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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์โดยประยุกต์ใช้ 

สื่อออนไลน์ วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์โดยประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์กับการเรียนปกติ  
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ 
โดยประยุกตใ์ช้สือ่ออนไลน์กอ่นเรียนหลังเรยีน 4) หาคา่ดชันปีระสทิธผิลทางการเรยีนรูข้องนกัเรยีนทีเ่รยีน
ดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลนโ์ดยประยุกต์ใชส้ือ่ออนไลน ์5) ศึกษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ี
ตอ่กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์โดยประยุกต์ใชส้ือ่ออนไลน ์กลุม่ทดลองเปน็นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่5 โรงเรยีนบา้นโชคเจรญิ ปกีารศกึษา 2559 จำานวน 15 คน กลุม่ควบคมุเปน็นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 
ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสวัสดี ปีการศึกษา 2559 จำานวน 11 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์โดยประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ จำานวน 16 แผน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำานวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
ทีม่ต่ีอการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลนโ์ดยประยุกตใ์ช้สือ่ออนไลน ์จำานวน 1 ฉบับ สถติทิีใ่ชวิ้เคราะหผ์ลการวิจยั 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ Mann-Whitney U test และสถิติ Wilcoxon Test

ผลการศึกษาพบว่า

1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์โดยประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ มีคุณภาพ 
อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93
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2) นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลนโ์ดยประยกุตใ์ชส้ือ่ออนไลน์ มผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3) นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลนโ์ดยประยกุตใ์ชส้ือ่ออนไลน์ มผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

4) ค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์
โดยประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ มีค่าเท่ากับร้อยละ 61.11

5) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์โดยประยุกต์ใช้ส่ือออนไลน์  
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24

คำ�สำ�คัญ: การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ สื่อออนไลน์ และประวัติศาสตร์

Abstract 
The purposes of this research were: 1) development of learning activities using 

storyline method by online media application on the subject of history for Prathomsuksa 5 
students 2) compare the learning achievement of students with storyline method by online 
media application and normal classes 3) compare the learning achievement of students with 
storyline method by online media application, pretest-posttest 4) Find the value effectiveness  
index (E.I) and 5) study student satisfaction on storyline method by online media  
application, The experimental group consisted of 15 Prathomsuksa 5 students, Ban  
Chokcharoen School in the second semester of academic year 2016. The control group 
consisted of 11 Prathomsuksa 5 students, Ban Sawatdee School in the second semester 
of academic year 2016 by simple random sampling. Tool use in research includes 16 plans 
for storyline method by online media application plan, the achievement test 30 questions. 
The statistics used to analyze the results were percentage, mean, standard deviation (S.D.), 
Mann-Whitney U test and Wilcoxon Test

Finding of the study were as follows:

1) The quality of the storyline method by online media application plan on the subject 
of history for Prathomsuksa 5 students had good quality, mean ( ) was 3.93

2) Students who study in storyline method by online media application. The learning 
achievement was significantly higher than that of the students with normal learning at the  
.05 level.

3) The learning achievement of storyline method by online media application students 
posttest was significantly higher than pretest at the  .05 level.
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บทนำา
สังคมปัจจุบันเป็นโลกยุคข้อมูลข่าวสาร 

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และโลกของ
ตลาดเสรีที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญกับความ
ม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ การใช้ชีวิตแบบทันสมัยที่มี
ความเป็นสากลทั้งภาษา การแต่งกาย อาหารการ
กิน ภาพยนตร์ ดนตรี เป็นยุคที่ผู้คน ส่วนใหญ่
หลงใหลกบัโลกตะวนัตก แมจ้ะมสีไตลเ์กาหลีและ
ญีปุ่น่ ซ่ึงล้ำาหน้าและทนัสมยั ยุคทีผู้่คน (สว่นหนึง่)  
นิยมคนเก่ง คนฉลาด ทันสมัย ทันเหตุการณ์  
รู้เท่าทันเทคโนโลยี ยุคที่เด็กไทยเห็นและหลงใหล
ความเป็น “ปัจเจกชน” มากกว่าจิตสาธารณะ 
ความคดิของผูค้นในความเปน็สากลยุคโลกาภวัิตน ์
ส่งผลกระทบต่อ “ค่านิยมความเป็นไทย” อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ วัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาไทย 
นบัวนัยิง่จะถูกเมนิจากเยาวชนมากยิง่ข้ึน ทกุวนัน้ี 
“ประวัติศาสตร์” สำาหรับเยาวชนไทย จึงอาจเป็น
เพียงเรื่องราวในอดีตที่เต็มไปด้วย พ.ศ. สิ่งของ 
เก่าแก่ ผู้คนที่ล้มหายตายไปหมดแล้ว เหตุการณ์
ที่ต้องจดจำาและจำาเรียนเพื่อ “สอบ” ตามเกณฑ์ใน 
ระบบการศึกษาเท่านั้น (สำานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2554: 5) แม้ว่าจะมีผู้เรียน 
บางคนชอบ และสนุกสนานที่ จะฟั ง เกร็ด
ประวัติศาสตร์ ได้เรียนรู้อดีต มีความภาคภูมิใจ
ในชาติและบรรพบุรุษ แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมี
คำาถามเสมอว่าจะเรียนประวัติศาสตร์ไปทำาไม  
ประวัติศาสตร์มีประโยชน์อย่างไรในโลกยุค 
โลกาภิวัตน์ จะใช้ประวัติศาสตร์ไปประกอบอาชีพ
อะไร ทีส่ำาคญัยงัมคีำาถามทีเ่ปน็ความคาดหวงัของ

สังคม “หลักสูตรประวัติศาสตร์ควรเป็นอย่างไร 
เยาวชนไทยจึงจะรัก และภาคภูมิใจในความเป็น
ชาตไิทย” (สำานกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา, 
2554: 6-7) 

ประกอบกับในมุมมองของครู ผู้สอน 
การเรียนการสอนประวัติศาสตร์มีข้อจำากัดหลาย
ประการ อาทิ ประวัติศาสตร์เป็นนามธรรมเป็น
อดตีทีห่ลงเหลอืเพยีงรอ่งรอยการเลา่ขานทีพิ่สจูน์
ไม่ได้ เป็นบทเรียนในอดีตที่ไม่น่าสนใจ เพราะ
ต้องเค่ียวเข็ญให้เด็กอ่านข้อมูลมากมาย ให้ทำา
รายงาน และสอนให้สนุกยาก และจากรายงาน
ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน  
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2558 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน), 2559: 2) พบว่า ผลการสอบ
สาระประวัติศาสตร์ของโรงเรียน (  = 41.67, 
S.D. =15.18) มีคะแนนเฉลี่ยต่ำากว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ (  = 43.60, S.D. =18.78) 
ด้วยเหตุนี้จึงพิจารณาพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระประวัติศาสตร์เป็นลำาดับแรกโดยมุ่งหวังให้ 
ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข สนุกกับการเรียน 
สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระ
ประวัติศาสตร์ให้ทัดเทียมกับระดับประเทศได้

จากความสำาคัญของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 หลกัสตูร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน

4) The value effectiveness index (E.I) of students who studied using storyline method 
by online media application was 61.11 percent.

5) Students are satisfied with the storyline method by online media application.  
At the high level, the mean ( ) was 4.24

Keywords: Storyline method, online media application and history 
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สวัสดี และนโยบายระดับผู้บริหารที่กำาหนดให้ครู
ผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้ สื่อออนไลน์ ในการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
ผูวิ้จัยจงึไดศึ้กษา แนวทางการพัฒนาการเรยีนการ
สอน วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ แบบสตอรี่ไลน์โดยประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ 
วชิาประวตัศิาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 ซึง่เปน็วชิา
ที่ศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัย  
วิธีการทางประวัติศาสตร์  พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลง ของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบ 
ที่เกิดจากเหตุการณ์สำาคัญในอดีต บุคคลสำาคัญ 
ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอดีต  
ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาไทย แหล่งอารยธรรมที่สำาคัญของโลก 
โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจในแต่ละสาระการเรียนรู้ ตลอดจน 
ยึดมั่นและปฏิบัติตนเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข ตามระบอบการปกครองที่
สอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรมและสภาพ
แวดลอ้มทัง้ทางสงัคมและทางธรรมชาติ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551:12-13) 

โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ดว้ยตนเองอยา่งเปน็ลำาดับขัน้ตอน และสรา้งความ
เข้าใจให้แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาโดยการประยุกต์ใช้
สื่อออนไลน์ ส่งเสริมแนวความคิด ที่ให้ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงโดย 
ครูผู้สอนสามารถปรับตัว และประยุกต์ใช้สื่อ
ออนไลน์กับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น โดยเปลี่ยนจากการเรียนรู้แบบทางเดียว
จากการสอนแบบปกติจากครูไปสู่ผู้เรียน เน้นการ 
ท่องจำา ทำาให้ผู้เรียนเบื่อหน่าย มาเป็นวิธีการ
สอนโดยใช้สื่อออนไลน์ที่มีทั้งภาพและเสียง
ประกอบการเรียน ช่วยกระตุ้นความสนใจของ 
ผู้เรียนเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับผู้เรียน  
และผู้เรียนด้วยกันเอง การเรียนรู้จะไม่จำากัด

เพียงแต่ในห้องเรียนโดยมีตารางเรียนเป็นตัว
กำาหนดเวลาอีกต่อไป แต่จะเป็นการเรียนรู้แบบ
ทุกที่ทุกเวลา ผู้เรียนจะเพิ่มบทบาทในการศึกษา
มากขึ้น และผลักดันให้ครูต้องพัฒนาตนเอง
เพิ่มขึ้นตลอดเวลา อันจะส่งผลให้การศึกษา
พัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ปัญหา 
สำาคญัในการเรยีนประวตัศิาสตร ์คอื ผูเ้รยีนไมเ่หน็
ความสำาคญัของวชิาประวตัศิาสตร ์ใหห้นัมาสนใจ
ศกึษา เหน็ความสำาคญัของวชิาประวตัศิาสตร ์และ
สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
ประวตัศิาสตร ์ทีโ่รงเรยีนบ้านสวสัดคีวรเร่งพฒันา
เน่ืองจากคะแนนเฉลีย่จากรายงานผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2558 
ของโรงเรียน บ้านสวัสดี ต่ำากว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ โดยผู้ วิจัยคาดหวังว่าจากการ
ศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
สตอรี่ ไลน์ โดยประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ วิชา
ประวัติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ในครั้งนี้ 
จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ

สตอรี่ ไลน์ โดยประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ วิชา
ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสตอรี่ไลน์โดยประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ วิชา
ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กับการ
เรียนปกติ

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสตอรี่ไลน์โดยประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ วิชา
ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียน-
หลังเรียน
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4. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการ
เรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบสตอร่ีไลน์โดยประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ วิชา
ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์โดย
ประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ วิชาประวัติศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิ จั ย เ รื่ อ งการพัฒนากิ จกรรม 

การ เรี ยนรู้ แบบสตอ ร่ี ไล น์ โดยประ ยุกต์ ใ ช้  
สื่อออนไลน์ วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ดำาเนินการตามลำาดับดังนี้

ประช�กร

ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนหนองแวงสามัคคี สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 4 จำานวน 
10 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านหนองแวง  
2) โรงเรียนบ้านน้ำาซึม 3) โรงเรียนบ้านโคก
สะอาด 4) โรงเรียนบ้านนาเก็น 5) โรงเรียน 
บ้านสาครพัฒนา 6) โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2)  
7) โรงเรยีนบา้นสามคัค ี8) โรงเรยีนบา้นผากลางนา  
9) โรงเรียนบ้านโชคเจริญ และ 10) โรงเรียนบ้าน
สวัสดี จำานวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน

กลุ่มตัวอย่�ง 

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีท่ี 5 ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองแวง
สามคัค ีสังกดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 4 จำานวน 2 โรงเรียน การ
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักของความน่าจะ
เป็น คือ การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ใช้วิธีจับสลาก (อรัญ ซุยกระเดื่อง, 

2557: 61) โดยเริ่มจากการเขียนสลากรายชื่อ
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายหนองแวงสามัคคีทั้ง 10 
โรงเรียน แล้วนำาไป ใส่ลงในกล่องเขย่ากล่องเพื่อ
ใหส้ลากคละกนั แลว้จบัสลากขึน้มาทลีะใบจำานวน 
2 โรงเรียน แต่ละโรงเรียนมีเพียง 1 ห้องเรียน  
มีจำานวนนักเรียนทั้งหมด 26 คน แล้วทำาการสุ่ม
ว่าโรงเรียนใดเป็นกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง 
ผลปรากฏดังนี้ 

1. กลุ่มควบคุม คือ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสวัสดี ตำาบลสามัคคี 
อำาเภอน้ำาโสม จงัหวัดอดุรธาน ีสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาอุดรธานี เขต 4 จำานวน 1 ห้องเรียน  
มีนักเรียนทั้งหมด 11 คน

2. กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ ตำาบลสามัคคี 
อำาเภอน้ำาโสม จงัหวัดอดุรธาน ีสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาอุดรธานี เขต 4 จำานวน 1 ห้องเรียน  
มีนักเรียนทั้งหมด 15 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบ
ด้วย

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์
โดยประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ วิชาประวัติศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำานวน 16 แผน

2. แบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เพื่อใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่าความเที่ยง
ตรงเชิงเนื้อหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 
0.60-1.00 ค่าความยากตั้งแต่ 0.26-0.79 ค่า
อำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.24-0.86 ค่าความเชื่อมั่น
มีค่าเท่ากับ 0.93

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์โดย
ประยุกต์ใ ช้สื่อออนไลน์ วิชาประวัติศาสตร์  
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert Scales) 
จำานวน 4 ด้านคือ 1) ด้านบรรยากาศในการเรียน 
5 ข้อ 2) ด้านการเรียนรู้ 5 ข้อ 3) ด้านการจัดการ
เรียนรู้ 7 ข้อ และ 4) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 3 ข้อ

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ทำาหนังสอืขอความรว่มมอืกบัผูบ้รหิาร
โรงเรียนในการทำาการทดลองและการเข้าใช้ห้อง
ปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน

2. พบครูประจำาช้ันของห้องที่ทำาการ
ทดลองเพือ่ชีแ้จงรปูแบบการทดลองและ ขอความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

3. ทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่ม
ควบคุม คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านสวัสดี จำานวน 11 คน และกลุ่ม
ทดลอง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ จำานวน 15 คน ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
ประวัติศาสตร์ ส 15102  

4. ทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยให้นักเรยีนกลุม่ควบคมุเรยีนด้วยการเรียนการ
สอนแบบปกติ และนักเรียนกลุ่มทดลองเรียนด้วย
แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลนโ์ดยประยกุต์
ใช้สื่อออนไลน์ โดยทดลองสัปดาห์ละ 3 วัน  
ในชว่งลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู ้(14.30 -15.30 น.) 
จนสิ้นสุดการทดลอง

5. ดำาเนนิการจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ปจน
ครบ 6 สัปดาห์ ผู้วิจัยทำาการทดสอบ หลังเรียน 
กับกลุ่มควบคุม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสวัสดี จำานวน 11 คน และ
กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ จำานวน 15 คน

6. นักเรียนกลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนบา้นโชคเจรญิ จำานวน 

15 คน ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มี 
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ โดยประยุกต์
ใช้สื่อออนไลน์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ส15102 
หลังการเรียนรู้ครบ 6 สัปดาห์

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์แผนการจัดการเรียน
รู้แบบสตอรี่ ไลน์โดยประยุกต์ใช้ สื่อออนไลน์ 
วิเคราะห์คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 
สตอรี่ไลน์โดยประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ โดยหาค่า
คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 5 คน 
ต่อคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ และค่า 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำาค่าคะแนนเฉลี่ยความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 5 คน มาเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์มาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 
209) ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 แปลความว่า ระดับ
ดีมาก

ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 แปลความว่า ระดับ
ดี

ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 แปลความว่า ระดับ
ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 แปลความว่า ระดับ
น้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 แปลความว่า ระดับ
น้อยมาก

2. การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนวิเคราะหห์าค่า ความเทีย่งตรง 
ตามเนื้อหา ค่าความยาก ค่าอำานาจจำาแนก และ
ค่าความเชื่อมั่น

3. การวิเคราะห์การเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน ด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์โดยประยุกต์ใช้
สื่อออนไลน์ วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 กับการเรียนปกติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
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สถิติแมน-วิทนีย์ ยู เทส (Mann-Whitney U test) 
(อรัญ ซุยกระเดื่อง, 2559: 182-185) ตัวแปร
ต้น คือ รูปแบบการสอน และตัวแปรตาม คือ ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4. การวิเคราะห์การเปรียบเทียบผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์โดยประยุกต์ใช้
สื่อออนไลน์ ก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิ ติ  Wi lcoxon Test (อรัญ  
ซุยกระเดื่อง, 2559: 178-182) 

5. การวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผล
ทางการเรียนรู้ (E.I) ของนักเรียนวิเคราะห์ข้อมูล
โดยเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบหลังเรียนกับ
คะแนนการทดสอบก่อนเรียน

6. การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ ไลน์โดยประยุกต์ใช้
สื่อออนไลน์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ส15102 
โดยนำาความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ในแต่ละ 
ข้อคำาถามวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบเกณฑ์
มาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 121) ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 4 .51 -5 .00 แปลความว่ า  
เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ค่าเฉลี่ย 3 .51 -4 .50 แปลความว่ า  
เห็นด้วย

ค่าเฉลี่ย 2 .51 -3 .50 แปลความว่ า  
ไม่แน่ใจ

ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 แปลความวา่ ไมเ่ห็น
ด้วย

ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 แปลความว่า ไมเ่ห็น
ด้วยอย่างยิ่ง

ผลการวิจัย
 การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนากิจกรรม

การเรียนรู้แบบสตอรี่ ไลน์โดยประยุกต์ใช้สื่อ
ออนไลน์ วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ผู้วิจัยเสนอผลการวิจัยตามลำาดับ ดังนี้ 

1. ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
แบบสตอรี่ไลน์โดยประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ วิชา
ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้แผนการ
จัดการเรียนรู้ จำานวน 16 แผน แต่ละแผนมีองค์
ประกอบ ดังนี้ 1) สาระสำาคัญ 2) ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้   
4) กระบวนการวัดและประเมินผล และ 5) สื่อ/
แหล่งการเรียนรู้ โดยผลการประเมิน มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับดี (  = 3.93, S.D. =.26) 

2. ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสตอรี่ไลน์โดยประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ วิชา
ประวตัศิาสตร ์ชัน้ประถมศกึษา ปทีี ่5 กบัการเรยีน
ปกต ิพบวา่ นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรู ้
แบบสตอรี่ไลน์ โดยประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ วิชา
ประวตัศิาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 มีผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการเรียน 
ปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
รายละเอียดดังตารางที่ 1
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3. ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสตอร่ีไลน์โดยประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ วิชา
ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 ก่อนเรียน-
หลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสตอร่ี
ไลน์โดยประยกุตใ์ชส่ื้อออนไลน ์วิชาประวัตศิาสตร์ 
ชัน้ประถมศกึษา ปทีี ่5 หลังเรยีนสงูกวา่กอ่นเรียน 
อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 รายละเอยีด
ดังตารางที่ 2

ต�ร�งที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
สตอรี่ไลน์โดยประยุกต์ใช้ส่ือออนไลน์ วิชาประวัติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 กับการ
เรียนปกติ

ผลสัมฤทธิ์
ท�งก�รเรียน

จำ�นวนนักเรียน 
(คน) 

ค่�เฉลี่ย
 ( )

S.D.
Mean 
Rank

Mann-Whitney 
U Value

Z Sig.

กลุ่มทดลอง 15 25.47 .834 18.93
1.00 -4.306 .000

กลุ่มควบคุม 11 21.55 1.968 6.09

ต�ร�งที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบส
ตอรี่ไลน์โดยประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียน
และหลังเรียน

ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน
จำ�นวน
นักเรียน
 (คน) 

ค่�เฉลี่ย
 ( ) 

S.D.
Wilcoxon 

Value
Sig.

ก่อนเรียน 15 7.13 .915
-3.436 .001

หลังเรียน 15 25.47 .834

4. ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการ
เรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบสตอร่ีไลน์โดยประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ วิชา
ประวัติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษา ปีที่ 5 พบว่า 
ค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของนักเรียน

มีค่าเท่ากับร้อยละ 61.11 ซึ่งมีค่ามากกว่า 60 
หมายความว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการ
เรยีนรู้แบบสตอรีไ่ลนโ์ดยประยกุตใ์ชส้ือ่ออนไลน์มี
คณุภาพเปน็ผลใหน้กัเรยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้คดิเปน็
ร้อยละ 61.11 รายละเอียดดังตารางที่ 3
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5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์
โดยประยกุต์ใชส้ือ่ออนไลน ์วชิาประวตัศิาสตร ์ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัการจดักจิกรรมการเรียนรู ้ 
แต่ละกิจกรรมการเรียนรู้มีองค์ประกอบ ดังน้ี 1) 

บรรยากาศในการเรียน 2) การเรียนรู้ 3) การ
จัดการเรียนรู้ และ 4) ประโยชน์ที่ได้รับ โดยผล
ความพึงพอใจของนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.24, S.D. =.14) ดังรายละเอียด
ตามตารางที่ 4

ต�ร�งที่ 3 ค่าดชันปีระสทิธผิลทางการเรยีนรูข้องนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรู ้แบบสตอร่ีไลน์
โดยประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ก�รสอบ จำ�นวนนักเรียน (n) คะแนนที่สอบได้ S.D. ประสิทธิผลท�งก�รเรียนรู้ของนักเรียน

ก่อนเรียน 15 107 .92 E
pre

 = 23.78

หลังเรียน 15 382 .83 E
post

 = 84.89

ค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนรู้ (Effectiveness Index: E.I) 61.11

ต�ร�งที่ 4 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ โดย
ประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ร�ยก�รประเมิน S.D. คว�มพึงพอใจ

1. บรรยากาศในการเรียน 4.20 .35 มาก

2. การเรียนรู้ 4.12 .36 มาก

3. การจัดการเรียนรู้ 4.32 .11 มาก

4. ประโยชน์ที่ได้รับ 4.31 .44 มาก

เฉลี่ย 4.24 .14 ม�ก

อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรม

การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์โดยประยุกต์ใช้ สื่อ
ออนไลน์ วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 สามารถอภิปรายผลของการวิจัยได้ ดังนี้

1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สตอรี่ ไลน์ โดยประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ วิชา
ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า 
ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้มี
คณุภาพอยูใ่นระดับดี (  = 3.93, S.D. = .26) ทัง้น้ี

เป็นเพราะวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน์เป็นการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในการ
จัดกิจกรรมผู้เรียนเป็นคนดำาเนินเร่ือง สร้างฉาก 
ตวัละคร เร่ืองราว รวมถงึคำาถามทีส่นใจดว้ยตวัเอง 
ทำาใหส้นใจหาคำาตอบชวนใหต้ดิตามว่าเรือ่งท่ีกำาลงั
ศกึษาจะดำาเนนิเรือ่งไปในทศิทางใดหรอืมบีทสรปุ
อย่างไร ดงันัน้ จงึเปน็การบรูณาการประสบการณ ์
ตลอดจนการทำางานร่วมกันภายใต้แนวทางการ
ดำาเนินเร่ืองที่ต่อเนื่องกันโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อ ซึ่ง 
ผู้เรยีนจะเปน็ผู้สรา้งความรูใ้หมข้ึ่นมาเอง (Bell and 
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Fifield, 1998: 5-6) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกนั
ทิมา ธนะไพรินทร์ (2556: 83-84) ทำาการศึกษา
วิจัยเรื่องชุดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
สอนแบบสตอรี่ไลน์เรื่องการเขียนสร้างสรรค์ 
สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า  
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสอนแบบ 
สตอรี่ไลน์ มีการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหามีค่า
เฉล่ียเท่ากับ 4.72 อยู่ในคุณภาพดีมาก ด้านสื่อ 
การสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 อยู่ในคุณภาพ 
ดีมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจา  
จันทร์ศรี (2556: 60-62) ทำาการศึกษาวิจัย
เรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สาระ
ประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีสอนแบบสตอรี่ไลน์เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ พบว่า 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยรวมทุกแผนมีความ
เหมาะสมมาก และการประเมินแบบวัดทักษะ
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยวิธีสตอรี่ไลน์
มีความเหมาะสมมาก 

2. ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสตอร่ีไลน์โดยประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ วิชา
ประวตัศิาสตร์ ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 กบัการเรยีน
ปกต ิพบวา่ นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยกจิกรรมการเรยีนรู ้
แบบสตอรี่ไลน์โดยประยุกต์ ใช้สื่อออนไลน์ มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วย
การเรียนปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ทั้งนี้เป็นเพราะการสอนแบบสตอร่ีไลน์เป็น
วิธีที่อาศัยประสบการณ์ และความรู้ของนักเรียน 
(Harkness, 1993: 1) โดยนักเรียนเป็นคนตั้ง
คำาถามที่สนใจสร้างเร่ืองราว ฉาก ตัวละคร การ
ดำาเนินเรื่องด้วยตนเองเสมือนนักเรียนได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของปูริดา อิ่นแก้ว (2556: 62) ทำาการศึกษา
วิจัยเรื่องการจัดประสบการณ์โดยวิธีการสอน

แบบสตอรี่ไลน์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนมานิต
วทิยา ต.หว้ยไคร ้อ.แมส่าย จ.เชยีงราย พบวา่ หลงั
การจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์โดยวิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์เพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีคะแนนเฉลี่ยความ
คิดสร้างสรรค์สูงกว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์แบบปกติ โดยมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

3. ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสตอรี่ไลน์โดยประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ วิชา
ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อน
เรียน-หลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เป็นเพราะ
การจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ผู้เรียนได้พัฒนา
ศกัยภาพของตนเอง ทัง้สติปญัญา การคดิวิเคราะห ์
ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ
หรือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (วลัย พานิช,
2542: 37-39) อกีทัง้เดก็ไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ  
และสนกุกบัการเรยีนเพราะการเรยีนรูต้ามรปูแบบ 
การสอนแบบสตอร่ีไลน์เป็นสิ่งท่ีเด็กเรียนด้วย
ตนเองและรู้ด้วยตนเอง สนองตอบความภูมิใจ
ในตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของกันทิมา  
ธนะไพรินทร์ (2556: 83-84) ทำาการศึกษาวิจัย 
เรื่อง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสอน
แบบสตอรี่ไลน์ เรื่อง การเขียนสร้างสรรค์ สำาหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 คะแนนสอบหลัง
เรยีนสงูกวา่คะแนนสอบกอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกมลวรรณ โคตรทอง (2557: 137-138) 
ทำาการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริม
ทักษะการอ่านภาษา อังกฤษจากนิทานอาเซียน
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์สำาหรับ 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเป้า จังหวัด
ชัยภูมิ พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษา
อังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการ
เรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการ
เรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบสตอร่ีไลน์โดยประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ วิชา
ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า 
ค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของนักเรียน
มีค่าเท่ากับร้อยละ 61.11 ซึ่งมีค่ามากกว่า 60 
หมายความว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ โดยประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์
มีคุณภาพ เป็นผลให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 61.11 ทั้งนี้เป็นเพราะการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์โดยประยุกต์ใช้
สื่อออนไลน์นำาวิธีการบูรณาการมาใช้กับรายวิชา
ประวัติศาสตร์ และยึดเด็กเป็นศูนย์กลางในการ
เรียนมากขึ้นโดยเน้นไปที่การสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมของห้องเรียน ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้
ทักษะพิเศษและมโนทัศน์ รวมทั้งได้รับเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้ (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2545: 40-
46) อีกทั้งนักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่
เป็นชีวิตจริงของผู้เรียนเอง ซึ่งทำาให้ผู้เรียนมีความ
สุขต่อการเรียนรู้จากการค้นหาความจริงด้วยตัว
เอง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของไพวลั ถาวร (2553: 
95-98) ทำาการศึกษาวิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่องต้นไม้โดยวิธี
สตอรี่ไลน์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์ เท่ากับ 0.5205 แสดงว่า 
หลังการทดลองด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องต้นไม้ เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 52 .05 จาก
ก่อนการทดลอง

5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์
โดยประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ วิชาประวัติศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีความ 
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
สตอร่ีไลน์โดยประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ อยู่ใน 
ระดบัมาก (  = 4.24, S.D. =.14) ทัง้นีเ้ปน็เพราะ
การสอนแบบสตอรี่ไลน์เป็นวิธีการจัดการเรียน 
การสอนทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิให้ผูเ้รยีนไดพ้ฒันาทกัษะ
ตา่งๆ รวมทัง้การคดิใหค้วามสนกุสนาน สรา้งแรง
จงูใจในการเรยีนใหผู้เ้รียนได้เรยีนรูจ้ากการปฏบิตัิ
จรงิด้วยตนเองทำาใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีม่คีวามหมาย
และมีคุณค่า สร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง 
และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับการ
ศกึษา สอดคลอ้งกบัแนวคดิของกลุยา ตนัตผิลาชีวะ  
(2545: 45-46) ที่กล่าวว่าเด็กได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุข และสนุกกับการเรียนเพราะการเรียนรู้
ตามรูปแบบการสอนแบบสตอรี่ไลน์เป็นสิ่งที่เด็ก
เรยีนดว้ยตนเองและรูด้ว้ยตนเอง สนองตอบความ
ภูมิใจในตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของปนัดดา 
โภคพิพัฒน์ (2553: 62-64) ทำาการศึกษาวิจัย
เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบเดินเรื่องที่มีต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปทีี ่6 กลุม่สาระสังคมศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม พบวา่ เจตคติตอ่การจดัการเรียนรู้ 
แบบเดินเร่ืองของนกัเรยีน โดยรวมอยูใ่นระดับมาก  
สอดคล้องกับงานวิจัยของกันทิมา ธนะไพรินทร์  
(2556: 83-84) ทำาการศึกษาวิจัยเรื่องชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสอนแบบ 
สตอรีไ่ลนเ์ร่ืองการเขียนสรา้งสรรค ์สำาหรบันกัเรยีน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5พบว่า ผู้ เรียนมีความ 
พึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น  
มีค่าเฉลี่ย 4.67 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด 
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

1.1 แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์
โดยประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ วิชาประวัติศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีคุณภาพ
อยู่ในระดับดี สามารถนำาไปปรับประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประวัติศาสตร์ สำาหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 5 ได้

1.2 จากผลการวิจัยนักเรียนที่เรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์โดยประยุกต์
ใช้สื่อออนไลน์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
นักเรียนท่ีเรียนด้วยการเรียนปกติ จึงควรมีการ

จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลนโ์ดยประยกุต์
ใช้สื่อออนไลน์ในห้องเรียนแทนการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ

2 .  ข้ อ เสนอแนะเพื่ อทำ �ก�ร วิจั ย 
ครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
แบบสตอรี่ไลน์โดยประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ ไปสู่
การเรียนบนระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการเผย
แพร่ความรู้ให้ผู้สนใจมากขึ้น

2.2 ควรมีการเปรียบเทียบประสิทธิผล
ทางการเรยีนรูข้องนกัเรยีนระหว่างการเรยีนรูแ้บบ
สตอรีไ่ลนโ์ดยประยกุตใ์ชส้ือ่ออนไลนก์บัการเรยีน
ด้วยวิธีอื่นๆ นอกเหนือจากการเรียนรู้แบบปกติ
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