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บทคัดย*อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูFวิชากระบวนการทํางานวิชาชีพ
กHอนและหลั งเรี ยนตามวิ ธี สตอรี ไลนของนั กเรี ยนชั้ น ปJ ที่ 1 ระดับ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) วิ ทยาลั ย
ชHางศิลป 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตHอการจัดการเรียนรูFตามวิธีสตอรีไลนในวิชากระบวนการทํางานวิชาชีพ
ของนักเรียนชั้นปJที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยชHางศิลป กลุHมตัวอยHางที่ใชFในการวิจัย คือ
นักเรียนชั้นปJที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 1 ปJการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยชHางศิลป
จํานวน 30 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชากระบวนการทํางานวิชาชีพ โดยใชFวิธีการสุHมแบบกลุHม เครื่องมือที่ใชFในการ
วิจัยเปRนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิชากระบวนการทํางานวิชาชีพ และแบบสอบถามความพึง
พอใจที่ มี ตH อ การจั ด การเรี ย นรูF ต ามวิ ธี ส ตอรี ไลน สถิ ติ ที่ใชF ในการวิ เ คราะห ไดF แ กH คH า เฉลี่ ย สH ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test ผลการวิจัยพบวHา 1) ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูFวิชากระบวนการทํางานวิชาชีพ
ของนักเรียนชั้นปJที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยชHางศิลปที่ไดFรับการจัดการเรียนรูFตามวิธี
สตอรีไลนหลังเรียนสูงกวHากHอนเรียนอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดFรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูFตามวิธีสตอรีไลนในวิชากระบวนการทํางานวิชาชีพ โดยรวมมีความพึงพอใจอยูHในระดับ
มากที่สุด
คําสําคัญ: ผลการจัดการเรียนรู / สตอรีไลน / กระบวนการทํางานวิชาชีพ
Abstract
The purposes of this research were to 1) compare students’ability before and after
learning Professional Working Processes through Storyline method, 2) study the satisfaction
of students toward learning Professional Working Processes based on Storyline method. The
samples were 30 first year students of vocational certificate progran, semester 1/2562,
College of Fine Arts, selected by cluster random sampling. The instruments used in this
study were an achievement test and a questionnaire to evaluate the students’satisfaction in
learning Professional Working Processes based on storyline method. Data were statistically
analyzed by using mean, standard deviation and a t-test for dependent samples.
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The findings revealed that:
1) Index coefficient of substance and change by using learning activity based-on
storyline method of professional working processes after studying higher before studying at
the .05 level of significance,
2) The students were satisfied in learning professional working processes through
storyline method at a “very much” level.
Keywords: effects of learning / storyline / professional working processes
บทนํา
การพัฒนาเด็กและเยาวชนใหFมีความรูFและทักษะการเรียนรูFที่ดีที่สุด คือใหFผูFเรียนไดFเรียนรูFจากปrญหา
จริงที่เกิดขึ้น เรียนรูFที่จะเผชิญกับปrญหาและการแกFไขที่เหมาะสม อีกทั้งปลูกฝr งใหFเกิดความตระหนักรูFใน
คุณคHาและเห็นความสําคัญของวิชาชีวิต ดังนั้นแนวการจัดการศึกษายุคใหมHสถานศึกษาจึงควรวางแนวการจัด
การศึกษาโดยสอดแทรกการฝtกวิชาชีพที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะและสHงเสริมสนับสนุนใหFเยาวชนไดFฝJกอาชีพตาม
ความสนใจเปRนรายบุคคล การศึกษาระดับอาชีวศึกษาเปRนการจัดการศึกษาสายอาชีพ จึงเปRนทางเลือกหนึ่ง
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหFมีความรูF มีทักษะทางวิ ชาชีพและฝJ มือแรงงานเขFาสูH ตลาดแรงงานในเวลา
รวดเร็ว
ในชHวงระยะเวลา 4 ปJ ที่ผHานมารัฐบาลจึงไดFใหFการสนับสนุนประชาชนใหFมีอาชีพตามแผนยุทธศาสตร
กรมพัฒนาฝJมือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564 มุHงเนFนความสําคัญในการพัฒนาฝJมือแรงงานทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เพิ่มศักยภาพกําลังแรงงานใหFไดFมาตรฐานเปRนที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับสากล นอกจากนั้นยัง
พบกับภาวะวิกฤติดFานคุณภาพของผูFที่เขFาเรียนสายอาชีวศึกษา (กรมพัฒนาฝJมือแรงงาน, 2561)
ในปrจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรเขFาสูHตลาดแรงงานไทย สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากนักเรียน
นักศึกษาเรียนไมHจบการศึกษา หรือจบการศึกษา แตHไมHมีคุณภาพ (สิริลักษณ เลHา, 2561) เพราะการจัดการ
เรียนรูFของครูผูFสอนสHวนใหญHจะมุHงเนFนวิชาการการมากกวHาความรูFที่เนFนวิธีการ หรือประสบการณจริง หรือ
ทักษะ ทําใหFผูFเรียนขาดกระบวนการเรียนรูF ขาดการประยุกตใชFความรูFในสถานการณจริง ไมHเกิดการเรียนรูF
อยHางสมบูรณ สHงผลใหFผูFเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ทําใหFคุณภาพของผูFเรียนที่จบการศึกษาออกไป ยังมี
คุณภาพไมHเพียงพอ และจุดอHอนของการจัดการเรีย นรูFที่เปRน ปrญหา คือ ครู ผูFสอนสH วนใหญH ก็จะมุHงเนFนการ
บรรยายถHายทอดความรูFสึกเปRนหลักมากกวHาใหFผูFเรียนสรFางความรูFดFวยตนเอง เนFนใหFผูFเรียนทHองจํา ซึ่งผูFเรียน
ไมHสามารถจดจําสิ่งที่ไดFเรียนไดFทั้งหมด จึงไมHสามารถตอบคําถามที่ผูFสอนถามไดF แตHถFาครูผูFสอนไดFปรับเปลี่ยน
แนวการเรียนการสอน สรFางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรูF จะชHวยใหFผูFเรียนมีการเรียนรูFที่กวFางขวางและ
หลากหลายขึ้น
จากความสําคัญและปrญหาดังกลHาว ผูFวิจัยในฐานะผูFสอนไดFตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา
จัดการเรียนรูFของครูผูFสอน และการเรียนรูFของผูFเรียน จึงสนใจทําการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในรายวิชากระบวนการทํางานวิชาชีพโดยการจัดการเรียนรูFตามวิธีสตอรีไลนของนักเรียนชั้นปJที่ 1 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิยาลัยชHางศิลป เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูFวิชากระบวนการทํางานวิชาชีพกHอนและหลังเรี ยนตามวิ ธี
สตอรีไลนของนักเรียนชั้นปJที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยชHางศิลป
2. เพื่ อศึกษาความพึ งพอใจที่ มีตH อการจั ด การเรี ย นรูF ต ามวิ ธีส ตอรี ไลนในวิ ชากระบวนการทํ างาน
วิชาชีพของนักเรียนชั้นปJที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยชHางศิลป
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตเนื้อหา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เปR น การศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นรูF วิ ช ากระบวนการทํ า งานวิ ช าชี พ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับปรุง) พุทธศักราช 2560 วิทยาลัยชHางศิลป
2. ขอบเขตประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดFแกH นักเรียนชั้นปJที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียน
ที่ 1 ปJการศึกษา 2562 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชากระบวนการทํางานวิชาชีพ วิทยาลัยชHางศิลป เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร จํานวนนักเรียน 60 คน มีจํานวน 2 หFองเรียน โดยแตHละหFองเรียนมีการจัดการเรียนการสอน
แบบคละความสามารถทั้งเกHง ปานกลาง และอHอน
3. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรอิสระ ไดFแกH การจัดการเรียนรูFตามวิธีสตอรีไลน
ตัวแปรตาม ไดFแกH ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูFวิชากระบวนการทํางานวิชาชีพ และความพึงพอใจที่มีตHอ
การจัดการเรียนรูFตามวิธีสตอรีไลน
4. ขอบเขตดFานเวลา
ระยะเวลาที่ใชFในการวิจัย ผูFวิจัยดําเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปJการศึกษา 2562 ทําการเก็บรวบรวม
ขFอมูลทั้งหมด 2 คาบตHอสัปดาห คาบละ 50 นาที ใชFเวลารวม 7 สัปดาห
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ปR น การวิ จั ย เชิ ง ทดลองเพื่ อ ศึ ก ษาผลการจั ด การเรี ย นรูF ต ามวิ ธี ส ตอรี ไ ลนวิ ช า
กระบวนการทํางานวิชาชีพของนักเรียนชั้นปJที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยชHางศิลป
2. ขั้นตอนการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผูF วิ จั ย ไดF ใ ชF วิ ธี ก ารเลื อ กสุH ม ตั ว อยH า งแบบใชF หลั กความนH าจะเปR น (probability
sampling) ดFวยวิธีการสุHมแบบกลุHม (cluster random sampling) และใชFหนHวยการสุHมเปRนหFองเรียน จากกลุHม
ตัวอยHางที่เปRนนักศึกษาที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปJการศึกษา 2562 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชั้นปJที่ 1 จํานวน 60 คน เครื่องมือที่ใชFในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรูFตามวิธีสตอรีไลน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากระบวนการทํางานวิชาชีพ หาคุณภาพของแบบทดสอบโดยการไปทดลองใชFกับ
นักเรียนชั้นปJที่ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 1 ปJการศึกษา 2562 วิทยาลัยชHางศิลป
ลาดกระบัง ที่ไมHใชHกลุHมตัวอยHาง จํานวน 30 คน ซึ่งเปRนนักเรียนที่เรียนเนื้อหานี้แลFวนํามาวิเคราะหคHาความ
ยากงHาย (p) คHาอํานาจจําแนก (r) โดยใชFเทคนิค 50% ไดFคHาความยากงHาย (p) อยูHระหวHาง 0.52 – 0.75 และ
คHาอํานาจจําแนก (r) อยูHระหวHาง 0.30 – 0.82 หลังจากนั้นหาคHาความเชื่อมั่น โดยใชFสูตร KR-20 คูเดอร ริ
ชารดสัน (Kuder Richardson) โดยมีคHาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเทHากับ .844 และแบบสอบถามความพึง
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พอใจที่มีตHอการจัดการเรียนรูFตามวิธีสตอรีไลน หาคุณภาพของแบบสอบถามโดยการนําแบบสอบถามเสนอตHอ
ผูFเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทHาน ตรวจสอบคุณภาพดFานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ซึ่งคHาดัชนีความสอดคลFอง (IOC)
อยูHระหวHาง 0.67 – 1.00
3. การเก็บรวบรวมขFอมูล
ผูFวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขFอมูลกับกลุHมตัวอยHางตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียมผูFเรียนกHอนดําเนินการทดลอง แนะนําวิธีการจัดการเรียนรูFตามวิธีสตอรีไลน แนะนํา
วิธีการเรียนของผูFเรียน วิธีการทําแบบทดสอบ และแบบฝtกหัดระหวHางเรียนในแตHละแผนการเรียนรูF
2. ขั้นดําเนินการทดลอง
2.1 ทําการทดสอบกHอนเรียนกับกลุHมตัวอยHาง
2.2 ดําเนินการจัดการเรียนรูF โดยใชFแผนการจัดการเรียนรูFตามวิธีสตอรีไลน จํานวน 6 แผน
รวมทั้งสิ้น 7 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที
3. ขั้นหลังเรียนตามวิธีสตอรีไลน ทําการทดสอบหลังเรียนดFวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชากระบวนการทํางานวิชาชีพ
4. นําคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูFกHอนเรียนและหลังเรียน มาทําการวิเคราะหขFอมูล
เพื่อทดสอบสมมติฐาน
5. ทําการสอบถามความพึงพอใจที่มีตHอการจัดการเรียนรูFตามวิธีสตอรีไลน ในรายวิชากระบวนการ
ทํางานวิชาชีพกับกลุHมตัวอยHาง และนําคะแนนมาวิเคราะหหาคHาระดับความพึงพอใจ
4. การวิเคราะหขFอมูลทางสถิติ
การวิเคราะหขFอมูลในวิจัยนี้ ผูFวิจัยทําการวิเคราะหโดยใชFสถิติ ดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน คะแนนเฉลี่ยทั้งกHอนเรียนและหลังเรียนตามวิธีสตอรีไลน และความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตHอการจัดการเรียนรูFตามวิธีสตอรีไลน รายวิชากระบวนการทํางานวิชาชีพ โดยหาคHาเฉลี่ย (x) และ
คHาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากระบวนการทํางานวิชาชีพ กHอนเรียนและหลัง
เรียนตามวิธีสตอรีไลนของนักเรียนชั้นปJที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยชHางศิลป โดยใชF
สถิติทดสอบ t-test for dependent samples
ผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูFวิชากระบวนการทํางานวิชาชีพ กHอนและหลังเรียนตามวิธี
สตอรีไลน ของนักเรียนชั้นปJที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยชHางศิลป ไดFผลดังตาราง
กลุ*มตัวอย*าง

N

x

S.D.

กHอนเรียน

30

22.33

4.229

หลังเรียน

30

42.60

4.567

t

p-value

22.007*

.000

จากตารางพบวHาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกHอนเรียน มีคHาเทHากับ 22.33 สHวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทHากับ
4.229 สHวนคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคHาเทHากับ42.60 สHวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทHากับ 4.567
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2. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจที่มีตHอการจัดการเรียนรูFตามวิธีสตอรีไลนใน วิชากระบวนการทํางาน
วิชาชีพของนักเรียนชั้นปJที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยชHางศิลป ไดFผลดังตาราง
กิจกรรม

x
4.45
4.30
4.16
4.11
4.05
4.21

ดFานครูผูFสอน
ดFานการจัดการเรียนรูFดFวยวิธีสตอรีไลน
ดFานสื่อและอุปกรณอํานวยความสะดวก
ดFานสภาพแวดลFอมและบรรยากาศการเรียนรูF
ดFานวัดและประเมินผล
รวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
แปลผล
.352
มากที่สุด
.350
มากที่สุด
.342
มาก
.538
มาก
.467
มาก
.455
มากที่สุด

จากตารางพบวHาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นปJที่ 1 วิทยาลัยชHางศิลป ที่มีตHอการจัดการเรียนรูFตามวิธี
สตอรีไลนในวิชากระบวนการทํางานวิชาชีพ โดยรวมอยูHในระดับมากที่สุด (x = 4.21, S.D. = .455) เมื่อ
พิจารณาเปRนรายดFาน พบวHา นักเรียนมีความพึงพอใจที่อยูHในระดับมากที่สุด จํานวน 2 ดFาน คือ ดFานครูผูFสอน
(x = 4.45, S.D. = .352) รองลงมาคือ ดFานการจัดการเรียนรูFดFวยวิธีสตอรีไลน (x = 4.30, S.D. = .350) และ
อยูHในระดับ มากจํานวน 3 ดFาน คือ ดFานสื่อและอุป กรณอํ านวยความสะดวก (x = 4.16, S.D. = .342)
รองลงมาคือ ดFานสภาพแวดลFอมและบรรยากาศการเรียนรูF (x = 4.11, S.D. = .538) ลําดับสุดทFายคือ ดFาน
วัดและประเมินผล (x = 4.05, S.D. = .467)
อภิปรายผล
จากการวิจัยผลการจัดการเรียนรูFตามวิธีสตอรีไลนวิชากระบวนการทํางานวิชาชีพของนักเรียนชั้นปJที่ 1
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยชHางศิลป ซึ่งผูFวิจัยไดFอภิปรายผลการวิจัยไวFดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูFวิชากระบวนการทํางานวิชาชีพของนักเรียนชั้นปJที่ 1 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยชHางศิลป ที่ไดFรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูFตามวิธีสตอรีไลน หลังเรียนสูงกวHากHอน
เรียนอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหFเห็นวHารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูFตามวิธีสตอรีไลน มี
กระบวนการพัฒนานักเรียนมีความรูFเขFาใจในเนื้อหาที่ฝrงแนHน ผูFเรียนไดFพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห การ
ตัด สิน ใจ และการแสดงความคิ ดเห็น ในการปฏิบั ติในกิ จกรรมตH าง ๆ เต็มตามศั กยภาพของแตH ละคน การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูFตามวิธีสตอรีไลนและแผนการจัดการเรียนรูFที่ผูFวิจัยพัฒนาขึ้น มุHงสรFางจุดเดHนใน
กิจกรรมการเรียนรูFของผูFเรียนและใชFสิ่งกระตุFนในการสรFางแรงจูงใจ เพื่อใหFผูFเรียนมีความสนใจตHอกิจกรรมการ
เรียนรูF สHงผลใหFเกิดการพัฒนาดFานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปRนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวF ซึ่งสอดคลFอง
กับแนวคิดเรื่องการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของ Simons (1997) ที่กลHาววHา การจัดกิจกรรมการเรียนรูF
แบบสตอรีไลนเปRนการเป€ดโอกาสใหFผูFเรียนไดFมีสHวนรHวมในการเรียนทั้งทางรHางกาย สติปrญญา อารมณและ
สังคม โดยผูFเรียนจะมีสHวนรHวมในการทํากิจกรรมตามประสบการณของตน อีกทั้งยังสHงเสริมใหFผูFเรียนเกิดการ
เรีย นรูF อยH างมีความหมายและสามารถนําไปใชF ในชีวิ ตจริ ง ผูFเ รีย นไดFทํา กิจ กรรมทุกอยH างดF วยตนเองทั้ งคิ ด
วิเคราะห ตัดสินใจ สHงผลใหFผูFเรียนเกิดการเรียนรูFเปRนอยHางมาก
2. นักเรียนชั้นปJที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยชHางศิลป ที่ไดFรับการจัดการเรียนรูFตาม
วิธีสตอรีไลนในวิชากระบวนการทํางานวิชาชีพ มีความพึงพอใจตHอการจัดกิจกรรมการเรียนรูFตามวิธีสตอรีไลนอยูH
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ในระดับมากที่สุด แสดงใหFเห็นวHา กิจกรรมการเรียนรูFตามวิธีสตอรีไลนมีกระบวนการแปลกใหมH ที่กระตุFนใหF
ผูFเรียนไดFปฏิบัติอยHางหลากหลาย ทําใหFผูFเรียนรูFสึกชื่นชอบและมีความพึงพอใจทุกดFาน โดยเฉพาะดFานครูผูFสอน
นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด (x= 4.45, S.D. = .352) ที่เปRนดังนี้อาจเปRนเพราะครูผูFสอนมีการเตรียม
ความพรFอมเปRนอยHางดีและมีความเขFาใจผูFเรียนที่ตFองการความเปRนอิสระในการเรียนรูF จึงปรับการเรียนเปลี่ยน
การสอนใหFยืดหยุHนเหมาะสมกับนักเรียน สอดคลFองกับแนวคิดของ Brande (1993) ไดFกลHาววHา การจัดการ
เรียนแบบยืดหยุHนเปRนการเรียนที่ตอบสนองความตFองการของผูFเรียนโดยการปรับสภาพและรูปแบบการเรียนรูF
และสื่อการสอนรูปแบบตHาง ๆ ใหFมีความเหมาะสมกับผูFเรียนที่มีความแตกตHางกัน
ขอเสนอแนะ
1. การออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรูF ต ามแนววิ ธี ส ตอรี ไลน ควรมี การจํ า ลองเหตุ การณหรื อสรF า ง
สถานการณเพื่อใหFผูFเรียนไดFเรียนรูFจากเหตุการณที่ผูFเรียนสรFางขึ้นเองจะทําใหFผูFเรียนเขFาใจในจุดประสงคการ
เรียนมากขึ้น
2. การวางแผนการจัดการเรียนรูF ควรกําหนดระยะเวลาการเรียนในแตHละกิจกรรมใหFเหมาะสมกับ
ผูFเรียน และควรมีความยืดหยุHน ในระหวHางจัดกิจกรรมการเรียนรูFผูFสอนและนักเรียนควรรHวมกันวางแผนบริหาร
จัดการเวลาใหFสอดคลFองกับทุก ๆ กิจกรรม
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