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 รายงานการวิจัยในช้ันเรียน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 

ประจ าภาคเรียนที่ 2 / 2562 

ชื่อเร่ือง  การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ด้วย Story Line ในรายวิชาภาษาอังกฤษท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 

Developing Thinking Skill with Story Line in English for Agro-tourism of Diploma Students  

of Petchaburi College of Agriculture and Technology 

ชื่อผู้วิจัย     นางชนากานต์  จิตรมะโน    ต าแหน่ง  ครู      วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

• ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 

ในสังคมปัจจุบัน การศึกษามีความส าคัญยิ่งในการส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็น 

โดยเฉพาะเมื่อจบการศึกษา ต้องเข้าสู่โลกของการท างาน ท าให้การจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันต้องมี

การปรับให้เข้ากับบริบททางสังคม ส่ิงแวดล้อม สาขาวิชาท่ีเรียน และสภาพผู้เรียน 

• ปัญหาการวิจัย 

จากการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ผู้สอนได้สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ

ผู้เรียนสาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ว่า มีพฤติกรรมการเรียนแบบตามเพื่อน คือ ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็น

ด้วยตนเอง เมื่อท างานกลุ่มจะท าตามผู้น ากลุ่มเท่านั้น  ไม่กระตือรือร้นในการคิด พัฒนาโดยเฉพาะการเรียนรู้

ทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ค่อยเห็นความส าคัญนัก ผู้สอนจึงได้ใช้กลยุทธ์ทางการสอนคือ การเรียนรู้แบบ 

Storyline ในรายวิชา ภาษาอังกฤษท่องเท่ียวเชิงเกษตร  เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห์ ของผู้เรียน

ในการเรียนรู้ และเป็นการเรียนและการประเมินผลตามสภาพจริง 

 

• วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ด้วย Story Line ในรายวิชาภาษาอังกฤษท่องเท่ียวเชิงเกษตร  

2. เพื่อศึกษษความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยวิธี Story Line  
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• สมมติฐานของการวิจัย 

1. การเรียนรู้ ด้วย Story Line ในรายวิชาภาษาอังกฤษท่องเท่ียวเชิงเกษตรสามารถพัฒนาทักษะ

กระบวนการคิดให้ผู้เรียนได้ 

2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจจากการเรียนแบบ Story Line 

• ประโยชน์ท่ีได้จากการวิจัย 

ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบ จากกระบวนการคิด วิเคราะห์ในกิจกรรม Story Line และสามารถพัฒนาสู่

กลุ่มผู้เรียนอื่นๆได้ 

• ตัวแปรในการวิจัย 

- ตัวแปรอิสระ.........กระบวนการเรียนรู้แบบ Story Line 

- ตัวแปรตาม...........ทักษะการคิด วิเคราะห์  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- ตัวแปรควบคุม.......สถานท่ีทดลอง   สถานการณ์จริงในวิทยาลัยฯ 

• การศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

- พิมพ์พันธ์ จันทร์คุป Storyline Approach  หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ  คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

- การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  ศูนย์สนับสนุนการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยรังสิต 

- Gerd Waloszek, Instruction to Design Thinking 2012 

• วิธีด าเนินการวิจัย    

 - แผนการวิจัย     

ใช้แผนการวิจัยแบบ  One short case study  

                     Treatment                           Test 

  X                                   T 

-ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       

     .ประชากร  คือ  นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

.กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ จ านวน 12 คน 
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- เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย(เครื่องมือแก้ปัญหา  เครื่องมือเก็บข้อมูล  และการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ)                            

- การเก็บรวบรวมข้อมูล     

      แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ  story line 

แบบทดสอบ  ใช้การประเมินตามสภาพจริง(speaking test) 

 แบบสอบถามความคิดเห็น 

-  วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

      ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย   และการบันทึกหลังสอน 

• ผลการวิจัย 

จากการทดสอบพบว่า ผู้เรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี ร้อยละ 70  มีความพึงพอใจต่อ

วิธีการเรียนแบบstory line ในระดับดีมาก 

• สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ในการขัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบ story line สามารถ

พัฒนาผู้เรียนได้ในระดับหนึ่ง หมายความว่า การเรียนภาษา จ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาท้ัง4ทักษะไปด้วยกันและ

ใช้วิธีการท่ีหลากหลาย ไม่จ าเจ ให้กระตุ้นผู้เรียนเชิงรุก ตลอดเวลาการเรียนรู้ 

 

ลงขื่อ....นางชนากานต์  จิตรมะโน...ผู้วิจัย 

10 /  มีนาคม / 2563 

ความเห็นของคณะท างานฝ่ายต่างๆ 

ลงช่ือ.................................................................หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 

 

ลงช่ือ.................................................................    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายแผนงานฯ 

 

ลงช่ือ...............................................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 
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แบบประเมินความความคิดเห็นผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3000-1220   ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชงิเกษตร (English for Agro-tourism)    3-0-3 

ค าชี้แจง:  เมื่อท่านได้ศึกษาข้อค าถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสอนแล้ว โปรดประเมินแบบสอบถามความคิดเห็น
โดยใส่เครื่องหมาย X  ลงในช่องส่ีเหล่ียมใต้ตัวเลข  - 1  0  + 1 ตามระดับความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อข้อมูลแต่ละข้อ 
ความหมายระดับความคิดเห็น           5 แทน มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 4 แทน มีความพึงพอใจมาก 
3 แทน มีความพึงพอใจปานกลาง       2 แทน มีความพึงพอใจน้อย              1 แทน มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  

 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงนาม…………………………………………………………. 

หัวข้อในการประเมิน ระดับความคิดเห็น
ของผู้เรียน 

5 4 3 2 1 
1 ด้านรูปแบบของกิจกรรมการเรียนแบบ Storyline  มีความเหมาะสม      

2 เนื้อหามีความเหมาะสม สอดคล้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน       

3 เนื้อหาครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ตามหลักสูตร      

4 การจัดเรียงล าดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนชัดเจน      

5 การอธิบายกระบวนการเรียนรู้แต่ละหัวข้อมีความกระจ่างชัด      

6 เนื้อหามีความทันสมัย เข้าใจง่าย เหมาะสมกับวัยผู้เรียน      

7 กิจกรรมท าให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ และน าความรู้ไปใช้ได้จริง      

8 การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลา      

9 ผู้เรียนสามารถน าข้อมูลท่ีเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง      

10 ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้       

 สรุปคะแนนรวม      


