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การวิจัยเ ร่ือง  “การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน วิชากฎหมายธุรกิจของ ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1ที่เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้วิธีสตอร่ีไลน์  ” มีวตัถุประสงคศ์ึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชากฎหมายธุรกิจดว้ยวิธีการสอนแบบสตอร่ีไลน์และเพื่อประเมินความพึง
พอใจวธีิสอนโดยใชว้ิธีสอนแบบสตอร่ีไลน์  กลุ่มประชากรที่ใชใ้นศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  นักเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1  วิทยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ    ปีการศึกษา 2559   
จาํนวน 243  คน  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่    กลุ่มควบคุม  นักเรียนชั้นปวส.1/1 จาํนวน  34  คน  สอนแบบ
ปกต ิ กลุ่มทดลอง นกัเรียนชั้นปวส.1/2  จาํนวน  30 คน  สอนโดยใชว้ิธีสอนแบบสตอร่ีไลน์ ระยะเวลา
ในการดาํเนินการ ภาคเรียนที่ 1/2559   เน้ือหาที่ใชใ้นการวิจยัวิชากฎหมายธุรกิจเร่ืองกฎหมายลกัษณะ
หน้ี เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่   แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบสตอร่ีไลน์ เร่ือง กฎหมาย
ลกัษณะหน้ี จาํนวน 2 แผน   แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 20 ขอ้และ แบบประเมินความพึง
พอใจต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารสอนแบบสตอร่ีไลน์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 10 
ขอ้                การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการศึกษาคน้ควา้เอกสาร  ทดสอบ  และตอบแบบสอบถาม โดย
นาํขอ้มูลที่ไดม้าวเิคราะห์ดว้ยสถิติ   ค่าเฉล่ีย  ( X )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

  ผลการเปรียบเทียบของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิากฎหมายธุรกิจโดยใชก้ารสอนแบบสตอร่ี
ไลน์ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงปีที่ 1 วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ  แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชากฎหมายธุรกิจโดยใชว้ธีิสอนแบบ
สตอร่ีไลน์สูงกวา่นกัเรียนที่ไดรั้บการสอนแบบวธีิการสอนปกติ  ผลการประเมินความพงึพอใจวธีิสอน
วชิากฎหมายโดยวธีิสอนแบบสตอร่ีไลน์มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากที่สุด ( X  = 4.62) 
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ความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา 
การศึกษาไทยในปัจจุบนัยงัอยูใ่นภาวะวกิฤต ดา้นคุณภาพ เน่ืองจากนกัศึกษาไม่มีศกัยภาพเพียง 

พอที่จะเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  อีกทั้งการจดัการเรียนการสอนยงัเป็นแบบเดิมที่ยดึตวัครู 
เป็นศูนยก์ลางโดยผูเ้รียนมีหนา้ที่รับเน้ือหาความรู้ที่ครู เป็นผูม้อบให ้(ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ ,์ 2554)                     
ซ่ึง กระบวนการดงักล่าวเป็นพฤติกรรมการถ่ายทอดเน้ือหา สาระตามแบบเรียนหรือตาํราที่กาํหนดไว้
อย่างชัดเจนด้วย วิธีการท่องจาํโดยไม่เน้นกระบวนการให้ผูเ้รียนได้พฒันา ทกัษะในด้านการคิด
วเิคราะห์การแสดงความคิดเห็น และการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ทาํให้ผูเ้รียนขาดคุณลกัษณะช่างคิด 
ช่างสงสัย และการประยกุตใ์ชท้ฤษฎี กบัสภาพเหตุการณ์จริงได ้(สาํนักงานคณะกรรมการการ ศึกษา
แห่งชาติ, 2543; กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2555)การจดัการเรียนการสอนในยคุปัจจุบนั ผูส้อนจะทาํ
หน้าที่ในการป้อนขอ้มูลให้กับผูเ้รียนอยา่งเดียวไม่ได ้เน่ืองจากในยคุน้ี การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและ
แหล่งขอ้มูลต่างๆ มีมากมายและง่ายต่อการเขา้ถึง อยา่งไรก็ตามผูส้อนมีหน้าที่ในการบอกแนวทางใน
การจดัการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนทั้งที่มีอยูร่อบตวัในชีวิตประจาํวนั และการ
จดัประสบการณ์โดยการสร้างขึ้นมาเพือ่ใหผู้เ้รียนมีวธีิการเรียนและมีผลสมัฤทธ์ิที่เกิดกบัผูเ้รียนโดยตรง 
(ธนพร,2558:1) 

 การจดัการเรียนรู้วิธีตอร่ีไลน์ไดน้าํทฤษฎีการเรียนรู้หลายทฤษฎีมาไวร่้วมกนั เช่น การบูรณา
ก า ร  ก า ร เ รี ยน รู้ แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม  แ ล ะ ก า ร เ รียน รู้ต า ม แ น วท ฤ ษ ฎี ส ร้า ง อ ง ค์ค วา ม รู้ 
(Constructivism)เน่ืองจากกลุ่มผูค้ิดคน้นวตักรรมน้ีมีความเช่ือเก่ียวกับการเรียนรู้ว่า ความรู้ควรมี
ลกัษณะเป็นองค์รวมความคงทนของการเรียนรู้ขึ้นอยูก่ ับวิธีการได้มาซ่ึงความรู้ และประสบการณ์ 
ผลงานสร้างสรรคท์ี่มีความหมายไดม้าจากการเรียนรู้เกิดจากการกระทาํของตนเองดว้ยประสบการณ์
ตรง (อรทยั มูลคาํและคณะ. 2542: 43)  

การจดัการเรียนรู้วิธีตอร่ีไลน์ไดน้าํทฤษฎีการเรียนรู้หลายทฤษฎีมาไว้ร่วมกนั เช่น การบูรณา
ก า ร  ก า ร เ รี ยน รู้ แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม  แ ล ะ ก า ร เ รียน รู้ต า ม แ น วท ฤ ษ ฎี ส ร้า ง อ ง ค์ค วา ม รู้ 
(Constructivism)เน่ืองจากกลุ่มผูค้ิดคน้นวตักรรมน้ีมีความเช่ือเก่ียวกับการเรียนรู้ว่า ความรู้ควรมี
ลกัษณะเป็นองค์รวมความคงทนของการเรียนรู้ขึ้นอยูก่ ับวิธีการได้มาซ่ึงความรู้ และประสบการณ์ 
ผลงานสร้างสรรคท์ี่มีความหมายไดม้าจากการเรียนรู้เกิดจากการกระทาํของตนเองดว้ยประสบการณ์
ตรง (อรทยั มูลคาํและคณะ. 2542: 43) ถือไดว้่าเป็นการบูรณาการหลักสูตรที่มีความหลากหลาย
ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างผูเ้รียนและผูส้อนดงัที่  เบลล์ และไฟฟิลล์ (Bell andFifild.1998: 5)
กล่าววา่การเรียนรู้วธีิสตอรีไลน์มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีที่วา่ความรู้เป็นส่ิงที่ซับซ้อนและมีมากมายหลาย
ระดบัการเรียนรู้จะเกิดขึ้นไดต้อ้งอาศยัประสบการณ์เดิมที่มีอยู ่  โดยผูเ้รียนจะสร้างความหมายของการ
เรียนรู้ไดด้ว้ยการให้เขามีประสบการณ์จริง จากการลงมือปฏิบตัิซ่ึงเครสเวล(Creswell.1997 : 112) ได้
กล่าวไวเ้ช่นเดียวกนัว่า วิธีสตอร่ีไลน์เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  โดยเป็น
การบูรณาการหลกัสูตรเขา้ดว้ยกนั และฝึกให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัการคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง  ซ่ึงมีผลต่อ
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การพฒันาทกัษะทางด้านภาษา และการทาํงานกลุ่มร่วมกันอย่างสร้างสรรคว์ิชากฎหมายธุรกิจ ใน 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงมีเน้ือหาวชิา ค่อนขา้งมาก ทั้งยงัตอ้งอาศยัทกัษะการคิดวิเคราะห์
และ การประยกุตใ์ชข้อ้กฎหมาย การเช่ือมโยงเหตุและผลได้ อยา่งเป็นระบบ และการแปลความหมาย
ขอ้มูลเพื่อน า ไปสู่การแกปั้ญหาในการปฏิบติังานจริงในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงพบว่าการจดัการเรียนการ
สอนวชิาดงักล่าวในปัจจุบนั ที่ใชก้ารบรรยายควบคู่กบัหนังสือเรียนไม่ช่วยให้นักศึกษา ตอบค าถามที่
อาศยัการคิดวิเคราะห์และประยกุตใ์ชห้ลกั กฎหมายไดดี้เท่าที่ควร  นอกจากน้ีนักศึกษายงัขาดความ
กระตือรือร้นในการแสวงหา ความรู้ และขาดการมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน ส่งผล
ใหน้กัศึกษาขาดความเขา้ใจและ ไม่สามารถประยกุตใ์ชห้ลกักฎหมายในการตอบค าถามได ้จากสภาพ
การเรียนการสอนดงักล่าว ท าใหผู้ว้จิยั เกิดแนวคิดที่จะแกปั้ญหาและพฒันาการเรียนการสอน โดยการ
วจิยัเร่ืองการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิากฎหมายธุรกิจของ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง
ปีที่ 1 ที่เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้วธีิสตอร่ีไลน์  ทั้งน้ีเพือ่ใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น อีก
ทั้งทาํใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจและประยกุตว์ชิากฎหมายใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1  เพือ่ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชากฎหมายธุรกิจของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการที่เรียนดว้ยวิธีการสอนแบบสตอร่ีไลน์ 

2.2  เพือ่ประเมินความพงึพอใจวธีิสอนโดยใชว้ธีิสอนแบบสตอร่ีไลน์ 
 กรอบแนวคดิวิจัย 
 
 
 

 
สมมุติฐานการวิจัย 

1. นกัเรียนที่ไดรั้บการสอนโดยใชว้ธีิสอนแบบสตอร่ีไลนมี์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่
นกัเรียนที่ไดรั้บการสอนแบบวธีิการสอนปกติ 

2. นกัเรียนมีความพงึพอใจที่ไดรั้บการสอนโดยใชว้ธีิสอนแบบสตอร่ีไลน์อยูใ่นระดบัมาก 
 

 นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การจัดการเรียนรู้วิธีสตอร่ีไลน์ หมายถึง การสร้างเส้นทางการเดินเร่ืองให้เรียงต่อเน่ืองกนั

ตามลาํดบัเหตุการณ์และสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระการเรียนรู้ โดยใชค้าํถามนาํเป็นตวัเช่ือมโยงในการ
เปิดประเด็นให้นักเรียนไดผู้กเร่ืองจากประสบการณ์และจินตนาการ อนัเป็นการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
โดยมีองคป์ระกอบหลกั 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ฉาก ตวัละคร วิถีชีวิต เหตุการณ์และปัญหาที่ตอ้งแกไ้ข 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 

ตวัแปรตน้ 
การสอนโดยใชว้ิธีสอนแบบสตอร่ีไลน์ 
 

ตวัแปรตาม 
-ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิากฎหมายธุรกิจ 
-ความพงึพอใจของผูเ้รียน 
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ขั้นเตรียมเป็นขั้นเตรียมความพร้อมให้นักเรียนโดยการแนะนาํการจดัการเรียนรู้วิธีสตอร่ีไลน์ 
และเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม หลงัจากนั้นก็แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มขั้นปฏิบติัการจดัการเรียนรู้เป็น
ขั้นที่นักเรียนจะดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่การตอบคาํถาม และการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ตาม
องคป์ระกอบของวธีิสตอร่ีไลน์ โดยจะแบ่งเป็นตอนอยา่งน้อย 4 ตอนตามองคป์ระกอบของการจดัการ
เรียนรู้วิธีสตอร่ีไลน์ ในแต่ละตอนนักเรียนจะมีการวางแผนเพื่อตอบคาํถามนําและการสร้างสรรคส่ิ์ง
ต่างๆตามจินตนาการที่แบ่งเป็นลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 

ตอนที่ 1 การสร้างฉาก ใชค้าํถามนาํ อนัจะก่อใหเ้กิดการสะทอ้นภาพเก่ียวกบัเร่ืองราวว่าเกิดขึ้น
ที่ไหนถือว่าเป็นการเร่ิมตน้ให้นักเรียนทราบว่ากาํลังมีประสบการณ์ใหม่เกิดขึ้ น เป็นการเร่ิมเขา้สู่
บทเรียน หรือเปิดตวัเร่ืองในฉากเป็นการระบุสถานที่ เวลาและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ 

ตอนที่ 2 การสร้างตวัละคร คือการใชค้าํถามที่จะก่อให้เกิดการผูกเร่ืองเก่ียวกบัคน หรือสัตวท์ี่
นกัเรียนเป็นผูก้าํหนดเร่ือง และบทบาทในการดาํเนินเร่ืองตั้งแต่ตน้จนจบตวัละครจะทาํให้ฉากสมจริง 
โดยใชตุ้ก๊ตา หรือหุ่นมือเป็นสญัลกัษณ์ 

ตอนที่ 3 การกาํหนดวิถีการดาํรงชีวิต ใช้คาํถามนาํที่ให้นักเรียนเสนอเร่ืองราวที่เก่ียวกับ
กิจกรรมของตวัละคร คาํถามวา่ตวัละครเหล่าน้ีทาํอะไร ซ่ึงเป็นการดาํเนินชีวิตหรือสะทอ้นชีวิตของตวั
ละคร 

ตอนที่ 4 เหตุการณ์และการแกปั้ญหา ตอ้งมีคาํถามนาํว่า มีอะไรสาํคญัเกิดขึ้นกบัตวัละคร คือ
การมีเหตุการณ์ และปัญหาที่ตอ้งแกไ้ขขั้นกิจกรรมการเรียนรู้สรุปและนาํเสนอผลงาน นักเรียนออกมา
อภิปราย หรือสรุปเล่าเร่ือง นําเสนอผลงานตลอดจนแนวคิดและประสบการณ์ของกลุ่มตนเอง              
ใหเ้พือ่น ๆ ทราบขั้นประเมินผล ประเมินจากการปฏิบติักิจกรรมในทุกขั้นตอน คือ การตอบคาํถามนาํ 
การปฏิบติักิจกรรมในแต่ละตอน ผลงานการสร้างสรรค ์และจากการนาํเสนอผลงานกลุ่ม 

2. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบของผูเ้รียนต่อการจดัการเรียนการสอนแบบสตอร่ี
ไลน์ 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนจากการทาํแบบทดสอบที่พฒันาขึ้นเม่ือเทียบการ
ทาํแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน จากผูเ้รียนรายวชิากฎหมายธุรกิจ และคะแนนของการจดัการเรียนรู้
วธีิสตอร่ีไลน์ 

 
แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 หลักสูตรวิชากฎหมายธุรกิจ 

วิชากฎหมายธุรกิจเก่ียวกับบุคคล นิติกรรม หน้ี เอกเทศสัญญาที่สําคญั ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือขาย                   
แลกเปล่ียน เช่าทรัพย ์ เช่าซ้ือ จา้งแรงงาน จา้งทาํของ ฝากทรัพย์  ยมื ค ํ้าประกนั จาํนอง  จาํนาํ ตวัแทน                  
นายหนา้ ประนีประนอม ยอมความ ตัว๋เงิน มีมาตรฐานรายวชิา 1. เขา้ใจหลกักฎหมายที่สาํคญั ๆ  ในทาง
ธุรกิจ 2. เขา้ใจขั้นตอนการปฏิบติัตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจงานต่าง ๆ 3. นาํความรู้กฎหมายที่
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เก่ียวกบัธุรกิจไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ต่างๆ 4. แก้ไขปัญหาเบื้องตน้ทางกฎหมาย รวมทั้งนําไป
ประยกุตใ์ชใ้นทางธุรกิจและการดาํเนินชีวติ (หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง: 2557) 
แนวคดิของการจัดการเรียนรู้วิธีสตอร่ีไลน์ 

Storyline  มาจากคาํวา่ story และline ซ่ึงหมายถึง  เสน้ทางของเร่ืองราว หรือแนวทางเร่ือง เป็น
การดาํเนินเร่ืองราวที่เรียงติดต่อเป็นลาํดบั  (จนัทร์ชลี มาพุทธ 2546  : 1)การจดัการเรียนรู้วิธีตอร่ีไลน์ 
ไดน้าํทฤษฎีการเรียนรู้หลายทฤษฎีมาไวร่้วมกนัเช่น การบูรณาการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสร้างองคค์วามรู้(Constructivism)  เน่ืองจากกลุ่มผูค้ิดคน้นวตักรรมน้ีมีความเช่ือ
เก่ียวกบัการเรียนรู้วา่ความรู้ควรมีลกัษณะเป็นองคร์วม  ความคงทนของการเรียนรู้ขึ้นอยูก่บัวธีิการไดม้า
ซ่ึงความรู้และประสบการณ์ และผลงานสร้างสรรคท์ี่มีความหมายไดม้าจากการเรียนรู้  จากการกระทาํ
ของตนเองดว้ยประสบการณ์ตรง (อรทยั มูลคาํและคณะ. 2542:43) มีองคป์ระกอบของการจดัการเรียนรู้
วธีิสตอร่ีไลน์ 
 หลักการสร้าง  Storyline  

เจฟ เครสเวล ไดเ้สนอหลกัการ ในการสร้าง Storyline  ไว ้6 ประการดงัน้ี 
1.  ยดึหลักของการเล่าเร่ือง Storyline  จะมีองค์ประกอบต่างๆ ที่ผสมผสานอยูด่้วยกันสาม

ส่วน คือตวัละคร  ซ่ึงอาจเป็นคนหรือสตัวห์รือเล่าเร่ืองในอดีตในรูปของตาํนาน ความเช่ือ 
2. ยดึหลกัการวางโครงเร่ืองใหน่้าติดตาม 
3. ยดึหลกัวา่เป็นผูก้าํหนดโครงสร้าง โดยนาํเน้ือหาและจุดประสงคใ์นหลกัสูตรมาวางกรอบ

ของเสน้ทางเดินเร่ือง 
4. ยดึหลกัใหผู้เ้รียนเป็นเจา้ของเร่ืองราว 
5. ยดึหลกัเก่ียวกบัการดาํเนินเร่ืองตอ้งเป็นเร่ืองที่เก่ียวเน่ือง 
6. ยดึหลกัโครงสร้าง 
 
วลยั พานิช (2547 : 35) ไดเ้ขียนแผนผงัที่แสดง องคป์ระกอบทั้ง 4 องคป์ระกอบที่สาํคญัของ

สตอร่ีไลน์ดงัแผนภูมิ 
 
 
 
1. ฉาก       ที่ไหน 
2. ตวัละคร      ใคร 
3. การดาํเนินชีวติ     ทาํอะไร 
4. มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือปัญหาที่แกไ้ข   เกิดอะไรทีต่อ้งแกไ้ข 

องคป์ระกอบสาํคญัของวธีิสอนแบบสตอร่ีไลน์  ผูว้จิยัสามารถกล่าวโดยสรุปดงัน้ี 

แผนภาพแสดงองคป์ระกอบสาํคญัของ  Storyline 
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องคป์ระกอบสาํคญัของวธีิสอนแบบสตอร่ีไลน์  จะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบสาํคญั 4 องคป์ระกอบ 
คือ ฉาก ตวัละคร  การดาํเนินชีวิตหรือวิถีชีวิต  และมีเหตุการณ์สาํคญัเกิดขึ้นหรือมีปัญหาที่ควรแกไ้ข 
เพื่อให้ผูเ้รียนคิดหาวิธีแกไ้ขปัญหาในเหตุการณ์นั้นๆ โดยมีการตั้งคาํถามหลกัเป็นตวัเช่ือมเพื่อดาํเนิน
ไปสู่กิจกรรม  ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งเป็นผูล้งมือปฏิบติัเอง  โดยเน้นทกัษะการคิดและการปฏิบติัควบคู่กนัไป  
และใหส้มัพนัธส์อดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิาเพือ่ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์โดยมี  ขั้นตอนการวางแผนการ
เรียนการสอนดว้ยวธีิสอนแบบสตอร่ีไลน์ตามที่สาโรช  โศภีรักข ์(2546 : 83 )  เสนอขั้นตอนการจดัการ
เรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน์ มี 3 ขั้นตอน ดังน้ี คือขั้นนํา ผูส้อนเตรียมห้องเรียนที่จะใช้สอน  
หัวขอ้นั้นอาจไดจ้ากเน้ือหา บทเรียน หรือหลกัสูตรโดยคาํนึงว่าหัวขอ้นั้นสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและ
สามารถนาํมาพฒันาความรู้ ทกัษะทศันคติ โดย อรทยั มูลคาํและคณะ (2542: 36-38) กล่าวถึงประโยชน์
ที่เกิดกบัผูเ้รียน จากการใชว้ธีิสตอร่ีไลน์วา่มิไดเ้กิดขั้นแก่ผูส้อน หรือผูเ้รียนฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดแต่เพียงฝ่าย
เดียว หากแต่เกิดขึ้นแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายดงัขอ้มูลต่อไปน้ี 1) ผูเ้รียนไม่รู้สึกเบื่อ 2) วิธีการน้ีเป็นวิธีการ
เรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนสําคัญ 3) วิธีการน้ีทาํให้เกิดรูปแบบของการแก้ปัญหาที่ยาก หรือซับซ้อน 
นอกเหนือจากที่มีในหลกัสูตร 4) วิธีการน้ีเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถทบทวนไปมาไดจ้ากมวล
ประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน 5) วิธีการน้ีง่ายต่อการสําส่ิงที่อยูใ่กล้ตวัของผูเ้รียนมาเป็นประเด็นใน
การศึกษา 6) วธีิการน้ีเป็นวิธีการที่มีชีวิตชีวา7 ) วิธีการน้ี จะช่วยให้ผูส้อนสามารถเช่ือมต่อระดบัความ
ยากง่ายของความรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนแต่ละคนในหอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม  
งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

เสนีย ์ โตสุโขวงศ ์ (2550) ไดศ้ึกษา “โครงการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางขบัเคล่ือนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงดว้ยบูรณาการการเรียนการสอน โดยใชว้ิธีสตอร่ีไลน์”ผลการประเมินพลว่านักเรียน
โรงเรียนโกรกพระมีสภาพความสาํเร็จของการพฒันาพฤติกรรมการเรียนรู้ตามโครงการจดัการเรียนรู้
ตามแนวทางขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดว้ยบูรณาการการเรียนการสอนโดยใชว้ิธีสตอร่ีไลน์
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินปัจจยันําเข้าในการดาํเนินโครงการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวทางขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงดว้ยบูรณาการการเรียนการสอน โดยใชว้ิธีสตอร่ีไลน์พบว่า 
ครูมีความคิดเห็นว่าปัจจยันาํเขา้ของโครงการในภาพรวมมีความเหมาะสมความเพียงพอ อยูใ่นระดบั
มาก 

สุภา  ศรีงาม. 2551. ได้ทาํการศึกษาเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ  
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนศึกษานารีวิทยา  โดยการเรียนแบบสตอร่ีไลน์. ผลการวิจยั
พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนักเรียนหลงัการเรียนแบบสตอร่ีไลน์สูงกว่าก่อน
เรียน โดยคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1  
วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ    ปีการศึกษา 2559   จาํนวน 243  คน  
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 กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ กลุ่มควบคุม  นกัเรียนชั้นปวส.1/1 จาํนวน  34  คน ที่สอนโดยวธีิการสอน
แบบปกติ  กลุ่มทดลอง นกัเรียนชั้นปวส.1/2  จาํนวน  30 คน  ที่สอนโดยใชว้ธีิสอนแบบสตอร่ีไลน์
ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมูล 
ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้าง และหาคุณภาพเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วธีิสอนแบบสตอร่ีไลน์เร่ืองกฎหมายลกัษณะหนี้ 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี คือศึกษาและวเิคราะห์หลกัสูตรและการศึกษาเก่ียวกบัการ

จดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบสตอร่ีไลน์จากตาํราและเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ดาํเนินการสร้าง
แผนการจดัการเรียนรู้โดยผูว้ิจยัไดป้ระยกุต์แนวคิดการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็น
สาํคญั โดยให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เร่ือง กฎหมายลกัษณะหน้ี  สร้างแผนการจดัการ
เรียนรู้วิชากฎหมายธุรกิจ เร่ือง กฎหมายลักษณะหน้ี จาํนวน 2 แผน นาํแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง 
กฎหมายลักษณะหน้ี ที่ผูว้ิจยัสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน  3 ท่าน ได้แก่                  
1.  นางขวญัใจ  สอนศิริรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ    2. นางณฐกมล  พนิิจศกัด์ิ รองผูอ้  านวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน 3. นายพงษ์พนัธ์  แสงประเสริฐ  อาจารยผ์ูส้อนวิชากฎหมาย ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเน้ือหา ความชดัเจนและความถูกตอ้งของจุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและ
กิจกรรม ส่ือการเรียนรู้ และความสอดคล้องระหว่างจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัการวดัผลประเมินผล                
เพื่อนาํขอ้เสนอมาปรับปรุงแกไ้ข นาํแผนการจดัการเรียนรู้ กฎหมายลกัษณะหน้ี ที่ผ่านการปรับปรุง
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะเรียบร้อยแลว้ไปใชท้ดลอง 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิวชิากฎหมายธุรกิจเร่ืองกฎหมายลกัษณะหน้ี แบบเลือกตอบ

ชนิด 4  ตวัเลือก  จ  านวน 30  ขอ้  น าแบบทดสอบที่สร้างเสร็จแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3  ท่าน
ไดแ้ก่   1.  นางขวญัใจ  สอนศิริ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ นางณฐกมล  พนิิจศกัด์ิ   รองผูอ้  านวยการ
ฝ่ายกิจการนกัเรียน . นายพงษพ์นัธ์ แสงประเสริฐ      อาจารยผ์ูส้อนวชิากฎหมาย  ตรวจแกไ้ข
ความถูกตอ้งดา้นความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  โดยพจิารณาวา่ขอ้ทดสอบที่เขียนขึ้นมานั้นสอดคลอ้งกบั
เน้ือหา  จุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่  อีกทั้งพจิารณาความเหมาะสมในดา้นภาษา  ค  าสัง่  เน้ือหา ความ
ยาวของเร่ือง เวลาและรูปแบบ น าแบบทดสอบที่ไดรั้บการแกไ้ขแลว้ไปทดลองกบันกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพสูงชั้นปีที่ 1  จ านวน  40  คน  เพือ่หาคุณภาพของแบบทดสอบ  น าคะแนนที่ได้
จากแบบทดสอบมาวเิคราะห์หาค่าความยากง่าย (P)และหาค่าจ  าแนก (r)  โดยใชเ้ทคนิค 27 %  ของ 
Chung The Fan  แลว้คดัเลือกขอ้สอบที่มีคา่ความยากง่าย (P)  ระหวา่ง .20-.79  และหาค่าจ  าแนก (r) อยู่
ระหวา่ง .21-.65    น าแบบทดสอบที่คดัเลือกแลว้ จ านวน 20  ขอ้ มาหาคา่ความเช่ือมัน่  ใชสู้ตร KR – 20  
ผลปรากฏวา่ไดค้่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่เท่ากบั  .58 
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3.  แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบประเมินความพึงพอใจเก่ียวกบัวิธีสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 

วิเคราะห์จุดประสงค์เน้ือหา  ศึกษาการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ สร้างแบบประเมินความพึง
พอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั ขอ้มูลที่ไดส้ามารถแปลงผลเป็น
คะแนนได ้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2543: 158-163)   น าแบบประเมินเสนอผูเ้ช่ียวชาญ  3  ท่านไดแ้ก่   1.  
นางขวญัใจ  สอนศิริ       รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 2. นางณฐกมล  พินิจศกัด์ิ  รองผูอ้  านวยการฝ่าย
กิจการนกัเรียน  3. นายพงษพ์นัธ ์ แสงประเสริฐ      อาจารยผ์ูส้อนวิชากฎหมาย     เพื่อพิจารณาหา              
ความเที่ยงตรง ความถูกตอ้งของขอ้ค าถาม แลว้น ามาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ น าแบบประเมินที่แกไ้ข
แล้ว พิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์เพื่อไปทดลองกับนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 
จ านวน 10 คน   หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความพึงพอใจ   น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่
ผา่นการตรวจสอบแลว้พมิพเ์ป็นแบบประเมินความพงึพอใจฉบบัจริงเพือ่ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล น าแผนการสอนที่สร้างขึ้นจ านวน 2  แผน ไปสอนกลุ่ม
ตวัอยา่ง  เป็นเวลา 4 คาบ   หลงัจากเรียนครบ 4 คาบ  ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิวชิา
กฎหมายธุรกิจเร่ืองกฎหมายลกัษณะหน้ีและประเมินความพงึพอใจ เก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้น าไป
วเิคราะห์โดยวธีิการทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  ประกอบดว้ย รวบรวมขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติพื้นฐาน  ไดแ้ก่  
ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบน วเิคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบรายขอ้  โดยใชเ้ทคนิค 27% 
ค านวณหาค่าความยากง่าย (P)  และอ านาจจ าแนก (r)  โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์  หาค่าความเช่ือมัน่
ของแบบทดสอบ โดยใชสู้ตร KR-20   เปรียบเทียบคะแนนของนกัเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
จากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยการทดสอบค่า ที (t-test) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ตามลาํดบัดงัน้ี 
1. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปี 

ที่ 1 ที่ไดรั้บการสอนโดยการสอนแบบสตอร่ีไลน์กบัวธีิการสอนปกติ 
 2 .  ผลประเมินความพงึพอใจวธีิสอนโดยใชก้ารสอนแบบสตอร่ีไลน ์
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ตารางที่ 1  ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนวิชากฎหมายธุรกิจเร่ืองกฎหมาย
ลกัษณะหน้ี ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  ปรากฏผลดงัน้ี 

 ขนาดของ 
กลุ่มตวัอยา่ง 

     ค่าเฉล่ีย        ค่าความเบี่ยงเบน                                    
                              มาตรฐาน                   t                           p 

กลุ่มตวัอยา่ง N X  SD (2 - Tailed) 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

34 
30 

12.00 
13.00 

.12 

.20 
.78 .30 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากตารางที่ 1 พบวา่ คะแนนเฉล่ียของนักเรียนที่เรียนวิชากฎหมายธุรกิจ
เร่ืองกฎหมายลกัษณะหน้ีทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มทดลอง ( X = 12.00, S.D. = .12) และกลุ่มควบคุม                                 
( X = 13.00 , S.D. = .20)ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
ก่อนการทดลองนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลคะแนนในการเรียนวิชากฎหมายธุรกิจเร่ือง
กฎหมายลกัษณะหน้ีไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียนวิชากฎหมายธุรกิจเร่ืองกฎหมาย

ลกัษณะหน้ีที่ไดรั้บการสอนดว้ยโดยใชว้ธีิสอนแบบสตอร่ีไลน์ของกลุ่มทดลองและการสอนโดยวิธีการ
สอนแบบปกติของกลุ่มควบคุม  ปรากฏผลดงัน้ี 

 
 ขนาดของ 

กลุ่มตวัอยา่ง 
     ค่าเฉล่ีย        ค่าความเบี่ยงเบน                                    
                              มาตรฐาน                   t                           p 

กลุ่มตวัอยา่ง N X  SD (2 - Tailed) 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

34 
30 

17.00 
14.00 

.30 

.15 
1.20 .00 

* p  < .01 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากตารางที่ 2 พบวา่ คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนที่เรียนวชิากฎหมายธุรกิจ

เร่ืองกฎหมายลักษณะหน้ีที่ได้รับการสอนด้วยโดยใช้วิธีสอนแบบสตอร่ีไลน์ของกลุ่มทดลอง                                         
( X = 18.00, S.D. = .52) และกลุ่มควบคุม ( X = 15.00 , S.D. = .41) มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนกลุ่มทดลองที่ไดรั้บการสอนโดยใชว้ธีิสอนแบบสตอร่ี
ไลน์    มีผลคะแนนในการเรียนวิชากฎหมายธุรกิจเร่ืองกฎหมายลักษณะหน้ีมีผลสัมฤทธ์ิที่สูงกว่า
นกัเรียนที่ไดรั้บการสอนแบบปกติ 
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ตอนที่ 3  ผลการตอบแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูงชั้นปีที่ 1 ที่ไดรั้บการสอนโดยใชก้ารสอนแบบสตอร่ีไลน ์

รายการ N   =   34  
ระดบั 

 
อนัดบัที ่

X  
SD 

1.  นกัเรียนมีความรับผดิชอบ 4.54 .12 มากที่สุด 7 
2.  นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหามากขึ้น 4.87 .55 มาก 1 
3.  นกัเรียนมีความกระตือรือร้นที่เรียน 4.61 .30 มากที่สุด 6 
4.  นกัเรียนเกิดความมัน่ใจในการเรียน  4.30 .07 มาก 10 
5.  นกัเรียนไดฝึ้กความขยนัและอดทน 4.38 .09 มาก 9 
6.  นกัเรียนไดท้าํงานร่วมกนั 4.42 .15 มาก 8 
7.  นกัเรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรมการเรียนรู้ 4.69 .13 มากที่สุด 5 
8.  ทาํใหน้กัเรียนจดจาํเน้ือหาไดร้วดเร็วขึ้น 4.82 .12 มากที่สุด 3 
9.  นกัเรียนมีโอกาสลงมือปฏิบตั ิ 4.81 .11 มากที่สุด 4 
10. นกัเรียนเรียนรู้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 4.83 .10 มากที่สุด 2 

รวม 4.62 .17 มากที่สุด  
 
จากตารางที่ 3  พบวา่ระดบัและอนัดบัความพงึพอใจของนกัเรียนนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 ที่ไดรั้บการสอนแบบสตอร่ีไลน ์ คะแนนเฉล่ียโดยภาพรวมอยู ่ในระดบัมากที่สุด              
(X = 4.62) เม่ือเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่  ขอ้ 2.  นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหามากขึ้น                         
ขอ้10. นกัเรียนเรียนรู้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และขอ้8.  ทาํใหน้กัเรียนจดจาํเน้ือหาไดร้วดเร็วขึ้นส่วน                     
ขอ้ที่มีคะแนนนอ้ยที่สุดคือ ขอ้4.  นกัเรียนเกิดความมัน่ใจในการเรียน  

อภปิรายผลการวจิัย 
การวิจัยเ ร่ือง  “การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน วิชากฎหมายธุรกิจของ ระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1ที่เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้วิธีสตอร่ีไลน์  ” มีวตัถุประสงคศ์ึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชากฎหมายธุรกิจดว้ยวิธีการสอนแบบสตอร่ีไลน์และเพื่อประเมินความพึง
พอใจวธีิสอนโดยใชว้ธีิสอนแบบสตอร่ีไลน์ 

กลุ่มประชากรที่ใชใ้นศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1  
วิทยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ    ปีการศึกษา 2559   จาํนวน 243  คน  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่                      
กลุ่มควบคุม  นักเรียนชั้นปวส.1/1 จาํนวน  34  คน  สอนแบบปกติ  กลุ่มทดลอง นักเรียนชั้นปวส.1/2  
จาํนวน  30 คน  สอนโดยใชว้ิธีสอนแบบสตอร่ีไลน์ ระยะเวลาในการดาํเนินการ ภาคเรียนที่ 1/2559                    
เน้ือหาที่ใชใ้นการวจิยัวชิากฎหมายธุรกิจเร่ืองกฎหมายลกัษณะหน้ี 
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เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัได้แก่   แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบสตอร่ีไลน์ เร่ือง 
กฎหมายลกัษณะหน้ี จาํนวน 2 แผน   แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 20 ขอ้และ แบบประเมิน
ความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารสอนแบบสตอร่ีไลน์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 10 ขอ้ 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการศึกษาคน้ควา้เอกสาร  ทดสอบ  และตอบแบบสอบถาม โดย
นาํขอ้มูลที่ไดม้าวเิคราะห์ดว้ยสถิติ   ค่าเฉล่ีย  ( X )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

สรุปผลการวจิยั 
1.  ผลการเปรียบเทียบของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชากฎหมายธุรกิจโดยการสอนแบบสตอร่ี

ไลน์  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงปีที่ 1 วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ  แตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยส าคญั ทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชากฎหมายธุรกิจโดยใชว้ิธีสอนแบบ                 
สตอร่ีไลน์สูงกวา่นกัเรียนที่ไดรั้บการสอนแบบวธีิการสอนปกติ 

2. ผลการประเมินความพงึพอใจวธีิสอนวชิากฏหมายโดยการสอนแบบสตอร่ีไลน์ผูเ้รียนมี
ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากที่สุด (X = 4.62) 

 

อภปิรายผลการวจิัย 
 ผลการวจิยัคร้ังน้ี  อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิากฎหมายธุรกิจโดยใชว้ธีิสอนแบบ               
สตอร่ีไลน์ในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงปีที่ 1 วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ  แตกต่าง
กนัอยา่งมีนัยสาํคญั ทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชากฎหมายธุรกิจโดยวิธีสอน
แบบสตอร่ีไลน์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบวิธีการสอนปกติ ซ่ึงผลการเรียนแตกต่างกัน
เหมือนกบังานวจิยัของ  สุภา  ศรีงาม. ( 2551) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาองักฤษ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนศึกษานารีวทิยา  โดยการเรียนแบบสตอร่ีไลน์. 
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ระหว่างก่อนและหลังการเรียนแบบสตอร่ีไลน์ ผลการวิจัยพบว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนักเรียนหลังการเรียนแบบสตอร่ีไลน์สูงกว่าก่อนเรียน 
โดยคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ทั้งน้ี
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก วธีิสอนสตอร่ีไลน์ เป็นวิธีที่เน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางเน้นการเรียนรู้จากส่ิงใกลต้วั  
อีกทั้งนกัเรียนที่ไดรั้บการเรียนรู้ดว้ยวธีิการสอนแบบใหม่ซ่ึงนกัเรียนยงัไม่เคยพบเจอ และเสนีย ์โตสุโข
วงศ ์(2550) ไดศ้ึกษา “โครงการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงดว้ยบูรณา
การการเรียนการสอน โดยใชว้ิธีสตอร่ีไลน์”ผลการประเมินพลว่านักเรียนโรงเรียนโกรกพระมีสภาพ
ความสําเร็จของการพฒันาพฤติกรรมการเรียนรู้ตามโครงการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางขบัเคล่ือน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ดว้ยบูรณาการการเรียนการสอนโดยใชว้ิธีสตอร่ีไลน์ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
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มาก ผลการประเมินปัจจยันําเขา้ในการดาํเนินโครงการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางขบัเคล่ือนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงดว้ยบูรณาการการเรียนการสอน โดยใชว้ธีิสตอร่ีไลน์พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่าปัจจยั
นาํเขา้ของโครงการในภาพรวมมีความเหมาะสมความเพยีงพอ อยูใ่นระดบัมาก 

2. ผลการประเมินความพงึพอใจการสอนวชิากฎหมายโดยใชก้ารสอนแบบสตอร่ีไลน์ 
ผูเ้รียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด (X = 4.62) โดยขอ้ที่มีคะแนนความพึงพอใจ
มากที่สุด 3 อนัดบัแรกคือ นักเรียนเขา้ใจเน้ือหามากขึ้น  เรียนรู้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และจดจาํ
เน้ือหาไดร้วดเร็ว ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบั อรทยั มูลคาํและคณะ. 2542:43) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการเรียนน้ีว่า 
การจดัการเรียนรู้วิธีตอร่ีไลน์ ไดน้าํทฤษฎีการเรียนรู้หลายทฤษฎีมาไวร่้วมกนั เช่น การบูรณาการการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสร้างองคค์วามรู้(Constructivism)  เน่ืองจากกลุ่มผู ้
คิดคน้นวตักรรมน้ีมีความเช่ือเก่ียวกบัการเรียนรู้ว่าความรู้ควรมีลกัษณะเป็นองคร์วม  ความคงทนของ
การเรียนรู้ขึ้นอยูก่บัวธีิการไดม้าซ่ึงความรู้และประสบการณ์ และผลงานสร้างสรรคท์ี่มีความหมายไดม้า
จากการเรียนรู้ จากการกระทาํของตนเองดว้ยประสบการณ์ตรง อีกทั้งกระบวนการเรียนมีประโยชน์คือ 
ผูเ้รียนไม่รู้สึกเบื่อ เน่ืองจากไดฝึ้กฝนทกัษะต่างๆได้หลากหลาย จากการทาํงานกับหัวขอ้ที่ได้รับ
มอบหมายตามความสนใจ ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงทกัษะที่เรียนรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัไดเ้พราะมีการ
ตรวจสอบความสามารถโดยการสาธิต หรือการแสดงผลงานของผูเ้รียน  วิธีการน้ีเป็นวิธีการเรียนรู้ที่
เน้นผูเ้รียนสาํคญัที่สุด ผูเ้รียนสามารถสร้างสรรคง์านออกจากความคิดและประสบการณ์ของตนเอง  
เพราะความรู้ที่อยูใ่นสมองของผูเ้รียนเองเป็นส่ิงที่ดีที่สุด เป็นเร่ืองที่ล ํ้าค่ามหัศจรรยใ์นห้องเรียน  วิธีการ
น้ีทาํใหเ้กิดรูปแบบของการแกปั้ญหาที่ยาก หรือซบัซอ้น นอกเหนือจากที่มีในหลกัสูตร เพราะผูเ้รียนจะ
มีโอกาสไดส้ร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้มต่างๆ จากจินตนาการของตนเองเพิ่มมากขึ้น ผูเ้รียนสามารถกาํหนด
คุณลกัษณะต่างๆ ใหแ้ก่ตวัละครของเขาไดเ้อง  วธีิการน้ีเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถทบทวนไปมา
ไดจ้ากมวลประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน การทบทวนฝึกหดับ่อยๆ ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ที่คงทนถาวรมาก
ขึ้น ดงันั้นการที่ผูส้อนสามารถสร้างกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้มากที่สุด รวมไปถึงการสร้างสรรค์
เคา้คางเร่ืองที่ดีซ่ึงผูเ้รียนสนใจในการฝึกทกัษะแปลกใหม่ยอ่มเป็นการทา้ทายความสามารถของผูส้อน
เช่นกนั  วิธีการน้ีง่ายต่อการสําส่ิงที่อยูใ่กล้ตวัของผูเ้รียนมาเป็นประเด็นในการศึกษา  วิธีการน้ีเป็น
วิธีการที่มีชีวิตชีวาเน้ือหาที่ผูส้อนและผูเ้รียนช่วยกันสร้างขึ้นเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนใช้สามัญสํานึกใช้
ทกัษะในการสํารวจส่ิงแวดล้อม และใช้ทกัษะในการอธิบายความคิดไดอ้ย่างเต็มที่ ดังนั้นผูเ้รียนจะ
กระตือรือร้นที่จะสร้างผลงานของเขาอยา่งเต็มความสามารถ และ วิธีการน้ี จะช่วยให้ผูส้อนสามารถ
เช่ือมต่อระดับความยากง่ายของความรู้ให้แก่ผูเ้รียนแต่ละคนในห้องได้อย่างเหมาะสม ผูเ้รียนจะ
เพลิดเพลินกบัการสร้างสรรคง์านของเขา และมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเร่ือง  “การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชากฎหมายธุรกิจของ ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1ที่เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้วิธีสตอร่ีไลน์  ”  ผูว้ิจยัไดส้รุปแนวคิด
และขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1.      จากผลการวจิยัพบวา่  การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชากฎหมายธุรกิจของ ระดบั 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงปีที่ 1ที่เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้วิธีสตอร่ีไลน์  สามารถพฒันาผลการ
เรียนรู้ดงันั้นจึงควรสนบัสนุนใหค้รูนาํวธีิสอนโดยใชว้ธีิสอนแบบสตอร่ีไลน์ไปพฒันาผลการเรียนรู้ใน
การแกปั้ญหาในวชิาอ่ืนๆ 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป 

1.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอนแบบสตอร่ีไลน์ 
กบัการสอนวธีิอ่ืนๆ เช่น การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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