
แนวคิดหลักของการจัดการเรียนรู้ 
แบบ Story Line



แนวคิดทฤษฎีที่ใช้

เป็นการสอนวิธีหน่ึงที่ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตจริง ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ไตร่ตรอง รวมทั้งกระบวน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจว่าควรทำ ไม่ควรทำ ควรเช่ือ ไม่ควรเช่ือ อันจะนำ
ไปสู่การตัดสินใจ การแก้ปัญหา ตลอดจนการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สิ่งดีสิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญด้วยการใช้หลักสูตรบูรณาการเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การมีส่วนร่วมของผู้เรียนเอง              
ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้คุณค่าและสร้างผลงานได้ผลการเรียนรู้มีความคงทน เป็นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง         
วิธีดังกล่าวเป็นผลการค้นพบของสตีฟ เบลล์ และแซลลี่ ฮาร์ดเนส (Steve Bell and Sally Hardness) นักการศึกษา 
ชาวสก็อต ซึ่งสตีฟเบลล์ เรียกว่า การจัดการเรียนรู้ที่เป็นสตอร่ีไลน์ (Story line approach) และยังเรียกว่า                
วิธีสตอร่ีไลน์ (Story line method)



วิธีสอนแบบสตอรีไลน์ 

เป็นวิธีที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จะมีการผูกเร่ืองแต่ละตอนให้เกิดขึ้น
อย่างต่อเน่ือง และเรียงลำดับเหตุการณ์ หรือที่เรียกว่า กำหนดเส้นทางเดินเร่ือง โดยใช้คำถามหลักเป็นตัวนำ สู่การ
ให้ผู้เรียนทำกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือสร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนตามสภาพจริง ที่มีการบูรณาการ
ระหว่างวิชา เพ่ือเป้าหมายพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน



ลักษณะเด่นของวิธีสอน 



กำหนดเส้นทางการเดินเร่ือง (Storyline) และจัดเรียงเป็นตอนๆ (Episode)  
ด้วยการใช้คำถามหลัก (Key Questions) เป็นตัวกำหนดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้
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เน้นการใช้กิจกรรม (Activity Based Approach) ให้สอดคล้องกับคำถามหลัก และ 
เน้ือหาการผูกเร่ือง ซึ่งมีดังน้ี
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1) ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนมากที่สุด 
2) ยึดกลุ่มเป็นแหล่งความรู้ เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน 
3) ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นกระบวนการควบคู่กับความรู้ 
4) เน้นการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน



เน้นให้ผู้เรียนสร้าง (Construct) ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอย่างกระฉับกระเฉง  
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย สามารถพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านสติปัญญา (Head) ด้านอารมณ์ เจตคติ 
(Heart) และด้านทักษะปฏิบัติ (Hands) เป็นวิธีสอนที่ให้อำนาจแก่ ผู้เรียน (Learner Empowerment) คือ  
ให้โอกาสสร้างความรู้หรือปรับแต่งโครงสร้างความรู้ด้วย ตนเองอย่างเป็นอิสระ และแสดงถึงกระบวนการ
ในการได้มาซึ่งความรู้น้ันๆ รับผิดชอบต่อ ความรู้ที่สร้างขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(Long Life Learning)
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เป็นการเรียนตามสภาพจริง (Authentic Learning)  
มีการบูรณาการระหว่างวิชา (Integration)
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มีเหตุการณ์ (Incidents) เกิดขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้แก้ไขปัญหาและเรียนรู้
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แต่ละเร่ือง หรือแต่ละเหตุการณ์ที่กำหนด ต้องมีการระบุสิ่งต่อไปน้ี 
หรือ มีองค์ประกอบต่อไปน้ี
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1) กำหนดฉาก โดยระบุสถานที่และเวลาโดยเฉพาะ 
2) ตัวละคร อาจเป็นคนหรือเป็นสัตว ์
3) วิถีการดำเนินชีวิตเพ่ือใช้ศึกษา 
4) ปัญหาที่รอการแก้ไข



บทบาทของครู



1.เป็นผู้เตรียมการ ในเร่ืองต่างๆ ได้แก่

      1) กรอบแนวคิดของเร่ืองที่จะสอนโดยเขียนเส้นทางการเดินเร่ือง (Storyline) และ  
กำหนดเร่ืองเป็นตอนๆ (Episode) โดยแต่ละหัวข้อเร่ืองในแต่ละตอนได้จากการบูรณาการ 
      2) เตรียมคำถามสำคัญหรือคำถามหลัก เพ่ือใช้กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์และ
ลงมือปฏิบัติ



2.เป็นผู้อำนวยความสะดวกระหว่างการเรียนการสอน เช่น

1) เป็นผู้นำเสนอ (Presenter) เช่น นำเสนอประเด็น ปัญหา เหตุการณ์ในเร่ืองราวที่จะสอน 
2) เป็นผู้สังเกต (Observer) สังเกตขณะผู้เรียนตอบคำถาม ถามคำถาม ปฏิบัติกิจกรรม รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมอื่นๆ ของผู้เรียน 
3) เป็นผู้ให้กระตุ้น (Motivator) กระตุ้นความสนใจ ผู้เรียน เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการเรียนอย่างแท้จริง 
4) เป็นผู้ให้การเสริมแรง (Reinforcer) เพ่ือให้เพ่ิมความถี่ของพฤติกรรมการเรียน 
5) เป็นผู้แนะนำ (Director) 
6) เป็นผู้จัดบรรยากาศ (Atmosphere Organizor) ให้บรรยากาศการเรียนการสอนดีทั้งด้านกายภาพ และ ด้านจิตสังคม เพ่ือให้ผู้เรียน 
เรียนอย่างมีความสุข 
7) เป็นผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Reflector) ให้การวิพากย์วิจารณ์ข้อดี ข้อบกพร่อง เพ่ือให้พฤติกรรมคงอยู่ หรือปรับปรุง แก้ไข พฤติกรรมการเรียน 
8) เป็นผู้ประเมิน (Evaluator) ควรมีการประเมินผลเป็นระยะๆ ประเมินกระบวนการ (Process) พฤติกรรมระหว่างหาความรู้ (Performance) 
และประเมินผลงาน (Product) ซึ่งอาจเป็นองค์ความรู้ และ/หรือ ผลงาน



3. เน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการ (Process Oriented) 
มากกว่าเน้ือเร่ือง เน้ือหาสาระ (Content Oriented)



4.เน้นการบูรณาการระหว่างวิชา (Integration) หรือ
ผสมผสานระหว่างวิชาในหลักสูตร (Interdisciplinary)



5. เป็นแหล่งข้อมูลหรือแหล่งความรู้แหล่งหน่ึงที่ให้ผู้เรียนซักถาม  
ปรึกษาเพ่ือค้นคว้าหาความรู้



6. เป็นผู้ริเร่ิมประเด็น ปัญหา เหตุการณ์ในเร่ืองราวที่จะสอน และต้องจัดกิจกรรมเพ่ือ
จบลงด้วยความตื่นเต้น ความพอใจ ทั้งครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ผู้บริหาร 
ผู้ปกครอง และคนในชุมนุม เป็นต้น



บทบาทของนักเรียน

1.เป็นผู้ศึกษาค้นคว้าปฏิบัติด้วยตนเองในทุกเร่ืองตามที่ครูกำหนด เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
2.ดำเนินการเรียนด้วยตนเอง เพ่ือให้การเรียนสนุกสนาน ตื่นเต้น มีชีวิตชีวา และท้าทายอยู่ตลอดเวลา 
3.มีส่วนร่วมในการเรียนทั้งร่างกาย จิตใจและการคิด ในทุกสถานการณ์ที่ครูกำหนดขึ้น อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนสถานการณ์ในชีวิตจริง 
4.เรียนทั้งในห้องเรียน (Class) และในสถานการณ์จริง (Reality) เพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคม 
5.ตอบคำถามสำคัญ หรือคำถามหลัก (Key Questions) ที่ครูกำหนดจากประสบการณ์ของตนเอง หรือประสบการณ์ในชีวิตจริง 
6.มีความกระฉับกระเฉง ว่องไว ในการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เช่น สามารถจำ พิจารณา ทำตามคำแนะนำของครูได้อย่างด ี
7.ทำงานด้วยความร่วมมือร่วมใจ อาจจะทำงานเดี่ยว เป็นคู่ เป็นกลุ่ม ได้ด้วยความเต็มใจและด้วยเจตคติที่ดีต่อกัน 
8.มีความสามารถในการสื่อสาร เช่น ฟัง พูด อ่าน เขียน มีทักษะสังคม รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพ่ือนในกลุ่ม เพ่ือนในกลุ่มอื่นๆ 
และกับครู 
9.เป็นผู้มีความสามารถแก้ปัญหา คิดริเร่ิมสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ 
10.เป็นผู้สามารถสร้างความรู้ (Construct) ด้วยตนเอง และเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้



1. เป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ผู้เรียนจำได้ถาวร (Retention) ซึ่งการเรียนแบบน้ีต้องเร่ิมต้นด้วยการทบทวนความรู้เดิม 

และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 

2. ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน (Participate) ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม เป็นการพัฒนาทั้งตัว 

3. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามประสบการณ์ชีวิตของตน และเป็นประสบการณ์จริงในชีวิตของผู้เรียน 

4. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่มีการเบ่ือหน่าย 

5. ผู้เรียนจะได้สร้างจินตนาการตามเร่ืองที่กำหนด เป็นการเรียนรู้ด้านธรรมชาติ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง วิถีชีวิต 

ผสมผสานกันไป อันเป็นสภาพจริงของชีวิต 

6. ผู้เรียนจะได้พัฒนาความคิดระดับสูง คิดไตร่ตรอง คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิด แก้ปัญหา คิดริเร่ิม คิดสร้างสรรค์ 

7. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 2 คน 4 คน 6 คน รวมทั้งเพ่ือนทั้งห้องเรียน ขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรม 

เป็นการพัฒนาให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ ์

8. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวสู่สิ่งไกลตัว เช่น เรียนตัวของเรา บ้านของเรา ครอบครัวของเรา ชุมชนของเรา ประเทศของ

เรา และประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นไปตามระดับสติปัญญาของผู้เรียน 

9. ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นสุข สนุกสนาน เห็นคุณค่าของงานที่ทำ และงานที่นำไปนำเสนอต่อเพ่ือนต่อชุมนุม ทำให้เกิด

ความตระหนัก เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง   Story Line เป็นเทคนิคการสอนอีกวิธีหน่ึง ซึ่งคิดค้นและพัฒนา

ในสกอตแลนด์ โดย สตีพ เบล ( Steve Bell ) และ ซัลลี่ ฮัคเนส ( Sallie Harkness )

ประโยชน์ของการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบสตอรีไลน์



การสร้างเร่ืองใน Story Line เป็นการดำเนินเร่ืองที่ต่อเน่ือง ประดุจเส้นเชือก โดยมี คำถามหลัก 
เป็นตัวดำเนินการ องค์ประกอบที่สำคัญในการสอนแบบ Story Line คือ 
1. ตัวละคร หมายถึง บุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองราวที่ผูกขึ้นมา 
2. ฉาก หมายถึง การระบุลักษณะของสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏ ตามหัวเร่ือง 
3. การดำเนินชีวิต หมายถึง การดำเนินชีวิตของตัวละคร ว่า ใครทำอะไรบ้าง 
4. เหตุการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้น หมายถึง เหตุการที่ดำเนินชีวิตของละคร เช่น 
เหตุการณ์อะไรที่เป็นปกติ เหตุการณ์อะไรที่ต้องแก้ไข เหตุการณ์อะไรที่ต้องดีใจ หรือแสดงความยินดี

องค์ประกอบที่สำคัญของ Story Line



1. วิเคราะห์หลักสูตร โดยรวมของทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพ่ือกำหนดหัวข้อที่จะนำมาบูรณาการ 
2. กำหนดเส้นทางเดินเร่ือง โดยเรียงลำดับหัวข้อแบ่งออกเป็นตอน ๆ ซึ่งต้องคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญทั้ง 4 ประการ ได้แก่ ฉาก ตัวละคร  
การดำเนินชีวิต และเหตุการณ์สำคัญ ในส่วนรายละเอียดน้ันเป็นหน้าที่ของผู้เรียนในการเติมเต็มเร่ืองราวต่าง ๆ 
3. กำหนดคำถามหลักเพ่ือใช้ในการเปิดประเด็นนำเข้าสู่กิจกรรม และ เช่ือมโยงเร่ืองราวและกิจกรรมในแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน วางรูปแบบ 
กิจกรรมย่อย ๆ โดยเน้นการจัดกิจกรรมที่จะกระตุ้น ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมคิดปฏิบัติ เพ่ือหาคำตอบสำหรับคำถามหลักน้ัน ๆ กิจกรรมควรมี 
ความหลากหลายและน่าสนใจเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน และควรเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได ้
4. จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับลักษณะของกิจกรรมและลักษณะการจัดช้ันเรียน 
5. กำหนดแนวทางการประเมินผล ควรเน้นการประเมินตามสภาพจริงให้มากที่สุด

ขั้นตอนการสอนแบบ Story Line



1. กำหนดหัวข้อเร่ืองที่จะเรียน เรียกว่า เส้นทางเดินเร่ือง (Story line) ให้เหมาะสม หัวข้อเร่ืองจะเป็นความคิดรวบยอดหรือหัวข้อย่อยที่ผู้เรียนจะต้องเรียน 

โดยผูกเป็นโครงเร่ือง ซึ่งมาจากองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ ฉาก ตัวละคร การดำเนินชีวิตของตัวละคร และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โครงเร่ืองจะเป็น 

โครงสร้างของเน้ือหาสาระที่จะเรียน 

2. การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้มีคำถามหลักหรือคำถามสำคัญ (Key Questions) คำถามหลักเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมาก จะทำหน้าที่ดำเนินเร่ืองที่

จะเช่ือมโยงแต่ละตอนให้ต่อเน่ืองกัน คำถามหลักจะเช่ือมโยงเน้ือหาและกิจกรรมเข้าด้วยกัน 

3. กิจกรรมของผู้เรียน ผู้เรียนจะทำกิจกรรมเพ่ือตอบคำถาม โดยทำเป็นรายบุคคลหรือร่วมกันทำกิจกรรมอาจจับคู่กันทำกิจกรรม หรือจัดเป็นกลุ่ม  

กลุ่มละ 4-6 คน หรือร่วมกันทำทั้งห้อง โดยกำหนดสื่อหรืออุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำกิจกรรม 

4. การประเมินการเรียนรู้ จะประเมินจากคำถามหลักและกิจกรรมเป็นการประเมินในสภาพจริง (authentic assessment) ที่สะท้อนให้เห็นผลจากการ 

เรียนรู้ว่าผู้เรียนได้ทำอะไรในด้านการใช้ภาษา ด้านการทำงานร่วมกับเพ่ือน ด้านการแก้ปัญหา และด้านความรู้ เป็นการประเมินด้านคุณภาพและผลการ

เรียนของผู้เรียน 

5. กำหนดเวลาเรียนแต่ละตอน การสอน Story line ไม่จำเป็นต้องสอนโดยใช้เวลาต่อเน่ืองกันเป็นเวลาทั้งวัน แต่ผู้สอนอาจแบ่งเวลาการสอนแต่ละตอน

โดยกำหนดเวลาสอนแต่ละตอนตามที่กำหนดหัวข้อเร่ือง และกิจกรรมการเรียนบางตอนใช้เวลา 1 ช่ัวโมง บางตอนอาจใช้เวลา 2-3 ช่ัวโมง ต่อเน่ืองกันแล้ว

แต่กิจกรรมการเรียน

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธี Story line มีดังต่อไปน้ี



เป็นการประเมินจากการสังเกต หรือ ประเมินจากผลงาน หรือช้ินงานของนักเรียน ผู้สอนต้องเก็บข้อมูลแล้วแปลออกมาเป็นคุณภาพ เช่น 
การประเมินจากการจัดนิทรรศการและผลงานที่รวบรวมในแฟ้มสะสมผลงาน อาจให้นักเรียนเลือกผลงานที่นักเรียนพอใจ พร้อมอธิบาย
เหตุผลที่เลือกผลงานช้ินน้ันมาประเมิน ความก้าวหน้าของพัฒนาการเด็ก โดยมีข้อคิดในการประเมิน ดังน้ี 
    1. ประเมินเป็นระยะ 
    2. ครูควรมองการประเมินผลของเด็กในเชิงบวก 
    3. ให้เด็กมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับช้ินงานที่นักเรียน ชอบ ไม่ชอบ หรือช้ินงานที่เขาภูมิใจ 
    4. ไม่ควรเปรียบเทียบผลงานเด็กกับเพ่ือนๆ

การวัดและประเมินผลใน 
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Story Line  


