
 

บทท่ี 1 

บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของการวิจยั 
 การจดัการศกึษาตามแนวพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พุทธศกัราช 2542 และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545  หมวด 4 มาตรา 22  ระบุว่า  การจดัการศกึษาต้องยดึหลกั
ว่าผู้เรยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรู้และพฒันาตนเองได้และถือว่าผู้เรยีนมคีวามส าคญัที่สุด 
กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ  ในส่วนของการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศกัราช 2542 และที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545  หมวด 4 มาตรา 24 ได้ระบุให ้ 
สถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการดงันี้ 1) จดัเนื้อหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้ง
กบัความสนใจและความถนัดของผู้เรยีนโดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) ฝึกทกัษะ
กระบวนการคดิ  การจดัการ  การเผชญิสถานการณ์  และการประยุกต์ความรูม้าใชเ้พื่อป้องกนั
และแก้ไขปญัหา 3) จดักจิกรรมให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ  ฝึกการปฏบิตัใิห้ท าได ้ 
คดิเป็น  ท าเป็นรกัการอ่านและเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเน่ือง 4) จดัการเรยีนการสอนโดยผสมสาระ
ความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน  รวมทัง้ปลูกฝงัคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 5) ส่งเสรมิสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจดับรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้ม สื่อการเรยีน และอ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละมคีวามรอบ
รู้  รวมทัง้สามารถใช้การวจิยัเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรยีนรู้ ทัง้นี้ผู้สอนและผู้เรยีนอาจ
เรยีนรูไ้ปพรอ้มกนัจากสื่อการเรยีนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ  6) จดัการเรยีนรู้
ใหเ้กดิไดทุ้กเวลา ทุกสถานที ่มกีารประสานความรว่มมอืจากบดิามารดา  ผูป้กครองและบุคคลใน
ทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย,ี 2551 : 144) 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิง่ในสงัคมโลกปจัจุบนัและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวขอ้งกบัชวีติทุกคน ทัง้ในการด ารงชวีติประจ าวนัและในงานอาชพีต่าง ๆ เครื่องมอืเครื่องใช ้
เพื่ออ านวยความสะดวก และในการท างานล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับ
ความคดิสรา้งสรรคแ์ละศาสตรอ์ื่น ๆ ความรูว้ทิยาศาสตรช์่วยใหเ้กดิองคค์วามรูแ้ละความเขา้ใจใน
ปรากฏการณ์ธรรมชาติมากมาย มผีลให้เกิดการพฒันาเทคโนโลยอีย่างมาก  ในทางกลบักัน
เทคโนโลย ี กม็สี่วนส าคญัอย่างมากทีจ่ะใหม้กีารศกึษาคน้ควา้ความรูว้ทิยาศาสตรต่์อไปอย่างไม่
หยุดยัง้ วทิยาศาสตรเ์ป็นวฒันธรรมโลกสมยัใหม่ ซึ่งเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้(Knowledge – 
based society) ทุกคนจ าเป็นต้องได้รบัการพฒันาใหรู้ว้ทิยาศาสตร ์(Scientific literacy) (กรม
วชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร, 2546) 
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การจดัการเรยีนการเรยีนรูโ้ดยใช้สตอรีไ่ลน์ เป็นการน าทฤษฎกีารเรยีนรูห้ลายทฤษฎมีา
ใช้รวมกนั เช่น การบูรณาการ การเรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วม การเรยีนการสอนที่เน้นกระบวนการ
เรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส าคญั การค้นคว้าหาความรูด้้วยตนเอง การเรยีนรูจ้ากสิง่ใกล้ตวั
เชื่อมโยงไปสู่ชวีติจรงิมาใชใ้นการเรยีนรู ้(วฒันาพร ระงบัทุกข์, 2542 : 51) ซึง่จะท าใหผู้เ้รยีนเกดิ
ความสนุกสนานสามารถพฒันาความรู้ ความเข้าใจ เจตคต ิและทกัษะที่เกี่ยวขอ้งกบัเนื้อหาไป
พรอ้ม ๆ กนั เบลล์และฟิลด(์Bell and Field, 1997) กล่าวว่าสตอรีไ่ลน์ เป็นการสอดแทรก
เรื่องราวต่างๆ รวมเข้ากบัเนื้อหา (Content) อย่างมคีวามหมาย เรื่องราวจะท าหน้าที่ในการ
กระตุน้ผูเ้รยีน ท าใหผู้เ้รยีนปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ รว่มกนัอย่างมชีวีติชวีา จุดน่าสนใจของการเรยีน
แบบน้ี คอื ในแต่ละเรือ่งจะเป็นเหมอืนชวีติจรงิ การแสดงและจนิตนาการโดยการเล่าเรื่องตามเคา้
โครงเรือ่ง (Plot) ซึง่ประกอบดว้ยตวัละครต่าง ๆ องค ์(Episodes) และการเปรยีบเทยีบเหตุการณ์ 
ซอลลสิ(Sallis, 1996) กล่าวว่าในบทเรยีนของสตอรีไ่ลน์ “เรื่องราว” คอืสิง่ทีถู่กพฒันาขึน้ เพื่อให้
เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันระหว่างผู้เรยีน เพราะถึงแม้ว่าครูจะเป็นผู้รู้ล าดบัการณ์
ทัง้หมด แต่ผูเ้รยีนเป็นผูใ้ห้รายละเอยีดของเรื่อง และเป็นผูส้รา้งสรรค์วสิยัทศัน์มากมาย จากการ
เขยีนชวีประวตั ิการอธบิาย ความสนใจงานอดเิรก และบุคลกิลกัษณะ เป็นต้น ฉะนัน้ในแต่ละวนั
ไม่เพียงแต่ผู้เรยีนเท่านัน้ที่จะเกิดความตื่นเต้นแต่จะเป็นสิง่ที่แปลกใหม่ส าหรบัครูผู้สอนด้วย 
ดงันัน้การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้สตอรีไ่ลน์จงึน่าจะเป็นการเรยีนรูอ้กีรูอ้กีรูปแบบหนึ่งที่จะสามารถ
พฒันาการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรใ์หน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ 
 จากเหตุผลและความส าคญัดงักล่าว ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะน าวธิกีารสอนสตอรีไ่ลน์ มาใชใ้น
การพฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้เรื่อง สารและการเปลีย่นแปลงกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  โดยชุดกจิกรรมการเรยีนรูน้ี้จะช่วยแก้ไขปญัหาผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน การคิดวิเคราะห์ของนักเรยีนและเนื่องจากสภาพบรบิทของนักเรยีนที่เป็นเด็ก
ยากจนอกีทัง้โรงเรยีนยงัขาดอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตรผ์ูว้จิยัจงึอยากพฒันาชุดกจิกรรมอกีทัง้เพื่อ
เป็นแนวทางในการแกไ้ขการจดัการเรยีนรูใ้นรายวชิาอื่น ๆ ใหด้ขีึน้ต่อไป 
 
ค าถามการวิจยั 
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนสตอรี่ไลน์ เรื่อง สารและการ
เปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร ์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2  จะท าให้
นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้หรอืไมอ่ย่างไร 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อสรา้งและศกึษาหาประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรู้ ด้วยชุดกจิกรรมการ
เรยีนรู ้โดยวธิกีารสอนสตอรีไ่ลน์ เรือ่ง สารและการเปลีย่นแปลง กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์75/75 เนื่องจากเนื้อหาสาระที่
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เลือกใช้ค่อนข้างยากส าหรบันักเรยีนโรงเรียนขยายโอกาส และต้องใช้เวลาไปฝึกฝนพฒันา
นกัเรยีนจงึไมส่ามารถท าใหถ้งึเกณฑร์ะดบัสงูได ้ 
  2. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  ก่อน - 
หลงัเรยีนชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้โดยวธิกีารสอนสตอรีไ่ลน์ เรือ่ง สารและการเปลีย่นแปลง กลุ่ม
สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
 3. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนที่มต่ีอการใช้ชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้โดยวธิกีาร
สอนสตอรีไ่ลน์ เรื่อง สารและการเปลีย่นแปลง กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ส าหรบันักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้โดยวธิกีารสอนสตอ
รีไ่ลน์ เรือ่ง สารและการเปลีย่นแปลง กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2  ทีพ่ฒันาขึน้หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
       1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในกลุ่ม
เครอืขา่ยสงิหวฒัน์  อ าเภอกงไกรลาศ  จงัหวดัสุโขทยั  จ านวนทัง้หมด  86 คน   
       1.2 กลุ่มตวัอยา่ง นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนโรงเรยีนบา้นใหมสุ่ขเกษม 
อ าเภอกงไกรลาศ  จงัหวดัสุโขทยั  มจี านวนทัง้สิน้ 16 คน ผูว้จิยัไดท้ าการเลอืกใชก้ลุ่มตวัอยา่ง
ทุกคน 

2. ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ประกอบดว้ย 
  2.1 ตวัแปรตน้ไดแ้ก่ การเรยีนรูด้ว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้โดยวธิกีารสอนสตอรีไ่ลน์ 
เรือ่งสารและการเปลีย่นแปลง กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่2  โรงเรยีนบา้นใหมสุ่ขเกษม อ าเภอกงไกรลาศ  จงัหวดัสุโขทยั มจี านวนทัง้สิน้ 16 คน 

 2.2 ตวัแปรตามไดแ้ก่ 
                    2.2.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
                     2.2.2 ความพงึพอใจของนักเรยีนที่เรยีนด้วยชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้โดยวธิกีาร
สอนสตอรีไ่ลน์ เรื่อง สารและการเปลีย่นแปลง กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ส าหรบันักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
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  3.  เนื้อหาทีใ่ชใ้นการวจิยั 
     เนื้ อหาที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  เป็นเนื้ อหา หน่วยการเรียนรู้ที่  4 สารและการ
เปลีย่นแปลงประกอบไปดว้ย 4 เรือ่ง ดงันี้ 
        3.1  ธาตุและสารประกอบ 
         3.2  การเปลีย่นแปลงสถานะและการเกดิสารละลาย 
        3.3  ปฏกิริยิาเคม ี
        3.4  ผลของปฏกิริยิาเคมใีนชวีติประจ าวนัต่อชวีติและสิง่แวดลอ้ม 
   4. สถานที ่และระยะเวลาด าเนินการวจิยั 
    4.1 โรงเรยีนบา้นใหมสุ่ขเกษม ต าบลบา้นใหมสุ่ขเกษม  อ าเภอกงไกรลาศ  
      จงัหวดัสุโขทยั 
    4.2 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2558 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 กรอบแนวคดิในการวจิยัครัง้นี้ เป็นการใช้ชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้โดยวธิกีารสอนสตอรี่-
ไลน์ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรบันักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2  สามารถแสดงดงัภาพ 1  ซึง่มรีายละเอยีดมดีงัต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพ 1  กรอบแนวคดิงานวจิยั 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 1.  สตอรี่ไลน์ หมายถงึ วธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยมกีารผูกเรื่องใหเ้กดิขึน้อย่าง
ต่อเนื่องและตามล าดบัเหตุการณ์ หรอืการก าหนดเสน้ทางการเดนิเรื่อง โดยใชค้ าถามหลกัน าไปสู่
กจิกรรมทีห่ลากหลาย เพื่อคน้หาความรู ้และสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตวัเอง มขี ัน้ตอน ดงันี้ 

ตวัแปรต้น 
รปูแบบการสอน ดว้ยชุดกจิกรรมการ
เรยีนรู ้โดยวธิกีารสอนสตอรีไ่ลน์ เรือ่ง 
สารและการเปลีย่นแปลง กลุ่มสาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2 
 

ตวัแปรตาม 
- ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ   
  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
- ความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ 
  มธัยมศกึษาปีที ่2 ในการเรยีน 
  ดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้โดย 
  วธิกีารสอนสตอรีไ่ลน์ เรือ่ง สาร 
  และการเปลีย่นแปลง 
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     1.1 การผกูเรือ่ง การด าเนินเรือ่ง หรอื การก าหนดฉาก 
     1.2 การตัง้ค าถามหลกั 
     1.3 การจดักจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้
     1.4 การจดับรรยากาศในชัน้เรยีน 
     1.5 การใชส้ื่อการเรยีนการสอน 
     1.6 การตรวจชิน้งานของผูเ้รยีน 
     1.7 การประเมนิผล 
 2.  ความพึงพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึเชงิบวก คอืความรูส้กึในทางทีด่ ีชอบ หรอืพอใจ 
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 หลงัไดร้บัการสอนแบบสตอรีไ่ลน์ 
 3.  นักเรียน หมายถึง นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรยีนบ้านใหม่สุขเกษม ต าบล
บา้นใหมสุ่ขเกษม  อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั 
 4.  แผนการจดัการเรียนรู้ หมายถงึ แนวทางใหค้รใูชป้ระกอบการจดัการเรยีนการสอน
ของกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
 5.  ผู้เช่ียวชาญประเมินคณุภาพ หมายถงึ ผู้ทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการตรวจสอบ
ความถูกต้องดา้นเนื้อหากลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ในเรื่อง
รปูแบบการสอน และความเหมาะสมของกจิกรรมทีจ่ะน าไปใชใ้นการปฏบิตักิารสอน 
 6.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถงึ คุณลกัษณะ และความสามารถของบุคคลอนัเกดิ
จากการเรยีนการสอน เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมและประสบการณ์การเรยีนที่เกดิขึน้ โดยชุด
กจิกรรมการเรยีนรู ้โดยวธิกีารสอนสตอรีไ่ลน์ เรือ่ง สารและการเปลีย่นแปลง กลุ่มสาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตร์ ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 จงึเป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถของ
บุคคลว่าเรยีนแล้วมคีวามรูเ้ท่าใดสามารถวดัได้โดยการใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วชิาวทิยาศาสตร ์
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. ไดส้ื่อการเรยีนการสอนโดยชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้โดยวธิกีารสอนสตอรีไ่ลน์ เรือ่ง 
สารและการเปลีย่นแปลง  กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรส์ าหรบั นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 

2. เป็นแนวทางส าหรบัครผููส้อนกลุ่มสาระวทิยาศาสตรแ์ละกลุ่มสาระอื่นๆ ในการพฒันา  
เทคนิคการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรู ้โดยวธิกีารสอนสตอรีไ่ลน์ 

3. เป็นแนวทางในการวจิยัเกีย่วกบัการสอนโดยใชว้ธิกีารสอนสตอรีไ่ลน์ประกอบ  
บทเรยีนวชิาวทิยาศาสตรใ์นเรือ่งอื่นๆ และในระดบัอื่นต่อไป 
 


