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บทคดัย่อ 

         การวิจยัครัง้นี้มีจุดประสงค์ คือ1) เพื่อเปรยีบเทียบคะแนนของความสามารถการพูด
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรยีนการศกึษานอกระบบ ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบ
สตอรีไ่ลน์2) เพื่อประเมนิความพงึพอใจของนักเรยีนการศกึษานอกระบบในการจดัการเรยีนรูแ้บบ
สตอรีไ่ลน์  กลุ่มตวัอย่างคอื นักเรยีนการศกึษานอกระบบ กองทพัภาคที ่3 ค่ายสมเดจ็พระนเรศวร
มหาราช ประจ า ทบ. 1/59และ 2/59 จ านวน 20คน ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัได้แก่ แผนการเรยีนรู้โดยใช้การจดัการเรยีนรู้แบบสตอรี่ไลน์
จ านวน 6 แผนแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษก่อนและหลงัการเรยีนรู ้และ
แบบประเมนิความพงึพอใจ ในจดัการเรยีนการสอนแบบสตอรีไ่ลน์สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล
ไดแ้ก่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าท ี(t-test) แบบ dependent  
         ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนการศึกษานอกระบบ กองทพัภาคที่ 3 ที่ได้รบัการศกึษาจาก
การจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์มกีารพฒันาความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร
สูงขึน้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 และนักเรยีนมคีวามพงึพอต่อใจต่อการจดัการเรยีนรู้
แบบสตอรีไ่ลน์ในภาพรวมในระดบัมาก 
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Abstract 

 The purposes of this research aim 1) to compare scores of non-formal education 
students’ communicative English speaking competence before and after learning through 
storyline approach, 2) to study satisfaction of non-formal education students’ communicative 
English speaking competence by storyline approach. The samples used for the study are20 
non-formal education students in 3rd Army Area by purposive Sampling. The research 
instruments are: 6 curriculumsby storyline approach, Lessonplans, a speaking proficiency 
test, used as a pre-test and post-test,andSatisfaction survey. The data analyzed by 
percentage, mean, standard deviation, and t-testdependent. 

The findings of the study are: all non-formal education students in 3rd Army 
Areaafter learning through storyline approach were developed communicative English 
speaking competencehigher than pre-experiment at the .01 level, andregarding participants 
satisfactions based on storyline approach are at a high level withall parts 
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