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ท่ีมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
กฎบตัรอาเซยีนขอ้ 34บญัญตัวิ่า “The working language of ASEAN shall be 

English”  “ภาษาทีใ่ชใ้นการท างานของอาเซยีน คอื ภาษาองักฤษ” ความหมายทีเ่ป็นทีเ่ขา้ใจใน
ขัน้ตน้กเ็ป็นเพยีงเรือ่งของทางราชการและภาคธุรกจิเอกชนเท่านัน้ ซึง่หากเป็นเพยีงเท่านี้กเ็ป็น
เรื่องปรกตธิรรมดาของการท างานในโลกปจัจุบนัอยู่แลว้ แมจ้ะมหีมายความเพยีงว่าเป็นการใช้
ภาษาองักฤษในการสื่อสารระหว่างกนัในการท างานรว่มกนัของเจา้หน้าทีร่ฐับาลตลอดจนองคก์ร
และหน่วยงานต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้ง ทังภาครฐัและภาคเอกชน ทว่าความหมายของบทบญัญตัทิีใ่ห้
ภาษาองักฤษเป็นภาษาของอาเซยีนส าหรบัการท างานร่วมกนันัน้มคีวามหมายกว้างไกลไปถงึ
ทุกส่วนของประชาคมอาเซยีนดว้ย (สมเกยีรต ิอ่อนวมิล, 2555) 

จากสภาพการตื่นตัวทางด้านการศึกษาและการแข่งขนัของตลาดแรงงานในกลุ่ม
ประเทศอาเซยีนดงักล่าวในบรบิทของกองทพับกไดม้กีารศกึษาหาขอ้เสนอเพื่อเตรยีมก าลงัพล
ในกองทพับกในด้านต่างๆ ไดแ้ก่ 1) ด้านภาษา พบว่าภาษาองักฤษ ยงัคงมคีวามส าคญัอย่าง
มากเนื่องจากเป็นภาษากลาง เป็นพื้นฐานส าหรบัในการติดต่อสื่อสารและการศึกษาร่วมกัน
ภายในกลุ่มประเทศอาเซียน ส่วนภาษาท้องถิ่นเฉพาะภายในประเทศอาเซียนที่มีความ
หลากหลายยงัมคีวามจ าเป็นอยู่เช่นกนั ทัง้นี้เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มบุคลากรและก าลงั
พลทีเ่กีย่วขอ้งในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนในปี 2558 2) ดา้นวฒันธรรมและสงัคม ก าลงัพลใน
กองทพับกตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัวถิปีฏบิตัต่ิางๆ ประเพณีวฒันธรรมทีส่ าคญัของแต่ละชาต ิทัง้นี้
เพื่อให้ก าลงัพลได้เข้าใจถึงวฒันธรรมและสงัคมของประเทศในกลุ่มอาเซยีนอย่างลกึซึ้งว่ามี
ความเป็นมาอย่างไร ซึ่งจะมผีลต่อทศันคตทิี่ดรี่วมกนัของคนในชาตอิาเซยีนเหล่านัน้  3) ด้าน
หลกัสูตรหลกัการศึกษาในกองทพัและกระทรวงกลาโหมการศึกษาในหลกัสูตรส าคญัได้แก่ 
วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร วทิยาลยัเสนาธกิารทหาร วทิยาลยัการทพั และโรงเรยีนเสนาธกิาร
เหล่าทพัต่างๆหลกัสูตรชัน้นายรอ้ย หลกัสูตรชัน้นายพนั หลกัสูตรนายสบิชัน้ต้น และหลกัสูตร
นายสบิอาวุโส รวมทัง้หลกัสตูรผูช้ านาญพเิศษเฉพาะดา้น ควรมกีารพฒันาเนื้อหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
บรบิทและความเชื่อมโยงต่างๆของประเทศภายในอาเซยีนและระหว่างกลุ่มอาเซยีนกบักลุ่ม
ประเทศทีเ่ป็นหุน้ส่วนต่างๆ 4)  ใหม้กีารพฒันาหลกัสูตรเฉพาะภารกจิในกระทรวงกลาโหมหรอื
เหล่าทพั เพื่อเตรยีมก าลงัพลสนับสนุนภารกจิตามขอ้ตกลงร่วม 5 ประการของอาเซยีน ได้แก่
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การใหค้วามช่วยเหลอืดา้นมนุษยธรรมและการบรรเทาภยัพบิตักิารรกัษาความมัน่คงทางทะเล 
การปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพ การแพทยท์างทหาร และการต่อต้านการก่อการรา้ย5)ให้มกีาร
แลกเปลี่ยนผู้เรียนและผู้สอน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันภายใน
ประชาคมอาเซยีน โดยใหม้กีจิกรรมการฝึก และศกึษารว่มในทุกระดบัใหม้ากยิง่ขึน้ (ศูนยพ์ฒันา
หลกันิยมและยทุธศาสตร,์ กรมยทุธศกึษาทหารบก, 2555) 

ปญัหาข้อขดัข้องก าลงัพลในกองทพับกส่วนใหญ่ยงัมปีญัหาทางด้านภาษา ท าให้
ขาดความพรอ้มในดา้นภาษาองักฤษ และภาษาประเทศในอาเซยีน นอกจากน้ียงัมปีญัหาทาง
งบประมาณที่จดัสรรงบประมาณเฉพาะในด้านการศึกษาที่ยงัไม่เพยีงพอ ทัง้นี้เพื่อใช้ในการ
จดัการอบรมในด้านภาษาหรอืหลกัสูตรอื่นๆ ทีจ่ าเป็นในการเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่ประชาคม
อาเซยีนใหก้บัก าลงัพลทุกระดบัชัน้รวมทัง้การจดัสวสัดกิารสนบัสนุนใหแ้ก่นายทหารแลกเปลีย่น
ในกลุ่มประเทศอาเซียนการติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพการสอน ต้องติดตาม
ประเมนิผลการเรยีนการสอนอย่างจรงิจงั เพื่อน าไปปรบัปรุงและพฒันาประสทิธภิาพของก าลงั
พล ผูเ้ขา้รบัการศกึษา รวมทัง้การพฒันาประสทิธภิาพของอาจารยผ์ูส้อน 

กองทพับกมขีอ้เสนอแนะในการพฒันาดงันี้ 
1.  การพฒันาภาษาองักฤษและภาษาท้องถิ่น ควรมกีารพฒันาคุณภาพวทิยากร

อาจารยผ์ู้สอน ใหม้คีุณภาพ มเีนื้อหาที่มกีารสอนเกี่ยวขอ้งกบัการสนทนาในชวีติประจ าวนัและ
ศพัท์เฉพาะทางเทคนิคของแต่ละเหล่าสายวทิยาการนัน้ๆ เน้นกระบวนการเรยีนการสอนโดย
เพิม่การฝึกฝนในแต่ละทกัษะมกีจิกรรม learning by doing เช่น การพูดภาษาองักฤษในหน่วย
คดัเลอืกก าลงัพลเข้ารบัการศึกษาภาษาองักฤษในโรงเรยีนเหล่าสายวทิยาการ เพื่อสามารถ
น าไปถ่ายทอดแก่ก าลงัพลในระดบั unit school จดัสรรงบประมาณเพิม่ส าหรบัเพิม่จ านวนก าลงั
พลในการเขา้รบัการศกึษาเพื่อใหม้คีวามพรอ้มทางดา้นภาษาใหม้ากขึน้ 

2.  เพิ่มแรงจูงใจในรูปการเพิ่มค่าตอบแทนส าหรบัการศึกษาภาษาประเทศใน
อาเซยีนเพิม่เตมิ โดยพจิารณาให้เป็นความสามารถพเิศษ เพื่อการปฏบิตังิานในอนาคต ให้มี
การน าผลการประเมนิประสทิธภิาพการเรยีนการสอนมาปรบัปรงุแกไ้ขและพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

3.  ควรเพิม่ความสนใจในการศกึษาภาษาต่างชาตอิื่นๆ นอกประชาคมอาเซยีน เช่น 
ภาษาจีน เพราะประเทศอาเซียนมีกรอบความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ โดยมีแรงจูงใจใน
การศกึษาภาษาที ่2 หรอืที่ 3 เช่น การมเีงนิเพิม่พเิศษ โดยให้ความส าคญักบัภาษาที่จะไป
ปฏบิตังิานในพื้นที่ต่างๆ และให้มกีารแลกเปลี่ยนความรู ้โดยมผีู้สอนเป็นเจ้าของภาษาเป็นผู้
ถ่ายทอด 

4.  ใหม้กีารเสรมิความรูใ้หก้บัก าลงัพล ในดา้นประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม สงัคม 
5.  ใหม้กีารเตรยีมก าลงัพลใหพ้รอ้ม ในดา้นการศกึษา การฝึกรว่ม 
6.  ใหม้กีารเพิม่จ านวนทุนการศกึษา ในส่วนของความร่วมมอืกนัการวจิยัรว่มกนั

ระหว่างประเทศ และการฝึกปฏบิตักิารรว่ม 
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7.  กรมยุทธศึกษาทหารบก ควรจดัตัง้องค์กรส าหรบัรบัผดิชอบตดิต่อประสานงาน
ในดา้นการฝึกศกึษาในหลกัสตูรต่างๆ และจดัเตรยีมพฒันาหลกัสูตรภาษาองักฤษแบบใหม่ เน้น
ทกัษะ ฟงั พูด อ่าน เขยีน ให้มากยิง่ขึน้โดยเน้นการสนทนาในชวีติประจ าวนั และศพัท์เฉพาะ
ทางทหารของแต่ละเหล่า 

8.  ควรใหก้ าลงัพลท าการศกึษาและท าความเขา้ใจในกฎหมายระหว่างประเทศใหม้าก
ขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะและความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทัง้ให้มีมุมมองในด้านความมัน่คงระดับ
นานาชาต ิ

9.  การฝึกศกึษา เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะในการเจรจาต่อรองในเวทรีะดบัอาเซยีนใหก้บั
ก าลงัพล 

10. แผนปฏบิตักิารในระยะสัน้ จดัใหม้หีน่วยประสานงานนายทหารนักเรยีนต่างชาต ิ
เพื่อดูแลดา้นสวสัดกิาร ความเป็นอยู่ของนายทหารนักเรยีน ท าการผลติสื่อการเรยีนการสอนที่
เหมาะสมในรปูภาษาองักฤษ และภาษาในประเทศอาเซยีน ใหม้โีครงการแลกเปลีย่น และศกึษา
ดงูานของอาจารยแ์ละนกัเรยีน เพื่อน ามาพฒันา และปรบัใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 

11. แผนปฏบิตัิการในระยะปานกลางจดัตัง้หน่วยงานประสานงานด้านการศึกษา
โดยเฉพาะส าหรบัในกลุ่มประชาคมอาเซยีน ได้แก่การประสานงานกบัประเทศสมาชกิก าหนด
คุณสมบตัิด้านการศึกษา เพื่อใช้ในการคัดเลือกก าลงัพลเพื่อไปปฏิบตัิงานนอกประ เทศให้
เหมาะสมกบัภารกจิในประเทศนัน้ๆ และเพื่อเตรยีมความพรอ้มในดา้นต่างๆก่อนการเดนิทางไป
ปฏิบตัิงาน จดัหลกัสูตรการศึกษาประวตัิความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกบัอาเซียน ตัง้แต่อดีตถึง
ปจัจบุนั และผลประโยชน์ทีไ่ทยจะไดร้บัจากประชาคมอาเซยีน 

12. แผนปฏบิตักิารในระยะยาว ปรบัปรุงหลกัสูตรการศกึษาใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง
ให้สอดคล้องกบัความร่วมมอื 5 ด้าน การสรา้งเครอืข่ายการศกึษากบัสถาบนัที่มศีกัยภาพใน
รูปแบบการขอความร่วมมือ หรือร่วมพัฒนาในรูปแบบต่างๆ จัดการฝึก/ศึกษาให้กับฝ่าย
อ านวยการร่วมกันระหว่างประเทศในประชาคมอาเซยีน (การฝึก CPX และ CTX) (กรม
ยทุธศาสตรด์า้นความมัน่คง, 2555) 

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในปจัจุบันมีความส าคัญมาก เพื่อประโยชน์ในการ
ติดต่อสื่อสาร การเรยีนรู้ไม่ได้เรยีนเพื่อความรู้เกี่ยวกับภาษาเท่านัน้ แต่เรยีนภาษาเพื่อให้
สามารถใชภ้าษาเป็นเครื่องมอืในการตดิต่อสื่อสารกบัผู้อื่นได้ตามความต้องการในสถานการณ์
ต่าง ๆ ทัง้ในชวีติประจ าวนัและการงานอาชพี การแสวงหาขอ้มูลเพิม่เตมิและเพื่อประกอบอาชพี 
ตลอดจนเพื่อให้สามารถน าประเทศไปสู่การแข่งขนัด้านเศรษฐกิจ เข้าใจความแตกต่างทาง
การเมอืงและวฒันธรรมในฐานะที่เป็นพลเมอืงโลกในยุคโลกาภวิตัน์ การเรยีนภาษาองักฤษจะ
ช่วยใหผู้เ้รยีนมวีสิยัทศัน์กวา้งไกล สามารถสื่อสารกบัชาวต่างประเทศไดอ้ย่างถูกต้อง เหมาะสม
และมัน่ใจ  มเีจตคตทิี่ด ีต่อการใชภ้าษาและวฒันธรรมต่างประเทศ นอกจากนี้ยงัมคีวามเขา้ใจ
และภาคภมูใิจในภาษาและวฒันธรรมไทย และสามารถถ่ายทอดวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ไทยสู่



4 
 

สงัคมโลก การที่ผูเ้รยีนจะใชภ้าษาไดถู้กต้องคล่องแคล่วและเหมาะสมนัน้ ขึน้อยู่กบัทกัษะการใช้
ภาษา ดงันัน้ในการจดัการเรยีนการสอนภาษาที่ด ีผู้เรยีนจะต้องมโีอกาสได้ฝึกฝนทกัษะการใช้
ภาษาให้มากที่สุด ทัง้ในห้องเรยีนและนอกห้องเรยีน  การจดักระบวนการเรยีนการสอนต้อง
สอดคล้องกบัธรรมชาตแิละลกัษณะเฉพาะของภาษา  การจดัการเรยีนการสอนภาษาจงึควรจดั
กิจกรรมให้หลากหลาย ทัง้กิจกรรมการฝึกทกัษะทางภาษา และกิจกรรมการฝึกผู้เรยีนให้รู้
วธิกีารเรยีนภาษาดว้ยตนเองควบคู่ไปดว้ย อนัจะน าไปสู่การเป็นผูเ้รยีนทีพ่ึง่ตนเองได ้( learner - 
independence) และสามารถเรยีนรูไ้ดต้ลอดชวีติ (lifelong learning) โดยใชภ้าษาองักฤษเป็น
เครื่องมอื ซึง่เป็นจุดหมายส าคญัประการหนึ่งของการปฏริปูการเรยีนรู ้คอืการใชค้วามสามารถ
ในดา้นการอ่านทีช่่วยใหไ้ดร้บัความรูแ้ละความเขา้ใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง (กรมวชิาการ. 2546) 

ปญัหาของผู้เรียนภาษาต่างประเทศส่วนใหญ่ คือ การขาดความรู้ทางภาษาที่
เพียงพอในการสื่อสารและข้อจ ากัดทางภาษาบริบทการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศในประเทศไทยอาจมคีุณภาพและมาตรฐานที่อยู่ในระดบัต ่า ทัง้นี้เมื่อเทยีบกบั
ประเทศต่างๆ ทัว่โลกหรอืแมแ้ต่ในภมูภิาคอาเซยีน (ปณิชา นิตสิกุลวุฒ ิและ ทรงศร ีสรณสถาพร, 
2557) 

คนไทยที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาองักฤษได้ เพราะระบบการสอนเน้นที่การเรยีน
ไวยากรณ์ สอนใหอ่้าน แต่ไม่ไดส้อนใหผู้เ้รยีนน ากลบัมาใชง้าน ซึง่การประเมนิว่าภาษาองักฤษ
ของคนไทยอยู่ในระดบัต ่า น่าจะมกีารประเมินจากการสื่อสาร การพูด ซึ่งคนไทยพูดไม่ได ้
เพราะไม่ได้ถูกสอนให้น าไปใช้คนไทยให้ความส าคญักบัการเรยีนไวยากรณ์ รูปแบบประโยค 
และค าศพัท ์แต่ไมไ่ดเ้น้นทีก่ารน าไปใช ้แต่ชาวต่างชาตไิมไ่ด้วดัทีไ่วยากรณ์ แต่วดัทีก่ารพูดการ
สื่อสาร วดัว่าคุณมคีวามสามารถในการสื่อสารมากเพยีงใด นอกจากนี้ระบบการสอนของไทยใช้
วธิกีารสอนแบบแยกส่วน ไม่เคยสอนใหค้ดิแบบภาพรวม การเรยีนสอนภาษาของเรา มปีญัหา
ตัง้แต่ระดบัล่าง นอกจากนี้ระบบการศกึษา ยงัไม่เปิดโอกาสใหค้รไูดพ้ฒันาตนเอง นอกจากการ
สอนหนังสอืแล้ว ครูต้องท าหน้าที่อื่นอีกด้วย เช่น ช่วยกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรยีน เป็นครู
ธุรการ และยงัตอ้งท าผลงานของตนเองเตรยีมไวเ้พราะต้องมกีารประเมนิ เมื่อจบภาคการศกึษา 
ดงันัน้ครูจะให้ความส าคญักบัสิง่นี้มากกว่าการสอน ท าใหไ้ม่มเีวลาในการเตรยีมการเรยีนการ
สอน ไมม่โีอกาสไปอบรม เพื่อเพิม่ทกัษะและพฒันาตนเอง (วรลกัษณ์ ศรใีย, 2555) 

ระบบการศกึษาของไทยยงัเน้นไปทีก่ารสอน เพื่อใหน้กัเรยีนสอบเขา้มหาวทิยาลยัให้
ได้ มากกว่าที่จะเรยีนรูเ้พื่อใช้งานจรงิ ทุกวชิาจะเป็นเช่นนี้   ดงันัน้ระบบการศึกษาจงึเน้นที่
วชิาการมากกว่าจะใช้ไดจ้รงิ ขณะที่ภาษาองักฤษเป็นวชิาทกัษะ ต้องสอนใหน้ักเรยีนใชไ้ดจ้รงิ
(วรลกัษณ์ ศรใีย, 2555) 

จากบทความดงักล่าว ชี้ให้เหน็ว่ากองทพับกมกีารเตรยีมความพรอ้มในด้านต่างๆ 
เช่น1) ด้านภาษา 2) ด้านวฒันธรรมและสงัคม 3) ด้านหลกัสูตรหลกัการศกึษาในกองทพัและ
กระทรวงกลาโหม4)  ด้านการพฒันาหลกัสูตรเฉพาะภารกจิในกระทรวงกลาโหมหรอืเหล่าทพั 
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5) ด้านการแลกเปลี่ยนผู้เรยีนและผู้สอน รวมไปถึงด้าน ประชาคมการเมอืงและความมัน่คง
อาเซยีน (ASEAN Political - Security Community) อกีด้วย ดงันัน้ ภาษาองักฤษจงึเป็น
สิง่จ าเป็น ในการตดิต่อสื่อสารระหว่างประเทศในประชาคมอาเซยีน ตามที่กฎบตัรอาเซยีนขอ้ 
34 และจากการจดัอนัดบัความสามารถดา้นการใชภ้าษาองักฤษของคนไทยทัง้ในอนัดบัอาเซยีน
และอนัดบัโลกพบว่า คนไทยมคีวามรูด้้านภาษาองักฤษอยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า จงึท าให้ผู้วจิยั
สนใจทีจ่ะพฒันาความสามารถในการพูดภาษาองักฤษอย่างจรงิจงั โดยการใชแ้นวคดิการเรยีนรู้
แบบสตอรีไ่ลน์ ดงังานวจิยัของปวณีา สุวรรณปกัษ์ (2558) เรื่อง การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนวิชาภาษาอังกฤษฟงั-พูด โดยใช้วิธีการเรยีนการสอนแบบสตอรี่ไลน์พบว่า นักเรยีนมี
ความสามารถดา้นทกัษะการฟงั-พูด ภาษาองักฤษ เฉลี่ยแลว้ผ่านเกณฑอ์ยู่ในระดบัด ีจงึท าให้
ผู้วจิยัมคีวามสนใจที่จะศึกษา ด้านการพูดภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารโดยการจดัการเรยีนรู้
แบบสตอรี่ไลน์เพราะผู้วจิยัพบว่า การสอนแบบสตอรี่ไลน์นัน้ มคีวามเหมาะสมในการจดัการ
เรยีนการสอนเนื้อหาทางการทหาร เนื่องจากวธิกีารนี้จะเน้นผู้เรยีนเป็นศูนยก์ลางและเกิดขึ้น
จากประสบการณ์จรงิของผูเ้รยีนทีเ่กดิการสรา้งความรูใ้หม่ดว้ยตนของนักเรยีนเอง และงานวจิยั
ของอญัจมิา จนัทรแ์ก้ว (2555) ท าการศกึษาเรื่องการสรา้งหนังสอือเิลก็ทรอนิกสน์ิทานภาพค า
กลอนคุณธรรมพืน้บ้านของภาคใต้ สองภาษาเพื่อพฒันาความสามารถด้านการฟงัและพูดของ
เด็กปฐมวยั โดยใช้การจดัประสบการณแบบสตอรี่ไลน์โดยได้ท าการสร้างและพฒันาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์นิทานภาพค ากลอนคุณธรรมพื้นบ้านของภาคใต้  สองภาษาเพื่อพัฒนา
ความสามารถดา้นการฟงัและพูดของเดก็ปฐมวยั โดยใช้การจดัประสบการณ์แบบสตอรีไ่ลน์มา
ทดลองใชก้บัผลการวจิบัสรุปได้ดงันี้ หนังสอือเิลก็ทรอนิกสม์ผีลการประเมนิคุณภาพจากผูเ้ชยีว
ชาญด้านเนื้อหา มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.62 อยู่ในระดบัดมีาก จากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ มคี่าเฉลี่ย
เท่ากนั 4.49 อยูใ่นระดบัดมีาก และนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจเท่ากนั 4.69 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มี
ผลการประเมนิตามจรงิเท่ากนั 4.51 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และพบว่านักเรยีนมคีะแนนสอบหลงั
เรื่องสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05รวมทัง้งานวจิยัของ วรรณวไิล เชื้อ
มหาวนั (2550) ท าการศกึษาเรือ่งการใชร้ปูแบบการสอนแบบสตอรีไ่ลน์ในหน่วยการเรยีนรูเ้รื่อง 
สังข์ทอง ที่ปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนังในวิหารลายค า วัดพระสิงห์ ส าห รับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนพระหฤทยั จงัหวดัเชยีงใหม่ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี้1) การใชร้ปูแบบ
การสอนแบบสตอรี่ไลน์ เป็นวธิกีารสอนที่สามารถน าไปพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรู้ได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 2) ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยการเขยีนความเรยีงสูงขึน้หลงัจาก
ใชร้ปูแบบการสอนแบบสตอรีไ่ลน์ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .01 
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จดุมุ่งหมำยของกำรวิจยั 
1.  เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนของความสามารถการพูดภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร

ของนักเรยีนการศึกษานอกระบบ กองทพัภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จงัหวดั
พษิณุโลก ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู ้โดยการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ 

2.  เพื่อประเมนิความพงึพอใจของนักเรยีน การศกึษานอกระบบ กองทพัภาคที ่3 
ค่ายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ในการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ 

 
สมมติฐำนกำรวิจยั 

ความสามารถการพูดภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรยีนการศกึษานอกระบบ 
กองทพัภาคที ่3 ค่ายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช จงัหวดัพษิณุโลก การทดลองหลงัสูงกว่าก่อน
การจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ 

 
ขอบเขตของกำรวิจยั 

ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
เนื้อหา 6 เรื่องที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ส าหรบักลุ่มเป้าหมายในหน่วยทหาร ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย
กลุ่มสาระความรูพ้ืน้ฐาน มาตรฐานที่ 2.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจและทกัษะพืน้ฐานเกี่ยวกบัภาษา
และการสื่อสาร (ภาษาในมาตรฐานนี้หมายถงึภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ) รหสัรายวชิา 
ภาษาองักฤษเพื่อชวีติและสงัคม (พต31001) ดงัต่อไปนี้ 

1.  การทกัทาย การแนะน าตวัเอง และการแนะน าตวัเองทางการทหาร  
2.  การสนทนาทางโทรศพัทแ์ละวทิยสุื่อสาร 
3.  การบอกเวลาและกจิวตัรประจ าวนั 
4.  การถาม-ตอบทาง ทศิทางและการใชแ้ผนที ่
5.  การบอกอาการทางการแพทยแ์ละการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 
6.  การออกค าสัง่ทางการทหาร  
 
ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
ประชากรในการวิจยัครัง้นี้คือ นักเรียนการศึกษานอกระบบที่ก าลงัศึกษาอยู่ใน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในกองทพัภาคที่ 3 ค่ายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ประจ า ทบ.
1/59 และทบ.2/59 จ านวน152 คน 
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กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื นักเรยีนการศกึษานอกระบบทีก่ าลงัศกึษาอยู่
ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายในกองทพัภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรประจ า ทบ.1/59 
และทบ.2/59 จ านวน 20คน ไดม้าโดยการเจาะจง (purposive sampling) 

 
ขอบเขตด้ำนตวัแปรในกำรวิจยั 
ตวัแปรตน้ คอื การจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ 
ตวัแปรตาม คอื 1.  ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 

   2.  ความพงึพอใจของนกัเรยีนฯ หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรู ้
  แบบสตอรีไ่ลน์ 

 
ขอบเขตด้ำนเวลำ 
ท าการทดลองในเดอืน มถุินายน 2560 โดยใช้การประเมนิความสามารถการพูด

ภาษาองักฤษจ านวน 2 ชัว่โมง และการจดัการเรยีนรู ้จ านวน 18 ชัว่โมง รวมเป็น 20 ชัว่โมง 
 
ค ำนิยำมศพัทเ์ฉพำะ 

ความสามารถการพูด หมายถึง การสื่อสารที่ออกเสียงถูกต้อง เลือกค าศัพท์
เหมาะสมกบัสถานภาพและสถานการณ์ สื่อความหมายของค า โครงสร้างทางภาษามคีวาม
ถูกตอ้ง และมสี าเนียงและอากปักริยิา เป็นธรรมชาตเิหมอืนเจา้ของภาษา ผ่านการถ่ายทอดจาก
ความรูส้กึ ความคดิและประสบการณ์ เป็นภาษาทีเ่ขา้ใจไดร้ะหว่างผูพ้ดูและผูฟ้งั 

การจดัการเรยีนแบบสตอรีไ่ลน์ หมายถงึ การเรยีนการสอนที่รวมหลกัสูตรและการ
วธิกีารสอนเขา้ด้วยกนั โดยเน้นผู้เรยีนเป็นศูนยก์ลาง  สรา้งองคค์วามรู้จากฉาก ตวัละคร การ
ด าเนินเรื่องและเหตุการณ์ด้วยตนเองจากความรูใ้หม่ในชัน้เรยีนและประสบการณ์เดมิโดยการ
ก าหนดสถานการณ์ผ่านการใช้ค าถามหลกั(key questions) เพื่อน าไปสู่การจดักิจกรรมที่
หลากหลายบนเสน้ทางของเรือ่งราวอยา่งต่อเนื่องกนัเป็นล าดบั 

การศึกษานอกระบบ หมายถึง ระบบการศึกษาที่ได้รบัการรบัรองจากส านักงาน
ส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.) ให้จดัตัง้ขึน้นอกโรงเรยีนหรอื
ในหน่วยงานทหาร มกีารจดัหลกัสูตร ระยะเวลาในการเรยีนและการวดัและประเมนิผลยดืหยุ่น
สอดคล้องกับสภาพของหน่วยงานและความต้องการของผู้เรยีน โดยไม่เป็นการจ ากัด อาย ุ
รปูแบบการเรยีนการสอนหรอืสถานที ่

ความพึงพอใจ หมายถึงระดบัความรู้สึกในด้านบวกหรือลบของนักเรียนที่มีต่อ
กระบวนการจดัการเรยีนรู้แบบสตอรี่ไลน์เนื้อหาครูผู้สอนและผู้วิจยั และสถานที่และด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
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ครูทหาร หมายถงึ ครูประจ ากลุ่มการศกึษานอกระบบในหน่วยทหารซึง่จะต้องเป็น
ทหารหรอืบุคคลทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกผ่านการอบรมครกูารศกึษานอกระบบโดยมวีุฒกิารศกึษาไม่
ต ่ากว่าปรญิญาตรแีละมใีบอนุญาตประกอบวชิาชพีคร ู

นักเรยีน หมายถงึ ทหารเกณฑ์ ประจ า ทบ.1/59 และทบ.2/59 ทีก่ าลงัศกึษาอยู่ใน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ในหลกัสูตรการศึกษานอกระบบของกองทพัภาคที่ 3 ค่าย
สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 

 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 

1.  สามารถน าวธิกีารเรยีนรูน้ ามาใชพ้ฒันาความสามารถดา้นอื่นๆ เช่น การฟงั การ
อ่าน และการเขยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2.  สามารถน าวธิกีารเรยีนรู ้ไปประยุกต์ใชก้บัหลกัสูตรวชิาอื่นๆ เช่น วทิยาศาสตร ์
ภาษาไทย เป็นตน้ 

3.  นักเรยีนสามารถประยุกต์วธิกีารพูดภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในหน่วยงานและ
ชวีติประจ าวนัได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


