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การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานทักษะการสื่อสาร
ภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2. เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูดานทักษะการสื่อสารภาษาจีน กอนและหลังเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบสตรอ
รีไลน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผูวิจัยใชวิธีสุมอยาง
งาย โดยการจับฉลากจากหองเรียน จํานวน 1 หองไดกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการสื่อสารภาษาจีน รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 เปนขอสอบแบบ
ปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ โดยใชสถิติการวิเคราะหส ถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกตางของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนรูทักษะการสื่อสารภาษาจีน กอน และหลังเรียนโดยกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบสต
รอรีไลน โดยใชการทดสอบคาวิกฤตที (t-test) แบบ Dependent Sample
ผลการศึก ษาพบว า ผลสัม ฤทธิ์ จ ากการเรี ย นรู ดา นทัก ษะการสื่ อสารภาษาจี นของนั ก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึก ษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิท ยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กอนเรียนมีคาเฉลี่ยผลสัม ฤทธิ์จากการ
เรียนรูดานทักษะการสื่อสารภาษาจีนโดยใชรูปแบบ Storyline Model ในภาพรวมนักเรียนมีความกาวหนาใน
การสื่อสารภาษาจีนแสดงวาผูเรียนมีความสามารถทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนสรุปวาชุดกิจกรรม
การเรียนรูผานกระบวนการสอนแบบสตรอรีไลน สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีคุณภาพสามารถนําไปใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแกผูเรียนได
คําสําคัญ ผลสัมฤทธิ,์ รูปแบบการสอนแบบสตอรีไลน, ทักษะการสื่อสาร
Abstract
The purpose of this research is to study the achievement of the Chinese language
communication skills of grade 10 students from Demonstration School of Suan Sunandha
Rajabhat University in order to compare the learning achievement in Chinese communication
skills before and after learning by using the storyline pattern activities of grade 10 students
from Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University. The researcher uses
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simple random methods from draw lots and 30 students in the classroom. The tool for
creating achievement test in Chinese language learning, Chinese language for communication
2 subject, as 4 multiple-choices of 40questions by using Inferential statistics in order to test
the differences in achievement scores on Chinese language learning skills before and after
learning with storyline pattern process by using the t-test, Dependent samples test, (t-test).
The study indicated that learning achievement in Chinese Language Communication
Skills of grade 10 students from Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat
University. Prior to learning, the average achievement of learning Chinese communication
skills was based on the storyline pattern. The perspective of students had got advanced
communication skills in Chinese which means that they have gathered their skills more than
before learning the language. The conclusion is that the series of learning activities through
the teaching storyline pattern process for grade 10 students is efficiently and is able to
create the activity to the learners.
Keyword: Achievement, Storyline pattern process, Communication Skills
บทนํา
ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับมนุษยทั่วทั้งโลกประเทศไทย
เปนองคาพยพหนึ่งในสังคมโลกที่ไมอาจหลุดพนหรือตานทานความเปลี่ยนแปลงทั้งปวงนั้นได ดวยความจําเปน
และความสําคัญดังกลาว ทําใหรัฐบาลไทยยุค พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนา
คณะรัฐบาล ไดพยายามที่จะเรงรัดพัฒนา ระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม การเมืองการปกครอง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหกาวหนาทัดเทียมนานาอารยประเทศ และเทาทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก โดยเฉพาะดานการศึกษาของประเทศ โดยไดกําหนดแนวนโยบายดานการศึกษาไวชัดเจนวา การ
จัดการศึกษาจะตองพัฒนาทักษะใหมๆ ที่จําเปนในยุคศตวรรษที่ 21 ใหกับเด็กและเยาวชน ซึ่งไดกลายมาเปน
หัวใจสําคัญของความสําเร็จของคนรุนใหม หากกลาวถึงทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 สมรรถนะที่โดดเดนและ
เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปคือ ความรูความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาไทยและภาษาตางประเทศ อยางนอย
3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
ในอนาคตภาษาจีนจะเปนภาษาที่มีบ ทบาทสําคัญ ตอเศรษฐกิจ ของโลกหากคนในประเทศ ใดใน
เครือขายประชาคมโลกสามารถติดตอสื่อสารดวยภาษาจีนได ก็จ ะทําใหไดเ ปรียบและรูเ ทาทันกับ ความ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ทําใหประเทศไทยพัฒนาไปไดอยางมั่นคงยั่งยืน ดวยเหตุผลดังกลาว ภาษาจีนจึงเขามามี
บทบาทสําคัญในการเรียนการสอน การประกอบอาชีพหลากหลายเชน การทองเที่ยว การคาขายกับประเทศ
จีน องคกรธุรกิจระหวางไทยจีน ภาษาจีนจึงเปนภาษาที่ไดรับความนิยมจากเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
มากขึ้น ดังจะเห็นไดจากสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ทั้งในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียน
เอกชน โดยเริ่มจัดการศึกษาตั้งแตระดับชั้นอนุบาลที่เปนการศึกษาปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งนับวันจะทวีความสําคัญและขยายวงกวางขวางมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ระบบการศึกษา
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ไทยจําเปนตองเตรียมความพรอมในการพัฒนานักเรียนทักษะการสื่อสารดวยภาษาตางๆ โดยเชื่อมโยงกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความคิดสรางสรรคของผูเรียนเปนรายบุคคล
อยางไรก็ตามการพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 และการศึกษาของประเทศไทยใน ยุค 4.0
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไวใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปพุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุงป พุทธศักราช 2560 เปน
มาตรฐานแกนกลางในระดับชาติ และใหสถานศึก ษานํามาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดแกนกลาง ซึ่งเปน
กรอบทิศทางไปสูการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาอยางอิสระและตอบสนองความตองการของผูมสี ว นไดสว นเสีย
ของสถานศึกษา และนําหลักสูตรสถานศึกษาสูจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพ คือ มีความรู มีทักษะที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง มีสมรรถนะในการเสาะแสวงหาและเรียนรูเพื่อการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระวิชาภาษาตางประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ใหสถานศึกษานําไปสูการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทําคําอธิบ ายรายวิชา
ภาษาตางประเทศไดอยางอิสระ จากการศึกษาเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา พบวา นักเรียนนําความรูจากการเรียนในหองเรียนไปใชในการสอบเทานั้น แตไมสามารถ
นําไปใชในชีวิตจริง จึงมีความตองการที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนของนักเรียนและจากการสอบถาม
ผูบ ริห ารโรงเรียน ครู ผูป กครอง และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิท ยาลัย สรุป ไดภาษาจีนเปนภาษาที่มี
ความสําคัญและมีบทบาททางดานเศรษฐกิจในอนาคต จึงตองการใหบุตรหลานไดเรียนภาษาจีนเปนภาษาที่ 3
นอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และคาดหวังใหบุตรหลานสามารถใชภาษาจีนไดคลอง เพื่อนํา
ความรูไปประกอบอาชีพในอนาคตได
การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชา การสื่อสารภาษาจีน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงจําเปนตอง
ปรับ เปลี่ยนการสอนใหมโ ดยการคิดคน เสาะหานวั ตกรรมแปลกใหม ที่มีความหลากหลาย และมีความ
เหมาะสมตอการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนใหกับผูเรียนแตละบุคคล การจะพัฒนา ผูเรียนใหสามารถ
สื่อสารภาษาจีนไดคลองนั้นก็ตองอาศัยการฝกฝนทักษะ จากการฟง การพูด การอาน และการเขียน ซึ่งตองมี
ความถี่ของการฝกฝนสูง โดยที่ผูเรียนไมรูสึกเบื่อหนายตอการฝกฝน ทักษะนั้นๆ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูรูปแบบสตรอรีไลน (Storyline) จึงเปนนวัตกรรมหนึ่งที่ ผูวิจัยสนใจจะนํามาใชพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาจีน เนื่องจากเปนวิธีการสอนที่ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะดวยการลงมือปฏิบัติในสถานการณจริง มี
การผูกเรื่องแตละตอนใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และเรียงลําดับเหตุการณ การวัดและประเมินผลแบบวัดทักษะ
การสรางองคความรูดวยตนเอง ดวยเหตุนี้ทําใหผูวิจัยสนใจวา การจัดการเรียนรูรูปแบบสตรอรีไลนจะสามารถ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาไดห รือไม ผูวิจัยจึงศึกษาวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์จ ากการเรียนรูดานทักษะการสื่อสารภาษาจีน โดยใช
รูปแบบสตรอรีไลน (Storyline Model) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานทักษะการสื่อสารภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูดานทักษะการสื่อสารภาษาจีน กอนและหลังเรียนโดยใช
กิจกรรมการเรียนรูแบบสตรอรีไลน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา
ขอบเขตเนื้อหา
ดานเนื้อหา ผูวิจัยพัฒ นาทักษะการสื่อสารภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในรายวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 รวมจํานวน 1 หนวยการเรียนรู คือ งานอดิเรก โดยใชรูปแบบสตอรีไลนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 4 แผน แผนการจัดการเรียนรูละ 2 ชั่วโมง รวม 8
ชั่วโมง
ผลการวิเคราะห
ตอนที่ 1 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูดานทักษะการสื่อสารภาษาจีน กอนและหลังเรียน
โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบสตรอรี่ไลน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา โดยใช คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติแบบพารามิเตอร ดวยวิธี T-test
Dependent Sample แสดงผลโดยใชตารางประกอบการบรรยาย การศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดาน
ทักษะการสื่อสารภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดยใช คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาสถิติแบบพารามิเตอร ดวยวิธี T-test Dependent Sample
แสดงผลโดยใชตารางประกอบการบรรยาย
การทดสอบ
N
X
S.D.
t
Sig. (2-tailed)
กอนเรียน
30
7.47
2.726
17.037
.000
หลังเรียน
30
16.83
2.679
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางแสดงผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานทักษะการสื่อสารภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กอนเรียนมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานทักษะ
การสื่อสารภาษาจีนโดยใชรูปแบบ Storyline Model เทากับ 7.471คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.726
และหลังเรียนมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานทัก ษะการสื่อสารภาษาจีนโดยใชรูปแบบ Storyline
Model เทากับ 16.83 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.679 และจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการ
เรียนรูดานทักษะการสื่อสารภาษาจีนโดยใชรูปแบบ Storyline Modelสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา ดวยสถิติ T-test Dependent Sample พบวา ผลสัมฤทธิ์
จากการเรียนรูดานทักษะการสื่อสารภาษาจีนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชรูป แบบ Storyline Model
สํา หรับ นั ก เรี ยนชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 โรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏสวนสุ นั นทา มีค า Sig. (2tailed)เทากับ .000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ร ะดับ .05 ซึ่ง ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0 )และ
ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานทักษะการสื่อสารภาษาจีนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว
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บทสรุป
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานทักษะการสื่อสารภาษาจีนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาป
ที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กอนเรียนมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานทักษะ
การสื่อสารภาษาจีนโดยใชรูปแบบ Storyline Model เทากับ 7.471 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.726
และหลังเรียนมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานทัก ษะการสื่อสารภาษาจีนโดยใชรูปแบบ Storyline
Model เทากับ 16.83 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.679 และจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการ
เรียนรูดานทักษะการสื่อสารภาษาจีนโดยใชรูปแบบ Storyline Model สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดวยสถิติ T-test Dependent Sample พบวา ผลสัมฤทธิ์
จากการเรียนรูดานทักษะการสื่อสารภาษาจีนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชรูป แบบ Storyline Model
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีคา Sig. (2-tailed)
เทากับ .000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมุติฐานรอง (H1) แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานทักษะการสื่อสารภาษาจีนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว
อภิปรายผล
งานวิจัย เรื่องผลสัมฤทธิ์จ ากการเรียนรูดานทัก ษะการสื่อสารภาษาจีน โดยใชรูปแบบ Storyline
Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค 1.
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานทักษะการสื่อสารภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูดานทักษะการสื่อสารภาษาจีน
กอนและหลังเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบ Storyline Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานทักษะ
การสื่อสารภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กอน
เรียนมีคาเฉลี่ยผลสัม ฤทธิ์จ ากการเรียนรูดานทักษะการสื่อสารภาษาจีนโดยใชรูป แบบ Storyline Model
เทากับ 7.471 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.726 และหลังเรียนมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดาน
ทักษะการสื่อสารภาษาจีนโดยใชรูปแบบ Storyline Model เทากับ 16.83 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
2.679สอดคลองกับงานวิจัยของ กันทิมา ธนะไพรินทร (2556) ชุดกิจกรรมการเรียนรูผานกระบวนการสอน
แบบเรื่องการเขียนสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่หาผลการวิจัยพบวาการประเมินคุณภาพจาก
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.72 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45 ซึ่งอยูในระดับคุณภาพดีมากดาน
สื่อการสอนพบวามีคาเฉลี่ย 4.58 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.49 อยูในระดับคุณภาพดีมากชุดกิจกรรมการ
เรียนรูที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.92 / 80.00 ตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 80 / 80 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอ
ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ส รางขึ้นมีคาเฉลี่ย 04.67 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 ซึ่งอยูในระดับคุณภาพมาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวาคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนสอบกอนเรียนอยางมีในสําคัญทางสถิติที่
ระดับ. 05 แสดงวาผูเรียนมีความสามารถทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนสรุปวาชุดกิจกรรมการเรียนรู
ผานกระบวนการสอนแบบสตอรี่ไลนสําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีคุณภาพสามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแกผูเรียนได และงานวิจัยของ กลอมจันทร จันทรศิริ (2556) ผลการวิจัยพบวา เว็บชวยสอนแบบ
Storyline เพื่อการพัฒนาทักษะการอานภาษาไทยของนัก เรียนไทยในโรงเรียนนานาชาติระดับ Middle
school (Grade 8) ผลการวิจัยพบวาเว็บชวยสอนแบบ Storyline เพื่อการพัฒนาทักษะ มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑเทากับ 77 . 60 / 86 . 80 ซึ่งสูงกวาเกณฑสมมุติฐานที่ตั้งไวและผลการใชภาษาไทยดานการอานของ
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นักเรียนระดับหลังเรียนดวยเว็บชวยสอนแบบ Storyline เพื่อการพัฒนาทักษะการอานภาษาไทยของนักเรียน
ไทยในโรงเรียนระดับนานาชาติระดับดีเดี๋ยวสักครูเจ็ดแปดสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05และจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานทักษะการสื่อสารภาษาจีนโดยใชรูปแบบ Storyline
Model สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดวยสถิติ T-test
Dependent Sample พบวา ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานทักษะการสื่อสารภาษาจีนกอนเรียนและหลังเรียน
โดยใชรูปแบบ Storyline Model สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งปฏิเสธ
สมมุติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานทักษะการ
สื่อสารภาษาจีนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับสมมุติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว โดยกิจกรรมรูปแบบ Storyline Modelทิศนา แขมมณี. (2559 หนา 257-260) ไดอธิบายวา
เปน รูปแบบการเรียนการสอนโดยการสรางเรื่อ ง พัฒนาขึ้นโดย Steve Bell and Sally Harknessจาก
สกอตแลนด โดยมีความเชื่อเกี่ยวกับ การเรียนรูวา 1. การเรียนรูที่ดีควรมีลัก ษณะบูร ณาการหรือเปนสห
วิท ยาการคือ เปนการเรีย นรูที่ผ สมผสานศาสตรห ลายหลายอยางเขาดวยกันเพื่อประโยชน สูง สุดในการ
ประยุก ตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตประจําวั น 2.การเรียนรูที่ดีเ ปนการเรียนรูที่เ กิดขึ้นผานทาง
ประสบการณตรงเห็นการกระทําหรือการมีสวนรวมของผูเรียนเอง3.ความคงทนของผลการเรียนรูขึ้นอยูกับ
วิธีการเรียนรูหรือวิธีการที่ไดความรูมา และ 4.ผูเรียนสามารถเรียนรูคุณคาและสรางผลงานที่ดีไดหากมีโอกาส
ไดลงมือกระทํา ซึ่งมีงานวิจัยที่ศึกษาการนํากิจกรรมรูปแบบ Storyline Model ไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
ชั้นเรียนที่สนับสนุนผลการวิจัยนี้ ไดแก บงกช วิบูลยรัตนกิจ (2556) ไดศึกษาบทเรียนแอนิเมชั่นโดยใชการ
สอนแบบ Storyline บนคอมพิวเตอรแบบพกพา เรื่องพระพุทธศาสนาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
พบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 และ
ความพึง พอใจของกลุม ตัวอยางที่มีตอบทเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.76 อยูในระดับ ความพึงพอใจมาก คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46 สรุปไดวาบทเรียนแอนนิเมชั่นโดยการสอนแบบ Storyline บนคอมพิวเตอร
พกพาเรื่องพระพุทธศาสนาเปนบทเรียนที่มีคุณภาพดีสามารถที่จะนําไปใชในการเรียนรู ดวยตนเอง อยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจา จันทรศรี (2556) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูสาระ
ประวัติศาสตร โดยใชวิธีสอนแบบสตอรีไลนเพื่อสรางองคความรู ดวยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนวารีเชียงใหม ใชแผนการสอนจํานวน 4 แผน ไดแกแผนการจัดการเรียนรูสาระประวัติศาสตร โดยใช
วิธีส อนแบบสตอรีไลนเพื่อสรางองคความรู ดวยตนเองแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่องของกิ๋น บานเฮา
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ภูมิปญญาสรางสรรคอาหารไทย แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่องอาหารกับ
วิถีชีวิตกับ ของคนภาคเหนือ แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่องอาหารพื้นบานไทย สไตลประยุก ตสวนการ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรูโดยรวมทุกแผนมีความเหมาะสมมาก (μ = 2.93) และการประเมินแบบวัด
ทักษะการสรางองคความรูดวยตนเองโดยวิธีสตอรีไลน มีความเหมาะสมมาก (μ =2.92) และจากงานวิจัย
ของผสุรัตน อภิชัย (2556) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียงความเชิงสรางสรรคดวยวิธีการสอนแบบสตอรี่
ไลด สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่1ผลการวิจัยพบวาผลการสรางและหาประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรูการเขียนเรียงความเชิงสรางสรรคสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1โรงเรียนแมสรวยวิทยาคม
พบวาแผนการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพรวม 84.29/85.50และมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด80/80
ทุกชุดเปนไปตามสมมุติฐานของการศึกษาขอที1่ ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางกรเรียนของนักเรียนของนักเรียน
ชั้นมั ธยมศึก ษาป ที่ 1โรงเรีย นแม ส รวยวิ ท ยาที่เ รียนโดยใช แผนการจัด การเรีย นการเขียนเรี ยงความเชิ ง
สรางสรรคมีคะแนนเฉลี่ยกอนคิดเปนรอยละ 45.30และคะแนนหลังเรียนคิดเปนรอยละ87.87ซึ่งคะแนนหลัง
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เรียนสูงกวากอนเรียนเปนไปตามสมมุติฐานของการศึกษา และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิษา เขียงกระโทก
(2557) ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังการสอนแบบ
Storyline รวมกับเทคนิค CIRC คะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนเทากับ 15.98 (รอยละ 79.88) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 2.26 ความสามารถในการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังการสอน Storyline
รวมกับ CIRCสูง กวาก อนเรีย นอย างมี นัยสํ าคัญ ที่ร ะดับ .05 ความสามารถในการเขีย นของนัก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 2 หลังการสอสนแบบ Storyline รวมกับ CIRC สูงกวาเกณฑรอยละ 70 vอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ กมลวรรณ โคตรทอง (2557) การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ
การอานภาษาอังกฤษจากนิทานอาเซียน โดยใชกิจกรรมการเรียนรู Storyline สําหรับชั้นประถมศึกษาปที 6
โรงเรียนบานเปา(สําราญไชยวิทยา) จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ
การอานภาษาอังกฤษจากนิทานอาเซียนโดยใชกิจกรรม การเรียนรู Storyline มีคาเทากับ 76.08/80.41
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนโดยใชแบบฝกเสริมการอาน สูงกวากอนการ
ใชแบบฝกเสริมทักษะการอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอแบบฝกเสริม
ทักษะการอานภาษาอังกฤษจากนิทานอาเซียนโดย ใชกิจ กรรมการเรียนรู Storyline ที่ผูวิจัยสรางขึ้นและ
สอดคลองกับงานวิจัยตางประเทศของ Semra Demir (2012) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึก ษา
ผลกระทบของบรรยากาศการสอน Storyline ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต การศึกษาครั้งนี้ไดดําเนินการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่
เรียนที่โรงเรียน Alpaslan ในปการศึกษา 2553-2554 นักเรียนจํานวน 26 คนไดรับการคัดเลือกเปนกลุม
ตัวอยาง 13 คนและกลุมควบคุม 13 ราย ระดับความสําเร็จของกลุมตัวอยางในกลุมตัวอยางที่ไดรับการสอน
ตามแนวการสอน Storyline สูง กวากลุมควบคุมซึ่งไดรับการสอนโดยครูผูสอนเปนศูนยกลางและวิธีการ
แบบเดิม กลุมควบคุมที่ไดรับ การสอนโดยวิธีการสอน Storyline มีการเพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโดยในฐานนะครูผูสอนงานวิจัยของ Bülent Dös (2015) อธิบายวาการสอนแนวทาง Storyline เปน
การสรางความรวมมือระหวางครูและผูเรียนซึ่งครูสรางและพัฒนาเรื่องราว เพื่อชวยกระตุนใหผูเรียนคน หา
ขอมูลที่มีความหมายที่แทจริงของวัตถุประสงค นักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูอยางแข็งขันและสราง
ความรูใน สภาพแวดลอมที่แทจริง การเรียนรูที่ใชง านอยูในสภาพแวดลอมการเรียนรูที่แทจริงสนับสนุน
ความจําระยะยาวและความรูความเขาใจบทความนี้เปนความพยายามที่จะสํารวจความคิดเห็นของนักเรียน
เกี่ยวกับ วิธีก ารเลาเรื่องเกี่ยวกับ การเก็บรัก ษาความรูของพวกเขา ผลการคนหาไดรับการระบุวิธีก ารเคา
สามารถเพิ่มการเก็บรักษาความรูของนักเรียน
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