจการจําแนกดีมาก 

40 0.595 0.915 X อํานาจการจําแนกดีมาก 

41 0.568 0.376 X อํานาจการจําแนกดี 

42 0.270 0.563  อํานาจการจําแนกดีมาก 

43 0.243 0.133  อํานาจการจําแนกตํ่า 

44 0.514 3.003 X อํานาจการจําแนกดีมาก 

45 0.351 -0.648 X *จําแนกไมได 

46 0.541 0.306  อํานาจการจําแนกดี 

47 0.595 0.820  อํานาจการจําแนกดีมาก 

48 0.568 3.695 X อํานาจการจําแนกดีมาก 

49 0.541 0.204  อํานาจการจําแนกพอใช 

50 0.595 3.653 X อํานาจการจําแนกดีมาก 
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ตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบกอน 

 เรียนและหลังเรียนเร่ือง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา จากโปรแกรมสําเร็จรูป  

 B –Index (ตอ) 

 

ขอ p r ขอที่ไมเลือก สรุปผล 

51 0.297 -0.040 X *จําแนกไมได 

52 0.486 0.859  อํานาจการจําแนกดีมาก 

53 0.378 0.389  อํานาจการจําแนกดี 

54 0.514 0.052 X อํานาจการจําแนกตํ่า 

55 0.162 0.039  อํานาจการจําแนกตํ่า 

56 0.054 -0.019 X อํานาจการจําแนกติดลบ 

57 0.243 0.765 X อํานาจการจําแนกดีมาก 

58 0.216 -0.712 X อํานาจจําแนกติดลบ 

59 0.432 0.088  อํานาจจําแนกตํ่า 

60 0.622 0.505  อํานาจจําแนกดีมาก 

 

หมายเหตุ  
รวมตัดขอสอบท้ังหมด  30  ขอ 
1. ขอสอบขอที่ 8,17,33  มีคา  p สูงกวา  0.80 จัดเปนขอสอบที่งายเกินไป  จึงตัดออกจํานวน 3 ขอ 

2. ขอสอบขอที่ 3,31 มีคา  r  ต่ํากวา 0.20 จัดเปนขอสอบที่มีอํานาจจําแนกต่ํากวาเกณฑเปน ขอสอบที่

ยากเกินไป  จึงตัดออกจํานวน 2 ขอ 

3. ขอสอบขอที่ 1,54,56 มีคา r เทากับ 0 จัดเปนขอสอบไมมีคาอํานาจจําแนก จึงตัดออกจํานวน 3 ขอ 

4. ขอสอบขอที่  6 , 10 , 15 , 20 , 22  , 45 , 51 , 58 มีคา  r อํานาจจําแนกติดลบวิเคราะหไมได  จึงตัต

ออกจํานวน  8  ขอ 

5. เนื่องจากมีขอสอบเกินจํานวนท่ีตองการจึงตัดออกแบบเจาะจง  มีดังน้ี   11,14,21,25,27,32,34,39, 

40,41,44,48,50,57 จํานวน  14  ขอ 

 

ขอสอบท่ีใชจริงจํานวน 30 ขอ ดังนี้ 
 ขอสอบที่ใชจริง 30 ขอ ดังน้ี  2 , 4 , 5 , 7 , 9 , 12 , 13 , 16 , 18 , 19 , 23 , 24 , 26 , 28 , 29 , 

30 , 35 , 36 , 37 , 38 , 42 , 43 , 46 , 47 , 49 , 52 , 53 , 55 , 59 , 60  
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การวิเคราะหแบบทดสอบอัตนัยวัดความสามารถในการแกปญหา   เรื่อง  หลักธรรมสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
 

 การวิเคราะหแบบทดสอบอัตนัย จํานวน  8 ขอ  โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุมเกง 

และกลุมออน  โดยการคํานวณจากสูตร สูตร  PE  ของ วิทนีย และซาเบอรส ( D.R. Whitney  and  

D.L. Sabers )  

( ลวน   สายยศและอังคณา  สายยศ . 2539: 199 - 200 ) 

 1. ดัชนีคาความงาย  ( P ) คํานวณจากสูตร  ดังน้ี 

 

 สูตร   PE =  XX2N
2N XSS

 

 

           เมื่อ PE แทน  ดัชนีคาความยาก 

 SU แทน  ผลรวมของคะแนนกลุมเกง 

 SL แทน  ผลรวมของคะแนนกลุมออน 

 Xmax แทน  คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด 

 Xmin แทน  คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด 

 N  แทน  จํานวนผูเขาสอบของกลุมเกงหรือกลุมออน 

2. ดัชนคีาอํานาจจําแนกเพื่อวิเคราะหเปนรายขอ  โดยใชสูตร  D  ของ วิทนีย และซาเบอรส  

( D.R. Whitney  and  D.L. Sabers ) ( ลวน   สายยศและอังคณา  สายยศ . 2539: 201 ) 

 สูตร  D =      XXN
SS

 

 

             เมื่อ  D แทน  คาอํานาจจําแนก 

 SU แทน  ผลรวมของคะแนนกลุมเกง 

 SL แทน  ผลรวมของคะแนนกลุมออน 

 Xmax แทน  คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด 

 Xmin แทน  คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด 

 N แทน  จํานวนผูเขาสอบของกลุมเกงหรือกลุมออน 

  

 



165 
 
ตารางท่ี 19  ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก ( D ) ของแบบทดสอบ 

อัตนัยวัดความสามารถในการแกปญหา 

 

ขอ p D ขอท่ีไมเลือก สรุปผล 
1 1.14 0.14 X อํานาจการจําแนกตํ่า 

2 0.80 0.34  อํานาจการจําแนกดี 

3 1.03 0.04 X อํานาจการจําแนกตํ่า 

4 0.77 0.36  อํานาจการจําแนกดี 

5 0.63 0.30  อํานาจการจําแนกดี 

6 0.68 0.35  อํานาจการจําแนกดี 

7 0.77 0.15 X อํานาจการจําแนกตํ่า 

8 0.64 0.33  อํานาจการจําแนกดี 
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ตารางท่ี 20 สรุปคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบกอนเรียนและ หลังเรียน 

จํานวน 30 ขอ (30 คะแนน) เร่ือง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา (กลุม

ตัวอยาง) 

ลําดับท่ี 
วิธีสอนแบบสตอร่ี

ไลน 
คาความ

ตาง 
ลําดับท่ี 

วิธีสอนแบบสตอร่ี

ไลน 
คาความ

ตาง 
กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน 

1 14 28 14 29 13 24 11 

2 11 20 9 30 5 16 11 

3 12 26 14 31 10 19 9 

4 10 25 15 32 8 21 13 

5 9 21 12 33 6 19 13 

6 10 22 12 34 13 19 6 

7 6 18 12 35 12 21 9 

8 6 20 14 36 5 19 14 

9 15 27 12 37 13 24 11 

10 9 19 10 38 11 19 8 

11 9 20 11 39 12 22 10 

12 9 18 9 40 3 16 13 

13 12 23 11 41 13 18 5 

14 9 20 11 42 10 19 9 

15 6 18 12 43 8 21 13 

16 12 20 8 44 8 18 10 

17 14 23 9 45 11 22 11 

18 16 28 12 46 11 25 14 

19 9 21 12 47 13 19 6 

20 10 17 7 48 10 17 7 

21 7 22 15 49 8 19 11 

22 6 20 14 50 12 20 8 
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ตารางท่ี 20 สรุปคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบกอนเรียนและ หลังเรียน  

 จํานวน 30 ขอ (30 คะแนน) เร่ือง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา  

 (กลุมตัวอยาง) (ตอ) 

 

ลําดับท่ี 

วิธีสอนแบบสตอร่ี

ไลน 
คาความ

ตาง 
ลําดับท่ี 

วิธีสอนแบบสตอร่ี

ไลน 
คาความ

ตาง 
กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน 

23 8 18 10 51 4 18 14 

24 8 22 14 52 9 18 9 

25 8 19 11 53 14 26 12 

26 4 19 15     

27 10 19 9     

28 7 17 10     
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ตารางท่ี 21 สรุปผลการทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา จํานวน 4 ขอ (64 คะแนน) เร่ือง  

 หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา (กลุมตัวอยาง) 

ลําด
ับที่

 ขอ 

1 

ขอ 

2 

ขอ 

3 

ขอ 

4 รวม
 

ลําด
ับที่

 ขอ 

1 

ขอ 

2 

ขอ 

3 

ขอ 

4 รวม
 

1 16 16 15 14 61 28 8 15 12 14 49 

2 11 14 12 13 50 29 16 14 14 15 59 

3 15 16 16 15 62 30 12 10 14 13 49 

4 15 14 14 16 59 31 15 12 10 11 48 

5 15 12 11 11 49 32 14 15 13 14 56 

6 11 12 14 13 50 33 12 10 12 13 47 

7 10 11 14 12 47 34 10 11 14 12 47 

8 12 14 13 15 54 35 13 10 12 15 50 

9 14 16 16 14 60 36 12 10 12 13 47 

10 8 10 14 12 44 37 15 14 12 10 51 

11 13 12 12 14 51 38 12 14 11 11 48 

12 7 12 11 14 44 39 14 13 14 12 53 

13 15 12 14 10 51 40 8 12 10 13 43 

14 10 14 15 12 51 41 14 12 13 12 51 

15 12 6 13 15 46 42 15 13 12 10 50 

16 12 12 11 13 48 43 14 16 12 13 55 

17 13 15 11 11 50 44 15 12 12 10 49 

18 16 15 16 16 63 45 12 13 15 15 55 

19 11 8 16 12 47 46 16 16 14 16 62 

20 10 8 11 13 42 47 12 6 13 14 45 

21 15 12 11 13 51 48 10 12 14 13 49 
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ตารางท่ี 21 สรุปผลการทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา จํานวน 4 ขอ (64 คะแนน) 

  เร่ือง หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา (กลุมตัวอยาง) (ตอ) 

 

ลําด
ับที่

 ขอ 

1 

ขอ 

2 

ขอ 

3 

ขอ 

4 รวม
 

ลําด
ับที่

 ขอ 

1 

ขอ 

2 

ขอ 

3 

ขอ 

4 รวม
 

22 12 14 15 11 52 49 11 13 13 14 51 

23 10 10 8 12 40 50 14 13 12 15 54 

24 15 12 14 13 54 51 10 14 15 12 51 

25 11 8 10 14 43 52 11 12 14 13 50 

26 12 10 10 11 43 53 16 15 16 14 61 

27 13 14 10 12 49  
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