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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนวิชา

ชวีวทิยาเรือ่ง ยนีและโครโมโซม ดว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน ์สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำาเพ็ญ” 
มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำานวน 36 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
เครื่องมือในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์เรื่อง ยีนและโครโมโซม แบบทดสอบผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาชีววทิยา และแบบสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนวิชาชวีวิทยา ทำาการวิเคราะหข์อ้มลู
โดยเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนทางการเรยีนระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรียน โดยใชก้ารทดสอบ 
t-test แบบ Dependent sample และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนวิชา 
ชีววิทยาหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พฤติกรรมการเรียนวิชาชีววิทยาของ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คำ�สำ�คัญ: การจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ พฤติกรรมการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstract
The objectives of this research were to study learning achievement and learning  

behavior in Biology on “genes and chromosomes” using storyline teaching for 12th grade 
students. The sample for this research consisted of 36 twelfth grade students from  
Piboonbumpen Demonstration School in the first semester of 2014. The sample was  
randomly selected for the experimental group using cluster random sampling. The research 
instruments were the lesson plans using storyline teaching on genes and chromosomes, 
biology learning achievement test, and learning behavior in biology observation. The data 
were analyzed by comparing the difference between pre-test and post-test mean scores 
of learning achievement and learning behavior in biology with dependent samples t-test  
and comparing the difference between post-test mean scores and criterion of 70% learning 
achievement and learning behavior in biology with one sample t-test.

The research findings were summarized as follows: The post-test mean scores of 
biology learning achievement of 12th grade students after using storyline teaching were 
higher than pre-test mean scores of that at the statistically significant .05 level and the  
post-test mean scores of biology learning achievement were higher than 70 percent  
criterion at the statistically significant .05 level. The post-test mean scores of learning behavior 
in biology of 12th grade students after using storyline teaching were higher than pre-test mean 
scores of that at the statistically significant .05 level and the post-test mean scores of learning 
behavior in biology were higher than 70 percent criterion at the statistically significant .05 level

Keywords: Storyline, learning behavior, learning achievement 

บทนำา
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำาคัญยิ่งเพราะ

เกีย่วขอ้งกบัชวีติประจำาวนัของทกุคน วทิยาศาสตร์
ทำาให้โลกเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นทุกคน
จึงจำาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์  

รปูแบบและวธิกีารทีจ่ะใชจ้ดักจิกรรมการเรยีนรูจ้งึ
ต้องพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้เรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนเน้นการเชื่อม
โยงความรู้กับกระบวนการมีทักษะในการค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
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ทุกขั้นตอน ลงมือปฏิ บัติกิจกรรมจริ งและ 
หลากหลาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 92)

จากการศึกษาผลค่าสถิติพื้นฐานคะแนน
สอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ประจำา
ปีการศึกษา 2555 และ 2556 ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งคะแนนในกลุ่มสาระการ
เรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต 
“พบูิลบำาเพญ็” มหาวทิยาลยับรูพา มคีะแนนอยู่ใน
ระดับปานกลาง (สำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2558) การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีศักยภาพที่เพิ่มขึ้นย่อมเป็นผลอันดี
แก่ผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน
ที่มีความมุ่งมั่นให้นักเรียนเป็นเลิศด้านวิชาการ 
(โรงเรียน “สาธิตพิบูลบำาเพ็ญ” มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2557) และจากการสัมภาษณ์อาจารย์ 
ผู้สอนวิชาชีววิทยาซึ่งเป็นวิชาหนึ่งในกลุ่มสาระ
การเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
พบว่าเนื้อหาเรื่อง ยีนและโครโมโซม เป็นเนื้อหา
ที่มีความสำาคัญ มีสาระค่อนข้างมากและซับซ้อน 
ยากแกก่ารทำาความเขา้ใจ ถา้นักเรยีนมคีวามเขา้ใจ
คลาดเคลื่อนในเบื้องต้นจะส่งผลต่อเนื้อหาลำาดับ
ต่อไป นักเรียนยังขาดทักษะการเชื่อมโยง อีกทั้ง
ไม่สามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำา
วันได้ จึงอาจทำาให้นักเรียนเกิดความสับสนทาง
ความคิด ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
พฤติกรรมการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยที่พบ
ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการเรียน
เร่ือง พนัธุศาสตรโ์มเลกลุ สว่นใหญม่แีนวคดิคลาด
เคล่ือนในเรือ่งพนัธศุาสตรโ์มเลกลุเกอืบทกุแนวคดิ 
โดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างและสมบัติ
ของสารพันธุกรรม ดีเอ็นเอ ยีน นิวคลีโอไทด์  
โครโมโซม (จติตนินัท ์สาตะนิม,ิ 2550; พัชราภรณ ์ 
บวัระบดัทองและไพโรจน ์เตมิเตชาตพิงศ,์ 2555; 
พคิเนตร อทุยั, 2554) การทีนั่กเรยีนมคีวามเขา้ใจ 

คลาดเคลื่อนนี้ จึงเป็นข้อมูลสำาคัญสำาหรับครู 
ผู้สอนในการตัดสินใจว่าจะจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างไร 

การสอนแบบสตอรี่ไลน์ (Storyline) มี
แนวคิดของการจัดการเรียนรู้ 4 ประการคือ 1) มี
การบรูณาการการเรยีนรู ้2) การเรยีนรูเ้กดิข้ึนจาก
ประสบการณต์รง ผูเ้รยีนมสีว่นรว่ม 3) ความคงทน
ของการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ได้มาซึ่งความรู้ 
และ 4) ผู้เรียนจะเรียนรู้คุณค่าและสร้างผลงาน
ที่ดีได้หากได้ลงมือกระทำา วิธีการสอนนี้สามารถ
ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
ไตร่ตรอง รวมทั้งการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อันเป็นแนวทางนำาไปสู่การตัดสินใจ (พิมพันธ์  
เดชะคุปต์, 2544: 4) มีกระบวนการเรียนการ
สอนที่บูรณาการความรู้และประสบการณ์เข้าด้วย
กนั โดยมเีสน้ทางการเดนิเรือ่งทีเ่รยีงตดิตอ่กนัเปน็
ลำาดบัดจุเสน้เชอืก มกีารจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีน
เป็นศูนย์กลาง ความรู้ที่ได้เกิดจากประสบการณ์
ตรง ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองตาม
ทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
โดยผูส้อนจดักระบวนการเรียนรูอ้ยา่งหลากหลาย 
ให้ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความสามารถ
ของ ผู้ เรียน ท่ีมีหลากหลายด้านตามทฤษฎี  
พหปุญัญา การสอนแบบสตอรีไ่ลนม์อีงคป์ระกอบ 
ที่สำาคัญ 4 ส่วนคือ ฉาก ตัวละคร การดำาเนิน
ชีวิต และเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นหรือต้องแก้ไข  
ซึ่งเรียกว่าเส้นทางเดินเรื่อง โดยผ่านการตั้ง
คำาถามหลักเป็นตัวเปิดประเด็น และเช่ือมโยง
การดำาเนินเรื่องของเส้นทางเดินเรื่อง ให้ผู้เรียน
ได้ฝึกทักษะ เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์ ได้ลงมือทำากิจกรรมสร้างองค์ความรู ้
ที่มีความหมาย มีการเชื่อมโยงความรู้และการ
ประยกุตค์วามรูม้าใชแ้กป้ญัหาในชวิีตประจำาวันได ้
(จนัทรช์ล ีมาพทุธ, 2546 ; พมิพา เพยีเทและวลยั 
พานชิ, 2550: 544 ; พมิพนัธ ์เตชะคปุต์, 2544: 
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23-25) สอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่า ผลลัพธ์
ของกระบวนการเรียนรู้โดยวิธีสตอรี่ไลน์ ช่วยให้
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรียน
และหลังเรียนสูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ (พนม 
บุญมางำา, 2551 ; รวิสุดา บานเย็น, 2555)

ดา้นพฤติกรรมการเรียนน้ันมส่ีวนสง่เสรมิ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยพฤตกิรรมการเรยีนที่
ดเีปน็ปจัจยัหนึง่ทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรียน
ให้ดขีึน้และพฤตกิรรมการเรยีนทีไ่มดี่ย่อมเกดิแนว
โน้มความล้มเหลวในการเรียน ซึ่งครูเป็นเพียงผู้ที่
จะชว่ยให้ผู้เรียนได้เกดิการเรยีนรูแ้ละเปลีย่นแปลง
พฤติกรรม (ประณต เค้าฉิม, 2549) ซึ่งการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์ช่วยพัฒนา
พฤติกรรมการเรียนและความสามารถในการ
เรียนในหลายด้าน เช่น ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (สายทิพย์ มียิ้ม, 2546) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ (สันต์  
เพียรอดวงษ์, 2551)

จากข้อมูลการศึกษาค้นคว้าที่กล่าวมา 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำาการจัดการเรียนรู้
แบบสตอรี่ไลน์มาใช้ในการเรียนวิชาชีววิทยา เพื่อ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการ
เรียนวิชาชีววิทยาในเร่ือง ยีนและโครโมโซมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นแนวทางใน
การพฒันาการจดัการเรยีนรูแ้ละเพ่ิมประสทิธิภาพ
ในการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซม
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรม

การเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซมด้วย
การจัดการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลนส์ำาหรบันกัเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 6

สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 

เรือ่ง ยนีและโครโมโซม ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปทีี ่6 ทีไ่ดร้บัการจัดการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน ์หลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 
เรือ่ง ยนีและโครโมโซม ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปทีี ่6 ทีไ่ดร้บัการจัดการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน ์หลงั
เรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ70

3. พฤติกรรมการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง 
ยีนและโครโมโซม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน

4. พฤติกรรมการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง 
ยีนและโครโมโซม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปทีี ่6 ทีไ่ดร้บัการจัดการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน ์หลงั
เรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ70

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6 โรงเรยีนสาธติ “พบิลู
บำาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 1 ปีการ
ศกึษา 2557 จำานวน 4 หอ้งเรยีน จำานวน 142 คน 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6 โรงเรยีนสาธติ “พบิลู
บำาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 1 ปีการ
ศึกษา 2557 จำานวน 1 ห้องเรียน จำานวน 36 คน 
ไดม้าดว้ยวิธกีารสุม่แบบกลุม่ (Cluster Sampling)
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เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ 
เรื่อง ยีนและโครโมโซม จำานวน 5 แผนเป็นเวลา 
14 ชัว่โมง ไดแ้ก ่1) การถา่ยทอดยีนและโครโมโซม 
2) การคน้พบสารพันธกุรรม 3) โครโมโซม 4) องค์
ประกอบทางเคมีของ DNA และ 5) โครงสร้าง
ของ DNA 

2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาชีววิทยา ซึ่งเป็นแบบปรนัย 4ตัวเลือก จำานวน 
30 ข้อ ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 6 ระดับ
ของบลูม 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
วิชาชีววิทยา ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(checklist) จำานวน 26 ข้อ ใช้วัดพฤติกรรม 3 
ด้าน คือ พฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ด้านการให้เหตุผล และด้านการ
ร่วมชั้นเรียน 

ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รวิจัย

ผู้วิจัยดำาเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้

1. ปฐมนิเทศเพื่อแนะนำาข้ันตอนการทำา
กิจกรรมการเรียนรูแ้ละบทบาทของนกัเรยีนในการ
จัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์

2. ดำาเนินการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้
เครื่องมือ 2 ฉบับ คือ แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเ รียนวิชาชีววิทยาและแบบสัง เกต
พฤติกรรมการเรียนวิชาชีววิทยา

3. ดำาเนินการทดลองสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ ไลน์ เรื่อง ยีนและ
โครโมโซม จำานวน 5 แผน เป็นเวลา 14 ชั่วโมง 
โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำาเนินการสอน

4. ดำาเนินการทดสอบหลังเรียนโดยใช้
เครื่องมือ 2 ฉบับ คือ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาชีววิทยาและแบบสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนวิชาชีววิทยา ซึ่งเป็นแบบวัดชุดเดียวกันกับ

การทดสอบก่อนเรียนแต่มีการสลับข้อ

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

1. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ยีนและ
โครโมโซม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ก่อนเรียน
และหลังเรียนโดยใช้การทดสอบ t-test แบบ  
Dependent Sample

2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ยีนและ
โครโมโซม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้
รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลนห์ลงัเรยีนเทยีบ
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใชก้ารทดสอบ t-test แบบ 
one sample

3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการเรียนวิชาชีววิทยา เร่ือง ยีนและ
โครโมโซม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ก่อนเรียน
และหลังเรียนโดยใช้การทดสอบ t-test แบบ  
Dependent Sample

4. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการเรียนวิชาชีววิทยา เร่ือง ยีนและ
โครโมโซม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้
รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลนห์ลงัเรยีนเทยีบ
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใชก้ารทดสอบ t-test แบบ 
one sample

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ยีนและ
โครโมโซม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้
รับการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ก่อนเรียนและ
หลังเรียน ได้ผลดังตารางที่ 1
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จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า คะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เร่ือง 
ยีนและโครโมโซม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (t = 24.730, p = .00) ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 

2. ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ยีนและ
โครโมโซม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้
รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลนห์ลงัเรยีนเทยีบ
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ได้ผลดังตารางที่ 2

ต�ร�งที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซม 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ก่อนเรียนและหลัง
เรียน 

กลุ่มทดลอง N SD df t p

ก่อนเรียน 36 11.17 4.38
35 24.730* .00

หลังเรียน 36 25.56 2.24
*p < .05

ต�ร�งที่ 2  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซม 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์หลังเรียนเทียบ
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 (21 คะแนนจาก 30 คะแนน)

กลุ่มทดลอง N เกณฑ์ SD df t p

หลังเรียน 36 21 คะแนน 25.56 2.24 35 12.227* .00
*p < .05

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า คะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เร่ือง 
ยนีและโครโมโซมของนักเรียนช้ันมธัยมศกึษาปท่ีี 6 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ สตอรี่ไลน์หลังเรียน
สูงกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .05 (t = 12.227, p = .00) ซึ่งเป็นไป

ตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 

3 .  ผลการวิ เคราะห์คะแนนเฉลี่ ย
พฤติกรรมการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องยีนและ
โครโมโซมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้
รับการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ก่อนเรียนและ
หลังเรียน ได้ผลดังตารางที่ 3
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จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า คะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เร่ือง 
ยีนและโครโมโซม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์หลัง
เรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิี่
ระดับ .05 (t = 13.876, p = .00) ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3

4 .  ผลการวิ เคราะห์คะแนนเฉลี่ ย
พฤติกรรมการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องยีนและ
โครโมโซมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้
รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลนห์ลงัเรยีนเทยีบ
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ได้ผลดังตารางที่ 4

ต�ร�งที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องยีนและโครโมโซม
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ก่อนเรียนและ 
หลังเรียน 

กลุ่มทดลอง N SD df t p

ก่อนเรียน 36 9.47 6.77
35 13.876* .00

หลังเรียน 36 20.53 2.43
*p < .05

ต�ร�งที่ 4 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 
70 (18.2 คะแนนจาก 26 คะแนน)

กลุ่มทดลอง N เกณฑ์ SD df t p

หลังเรียน 36 18.2 20.53 2.43 35 5.743* .00
*p < .05

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า คะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ยีน
และโครโมโซม ของนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปทีี ่6 ท่ี
ไดรั้บการจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลนห์ลงัเรยีนสงู
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (t = 5.743, p = .00) ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4

อภิปรายผล
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และพฤติกรรมการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ยีน
และโครโมโซม ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่
ไลนส์ำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6 สามารถ
อภิปรายผลได้ 2 ประเด็นดังนี้

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 
เรือ่ง ยนีและโครโมโซม ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปทีี ่6 ทีไ่ดร้บัการจัดการเรยีนรู้แบบสตอร่ีไลนห์ลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (t = 24.730, p = .00) และหลัง
เรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำาคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 12.227, p = .00) 
ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์
นั้นเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญ โดยผู้เรียนจะดำาเนินกิจกรรมผ่านการผูก
เรื่องราวและดำาเนินตามเหตุการณ์ ผู้เรียนได้ทำา
กิจกรรมที่หลากหลายเกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนาน 
ใช้คำาถามหลักให้นักเรียนเป็นผู้ค้นหาคำาตอบ เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาศกัยภาพของตนเอง โดย
ผูเ้รยีนจะตอบปญัหาของผูส้อนได้นัน้ ต้องมกีารไป
ค้นหาคำาตอบ (Discovery) ซึ่งต้องใช้ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ ความสามารถในแก้ปัญหา แสวงหา
ความรู้ เพิ่มเติมประสบการณ์ให้ตนเองจนค้น
พบข้อเท็จจริง เกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคลตามแนวคิดทฤษฎีสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง (จันทร์ชลี มาพุทธ, 2546: 4 ;  
พิมพันธ์ เดชะคุปต์และพเยาว์ ยินดีสุข, 2545 ; 
วลัย พานิช, 2547) ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเน้น
ให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยให้นักเรียน
เป็นสำาคัญและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เช่น การ
ศกึษาเกีย่วกบันิวคลโีอโซม ผูส้อนวางเสน้ทางเดนิ
เรื่องแล้วตั้งคำาถามเปิดประเด็น เพ่ือให้นักเรียน 
ไปค้นคว้าหาคำาตอบ มาสร้างเป็นแบบจำาลอง 
นิวคลี โอ โซมหรือสร้ างสรรค์ ชิ้ นงานที่ อาจ 
นอกเหนือจากหนังสือเรียน กระบวนการการได้
มาซ่ึงความรู้หรือชิ้นงานนั้น ผู้เรียนจะร่วมกันลง
มือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้คิดอย่างอิสระเพื่อพิสูจน์
คำาตอบ ได้ฝึกฝนการสืบค้น การแก้ปัญหา การ
ตัดสินใจ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์จน
เกิดเป็นผลงาน จากการได้คิดลงมือปฏิบัติดัง
กล่าวทำาให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
ตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน เป็นการเรียน
รูท้ีม่คีณุคา่และคงทน สง่ผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการ
เรียนวชิาชวีวทิยาสงูขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจัิยของ 
สุภารัตน์ ทวีวงศ์และประดิษฐ์ มีสุข (2554: 69) 
ท่ีได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์

และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง “ระบบ
นิเวศ” ที่เรียนโดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์กับการเรียน
ตามคู่มือครู ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธี
สตอรี่ไลน์สูงกว่าการเรียนตามคู่มือครูอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลังเรียนโดยใช้
วิธีสตอรี่ไลน์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ไพวัล ถาวร (2553) ที่ได้ทำาการศึกษาผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
ต้นไม้ โดยวิธีสตอรี่ไลน์สำาหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 โดยจากผลการศึกษาพบว่า นักเรียน
ที่ทำากิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีสตอรี่ไลน์มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีเจตคติที่มีต่อ
การเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ พนม บุญมางำา (2551) ที่ได้เปรียบ
เทียบผลการเรียนรู้ เรื่องบรรยากาศ กลุ่มสาระ
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที่ 2 โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์กับวิธีการ
สอนแบบปกติ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบสตอร่ี
ไลน์สูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าวิธีการสอนแบบ
ปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
พบว่าเจตคติทางวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการสอน
แบบสตอรี่ไลน์สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ อย่าง
มนียัสำาคญัทางสถติท่ีิระดบั .05 ดงันัน้ การจดัการ
เรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลนจ์งึเปน็วธิกีารทีช่ว่ยสง่เสรมิให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาสูงขึ้นได้ 

2. พฤติกรรมการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่อง 
ยีนและโครโมโซมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (t = 13.876, p = .00) และหลัง
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เรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 5.743, p = .00) ทั้งนี้
เนื่องมาจากการสอนแบบสตอรี่ไลน์เน้นให้ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มีสื่อการสอนที่น่าสนใจ 
เน้นสร้างบรรยากาศ ได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
ที่หลากหลาย ผู้เรียนสนุกสนาน ผู้สอนเป็นมิตร
และดแูลใกล้ชิดเกดิความสมัพันธท์ีดี่ ผูเ้รยีนแตล่ะ
คนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ได้แสดงความ
สามารถ มีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่
ส่งเสริมตนเองจนได้รับการยอมรับจากเพ่ือน มี
อิสระทางความคิด จินตนาการ บูรณาการความรู้ 
กลวิธีและเทคนิคต่างๆมาใช้ในการเรียน ติดตาม
บทเรียน ได้ศึกษาและสรุปความรู้ เกิดความคิด
เชือ่มโยงจนสามารถสรา้งองคค์วามรูไ้ด้ด้วยตนเอง 
ผู้เรียนเห็นคุณค่าของผลงานเกิดความภาคภูมิใจ 
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์และพเยาว์ ยินดีสุข, 2545 ;  
พิมพา เพียเทพและวลัย พานิช 2550: 544-
554) สอดคล้องกับในการวิจัยครั้งนี้ที่ผู้วิจัยได้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียน โดยผู้สอนจะผูกเรื่องราวให้ตื่นเต้น น่า
สนใจ แล้วตั้งคำาถามให้ผู้เรียนร่วมกันแก้ปัญหา 
เช่น การให้นักเรียนนำาความรู้ที่ได้จากการเรียน
เรือ่ง โครงสรา้งของ DNA มาสรา้งเปน็แบบจำาลอง
โครงสร้าง DNA ของฆาตกร โดยนักเรียนจะร่วม
กันปรึกษาหารือ วางแผน รับฟังและแลกเปล่ียน
ความคิดซ่ึงกันและกัน ลงมือปฏิบัติกิจกรรมโดย
ทุกคนมีบทบาทหน้าที่ของตนเอง ผู้สอนจะช่วย
แนะนำาแนวทางและเสริมแรงให้ การที่นักเรียน
ได้คิด แสดงความคิดเห็นและสร้างสรรค์ผลงาน
ทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณค่า รู้สึก
เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มทำาให้มีพฤติกรรมการเรียน
วิชาชีววิทยาที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สายทิพย์ มีย้ิม (2546) ที่ได้ศึกษาผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้วิธี
สตอรี่ไลน์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  

พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรห์ลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้สงูกว่า
กอ่นการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้อยา่งมนียัทางสถติิ
ที่ระดับ .01 เช่นเดียวกับ พนม บุญมางำา (2551) 
ที่ได้เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่องบรรยากาศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่
ไลน์กับวิธีการสอนแบบปกติ ซึ่งผลการศึกษาพบ
วา่ ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนโดยใชว้ธิกีาร
สอนแบบสตอรี่ไลน์สูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่า
วิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และพบว่าเจตคติทางวิทยาศาสตร์โดย
ใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์สูงกว่าวิธีการสอน
แบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สนัต ์เพยีรรอดวงษ ์
(2551) ที่ทำาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ระบบนิเวศ ความสามารถในการคิด
วเิคราะหท์างวทิยาศาสตรแ์ละเจตคตติอ่การเรยีน
การสอนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 ทีไ่ดร้บั
การสอนด้วยวิธีสตอรี่ไลน์และการสอนแบบปกติ 
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับ
การสอนด้วยวิธีสตอรี่ไลน์ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ระบบนิเวศ ความสามารถในการคิด
วเิคราะหท์างวทิยาศาสตรแ์ละเจตคตติอ่การเรยีน
การสอนสงูกวา่แบบปกต ิอยา่งมนียัสำาคญัทีร่ะดบั 
.01 ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์จึงเป็น
วิธีการที่ช่วยส่งเสริมให้พฤติกรรมการเรียนวิชา
ชีววิทยาสูงขึ้นได้

ข้อเสนอแนะ
1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช้

1.1 การเลือกเนื้อหาที่มาใช้สอน ควร
เริ่มเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัว ข่าวสารบุคคลหรือเรื่อง
ราวท่ีอยู่ในกระแสเพื่อให้เช่ือมโยงชีวิตประจำาวัน
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ได้ คำานึงถึงความรู้เดิมของผู้เรียนเพื่อนำาไปสู่การ
สร้างและขยายองค์ความรู้ 

1.2 การจัดกิจกรรมการเรียน ควรมี
กิจกรรมที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้ เรียน
แสดงออก ลงมือปฏิบัติจริง เน้นให้ผู้เรียนทำางาน
กนัเปน็กลุม่ทกุคนมสีว่นร่วมปรึกษาหารอื มกีารให้
คำาชมเชยเพือ่เปน็กำาลงัใจในการปฏบัิติกจิกรรม ครู
เปน็ผูใ้หค้ำาปรกึษาเมือ่นักเรยีนมปีญัหาเทา่น้ันเพ่ือ
ให้นักเรียนคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง 

1.3 การสังเกตพฤติกรรมการเรียนนั้น 
ควรมีการสังเกตพฤติกรรมอย่างท่ัวถึง ละเอียด 
รอบคอบและถี่ถ้วน 

2. ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวจิยัครัง้ตอ่ไป

1.1 จากการทดลองใช้การจัดการเรียนรู้ 
แบบสตอรี่ไลน์ เรื่อง ยีนและโครโมโซม พบว่า
ผู้เรียนแสดงออกซึ่ง การแก้ปัญหา ความคิด
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดเชื่อมโยง ในขณะที่มี
การผูกเรื่องราวแบบสตอรี่ไลน์ ดังนั้น ในการวิจัย
ครัง้ตอ่ไป จงึควรศกึษาพฤตกิรรมดงักล่าวเพิม่เติม

1.2 จากผลการจัดการเรียนรู้แบบสตอ
รี่ไลน์ในวิชาชีววิทยา พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนที่ดี ดังนั้น
ในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรทำาการวิจัยขยายไป
ยังเนื้อหาวิชาชีววิทยาเรื่องอื่นๆ หรือในวิชาที่มี
เนื้อหาและธรรมชาติของรายวิชาใกล้เคียงกัน
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