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บทที่ 1
บทนำ
ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
กฎบัตรอาเซียนข้อ 34บัญญัตวิ ่า “The working language of ASEAN shall be
English” “ภาษาทีใ่ ช้ในการทางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” ความหมายทีเ่ ป็ นทีเ่ ข้าใจใน
ขัน้ ต้นก็เป็นเพียงเรือ่ งของทางราชการและภาคธุรกิจเอกชนเท่านัน้ ซึง่ หากเป็ นเพียงเท่านี้กเ็ ป็ น
เรื่องปรกติธรรมดาของการทางานในโลกปจั จุบนั อยู่แล้ว แม้จะมีหมายความเพียงว่าเป็ นการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างกันในการทางานร่วมกันของเจ้าหน้าทีร่ ฐั บาลตลอดจนองค์กร
และหน่ วยงานต่างๆทีเ่ กี่ยวข้อง ทังภาครัฐและภาคเอกชน ทว่าความหมายของบทบัญญัตทิ ใ่ี ห้
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาของอาเซียนสาหรับการทางานร่วมกันนัน้ มีความหมายกว้างไกลไปถึง
ทุกส่วนของประชาคมอาเซียนด้วย (สมเกียรติ อ่อนวิมล, 2555)
จากสภาพการตื่นตัวทางด้านการศึกษาและการแข่งขันของตลาดแรงงานในกลุ่ ม
ประเทศอาเซียนดังกล่าวในบริบทของกองทัพบกได้มกี ารศึกษาหาข้อเสนอเพื่อเตรียมกาลังพล
ในกองทัพบกในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ด้านภาษา พบว่าภาษาอังกฤษ ยังคงมีความสาคัญอย่าง
มากเนื่องจากเป็ นภาษากลาง เป็ นพื้นฐานสาหรับในการติดต่อ สื่อสารและการศึกษาร่ว มกัน
ภายในกลุ่ ม ประเทศอาเซีย น ส่ ว นภาษาท้อ งถิ่น เฉพาะภายในประเทศอาเซีย นที่ม ีค วาม
หลากหลายยังมีความจาเป็ นอยู่เช่นกัน ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมบุคลากรและกาลัง
พลทีเ่ กีย่ วข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 2) ด้านวัฒนธรรมและสังคม กาลังพลใน
กองทัพบกต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับวิถปี ฏิบตั ติ ่างๆ ประเพณีวฒ
ั นธรรมทีส่ าคัญของแต่ละชาติ ทัง้ นี้
เพื่อให้กาลังพลได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมและสังคมของประเทศในกลุ่ มอาเซียนอย่างลึกซึ้งว่ามี
ความเป็ นมาอย่างไร ซึ่งจะมีผลต่อทัศนคติท่ดี รี ่วมกันของคนในชาติอาเซียนเหล่านัน้ 3) ด้าน
หลัก สูต รหลัก การศึก ษาในกองทัพและกระทรวงกลาโหมการศึกษาในหลักสูต รสาคัญได้แก่
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพ และโรงเรียนเสนาธิการ
เหล่าทัพต่างๆหลักสูตรชัน้ นายร้อย หลักสูตรชัน้ นายพัน หลักสูตรนายสิบชัน้ ต้น และหลักสูตร
นายสิบอาวุโส รวมทัง้ หลักสูตรผูช้ านาญพิเศษเฉพาะด้าน ควรมีการพัฒนาเนื้อหาทีเ่ กี่ยวข้องกับ
บริบทและความเชื่อมโยงต่างๆของประเทศภายในอาเซียนและระหว่างกลุ่มอาเซียนกับ กลุ่ม
ประเทศทีเ่ ป็นหุน้ ส่วนต่างๆ 4) ให้มกี ารพัฒนาหลักสูตรเฉพาะภารกิจในกระทรวงกลาโหมหรือ
เหล่าทัพ เพื่อเตรียมกาลังพลสนับสนุ นภารกิจตามข้อตกลงร่วม 5 ประการของอาเซียน ได้แก่
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การให้ความช่วยเหลือด้านมนุ ษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบตั กิ ารรักษาความมันคงทางทะเล
่
การปฏิบตั กิ ารรักษาสันติภาพ การแพทย์ทางทหาร และการต่อต้านการก่อการร้าย5)ให้มกี าร
แลกเปลี่ย นผู้เ รีย นและผู้ส อน เพื่อ ให้เ กิด การแลกเปลี่ย นการเรีย นรู้ซ่ึง กัน และกัน ภายใน
ประชาคมอาเซียน โดยให้มกี จิ กรรมการฝึก และศึกษาร่วมในทุกระดับให้มากยิง่ ขึน้ (ศูนย์พฒ
ั นา
หลักนิยมและยุทธศาสตร์, กรมยุทธศึกษาทหารบก, 2555)
ปญั หาข้อขัดข้องกาลังพลในกองทัพบกส่วนใหญ่ ยงั มีปญั หาทางด้านภาษา ทาให้
ขาดความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในอาเซียน นอกจากนี้ยงั มีปญั หาทาง
งบประมาณที่จดั สรรงบประมาณเฉพาะในด้านการศึกษาที่ยงั ไม่เ พียงพอ ทัง้ นี้เพื่อใช้ในการ
จัดการอบรมในด้านภาษาหรือหลักสูตรอื่นๆ ทีจ่ าเป็ นในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนให้กบั กาลังพลทุกระดับชัน้ รวมทัง้ การจัดสวัสดิการสนับสนุ นให้แก่นายทหารแลกเปลีย่ น
ในกลุ่ ม ประเทศอาเซีย นการติด ตามและประเมิน ผลประสิท ธิภ าพการสอน ต้ อ งติด ตาม
ประเมินผลการเรียนการสอนอย่างจริงจัง เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของกาลัง
พล ผูเ้ ข้ารับการศึกษา รวมทัง้ การพัฒนาประสิทธิภาพของอาจารย์ผสู้ อน
กองทัพบกมีขอ้ เสนอแนะในการพัฒนาดังนี้
1. การพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น ควรมีการพัฒนาคุ ณภาพวิทยากร
อาจารย์ผู้สอน ให้มคี ุณภาพ มีเนื้อหาที่มกี ารสอนเกี่ยวข้องกับการสนทนาในชีวติ ประจาวันและ
ศัพท์เฉพาะทางเทคนิคของแต่ละเหล่าสายวิทยาการนัน้ ๆ เน้นกระบวนการเรียนการสอนโดย
เพิม่ การฝึกฝนในแต่ละทักษะมีกจิ กรรม learning by doing เช่น การพูดภาษาอังกฤษในหน่ วย
คัดเลือกกาลังพลเข้ารับการศึกษาภาษาอังกฤษในโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ เพื่อสามารถ
นาไปถ่ายทอดแก่กาลังพลในระดับ unit school จัดสรรงบประมาณเพิม่ สาหรับเพิม่ จานวนกาลัง
พลในการเข้ารับการศึกษาเพื่อให้มคี วามพร้อมทางด้านภาษาให้มากขึน้
2. เพิ่ม แรงจูง ใจในรูป การเพิ่ม ค่ า ตอบแทนส าหรับ การศึก ษาภาษาประเทศใน
อาเซียนเพิม่ เติม โดยพิจารณาให้เป็ นความสามารถพิเศษ เพื่อการปฏิบตั งิ านในอนาคต ให้ม ี
การนาผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. ควรเพิม่ ความสนใจในการศึกษาภาษาต่างชาติอ่นื ๆ นอกประชาคมอาเซีย น เช่น
ภาษาจีน เพราะประเทศอาเซีย นมีก รอบความร่ว มมือ กับ ประเทศอื่น ๆ โดยมีแ รงจูง ใจใน
การศึกษาภาษาที่ 2 หรือที่ 3 เช่น การมีเงินเพิม่ พิเศษ โดยให้ความสาคัญกับภาษาที่จะไป
ปฏิบตั งิ านในพื้นที่ต่างๆ และให้มกี ารแลกเปลี่ยนความรู้ โดยมีผู้สอนเป็ นเจ้าของภาษาเป็ นผู้
ถ่ายทอด
4. ให้มกี ารเสริมความรูใ้ ห้กบั กาลังพล ในด้านประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม สังคม
5. ให้มกี ารเตรียมกาลังพลให้พร้อม ในด้านการศึกษา การฝึกร่วม
6. ให้มกี ารเพิม่ จานวนทุนการศึกษา ในส่วนของความร่วมมือกันการวิจยั ร่วมกัน
ระหว่างประเทศ และการฝึกปฏิบตั กิ ารร่วม
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7. กรมยุทธศึกษาทหารบก ควรจัดตัง้ องค์กรสาหรับรับผิดชอบติดต่อประสานงาน
ในด้านการฝึกศึกษาในหลักสูตรต่างๆ และจัดเตรียมพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบใหม่ เน้น
ทักษะ ฟงั พูด อ่าน เขียน ให้มากยิง่ ขึน้ โดยเน้นการสนทนาในชีวติ ประจาวัน และศัพท์เฉพาะ
ทางทหารของแต่ละเหล่า
8. ควรให้กาลังพลทาการศึกษาและทาความเข้าใจในกฎหมายระหว่างประเทศให้มาก
ขึ้น เพื่อ เพิ่ม ทัก ษะและความเข้า ใจที่ถู ก ต้ อ ง รวมทัง้ ให้ม ีมุม มองในด้า นความมัน่ คงระดับ
นานาชาติ
9. การฝึกศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเจรจาต่อรองในเวทีระดับอาเซียนให้กบั
กาลังพล
10. แผนปฏิบตั กิ ารในระยะสัน้ จัดให้มหี น่ วยประสานงานนายทหารนักเรียนต่างชาติ
เพื่อดูแลด้านสวัสดิการ ความเป็ นอยู่ของนายทหารนักเรียน ทาการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่
เหมาะสมในรูปภาษาอังกฤษ และภาษาในประเทศอาเซียน ให้มโี ครงการแลกเปลีย่ น และศึกษา
ดูงานของอาจารย์และนักเรียน เพื่อนามาพัฒนา และปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
11. แผนปฏิบตั ิการในระยะปานกลางจัดตัง้ หน่ วยงานประสานงานด้านการศึกษา
โดยเฉพาะสาหรับในกลุ่มประชาคมอาเซียน ได้แก่การประสานงานกับประเทศสมาชิกกาหนด
คุ ณ สมบัติด้านการศึก ษา เพื่อ ใช้ใ นการคัดเลือ กก าลัง พลเพื่อ ไปปฏิบตั ิง านนอกประเทศให้
เหมาะสมกับภารกิจในประเทศนัน้ ๆ และเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆก่อนการเดินทางไป
ปฏิบตั ิงาน จัดหลัก สูต รการศึก ษาประวัติค วามเป็ นมาที่เ กี่ยวข้อ งกับอาเซียน ตัง้ แต่ อดีต ถึง
ปจั จุบนั และผลประโยชน์ทไ่ี ทยจะได้รบั จากประชาคมอาเซียน
12. แผนปฏิบตั กิ ารในระยะยาว ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ให้สอดคล้องกับความร่วมมือ 5 ด้าน การสร้างเครือข่ายการศึกษากับสถาบันที่มศี กั ยภาพใน
รูป แบบการขอความร่ ว มมือ หรือ ร่ ว มพัฒ นาในรูป แบบต่ า งๆ จัด การฝึ ก /ศึก ษาให้ ก ับ ฝ่ า ย
อานวยการร่ว มกันระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน (การฝึ ก CPX และ CTX) (กรม
ยุทธศาสตร์ดา้ นความมันคง,
่ 2555)
การเรีย นรู้ ภ าษาอัง กฤษในป จั จุ บ ัน มีค วามส าคัญ มาก เพื่อ ประโยชน์ ใ นการ
ติดต่ อ สื่อ สาร การเรียนรู้ไ ม่ไ ด้เ รียนเพื่อ ความรู้เ กี่ยวกับภาษาเท่านัน้ แต่ เ รียนภาษาเพื่อ ให้
สามารถใช้ภาษาเป็ นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่นื ได้ตามความต้องการในสถานการณ์
ต่าง ๆ ทัง้ ในชีวติ ประจาวันและการงานอาชีพ การแสวงหาข้อมูลเพิม่ เติมและเพื่อประกอบอาชีพ
ตลอดจนเพื่อให้สามารถนาประเทศไปสู่การแข่งขันด้านเศรษฐกิจ เข้าใจความแตกต่ างทาง
การเมืองและวัฒนธรรมในฐานะที่เป็ นพลเมืองโลกในยุคโลกาภิวตั น์ การเรียนภาษาอังกฤษจะ
ช่วยให้ผเู้ รียนมีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
และมันใจ
่ มีเจตคติท่ดี ี ต่อการใช้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ นอกจากนี้ยงั มีความเข้าใจ
และภาคภูมใิ จในภาษาและวัฒนธรรมไทย และสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทยสู่
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สังคมโลก การที่ผเู้ รียนจะใช้ภาษาได้ถูกต้องคล่องแคล่วและเหมาะสมนัน้ ขึน้ อยู่กบั ทักษะการใช้
ภาษา ดังนัน้ ในการจัดการเรียนการสอนภาษาที่ดี ผู้เรียนจะต้องมีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะการใช้
ภาษาให้มากที่สุด ทัง้ ในห้อ งเรียนและนอกห้อ งเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนต้อง
สอดคล้องกับธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของภาษา การจัดการเรียนการสอนภาษาจึงควรจัด
กิจกรรมให้ห ลากหลาย ทัง้ กิจกรรมการฝึ กทักษะทางภาษา และกิจกรรมการฝึ กผู้เ รียนให้รู้
วิธกี ารเรียนภาษาด้วยตนเองควบคู่ไปด้วย อันจะนาไปสู่การเป็นผูเ้ รียนทีพ่ ง่ึ ตนเองได้ (learner independence) และสามารถเรียนรูไ้ ด้ตลอดชีวติ (lifelong learning) โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ น
เครื่องมือ ซึง่ เป็ นจุดหมายสาคัญประการหนึ่งของการปฏิรปู การเรียนรู้ คือการใช้ความสามารถ
ในด้านการอ่านทีช่ ่วยให้ได้รบั ความรูแ้ ละความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง (กรมวิชาการ. 2546)
ั หาของผู้เ รีย นภาษาต่ า งประเทศส่ ว นใหญ่ คือ การขาดความรู้ท างภาษาที่
ปญ
เพีย งพอในการสื่อ สารและข้อ จ ากัด ทางภาษาบริบ ทการเรีย นการสอนภาษาอัง กฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศในประเทศไทยอาจมีคุณภาพและมาตรฐานที่อยู่ในระดับต่ า ทัง้ นี้เมื่อเทียบกับ
ประเทศต่างๆ ทัวโลกหรื
่
อแม้แต่ในภูมภิ าคอาเซียน (ปณิชา นิตสิ กุลวุฒ ิ และ ทรงศรี สรณสถาพร,
2557)
คนไทยที่ไม่สามารถสื่อ สารภาษาอังกฤษได้ เพราะระบบการสอนเน้ นที่การเรียน
ไวยากรณ์ สอนให้อ่าน แต่ไม่ได้สอนให้ผเู้ รียนนากลับมาใช้งาน ซึง่ การประเมินว่าภาษาอังกฤษ
ของคนไทยอยู่ใ นระดับต่ า น่ าจะมีการประเมินจากการสื่อ สาร การพูด ซึ่งคนไทยพูดไม่ไ ด้
เพราะไม่ได้ถูกสอนให้นาไปใช้คนไทยให้ความสาคัญกับการเรียนไวยากรณ์ รูปแบบประโยค
และคาศัพท์ แต่ไม่ได้เน้นทีก่ ารนาไปใช้ แต่ชาวต่างชาติไม่ได้วดั ทีไ่ วยากรณ์ แต่วดั ทีก่ ารพูดการ
สื่อสาร วัดว่าคุณมีความสามารถในการสื่อสารมากเพียงใด นอกจากนี้ระบบการสอนของไทยใช้
วิธกี ารสอนแบบแยกส่วน ไม่เคยสอนให้คดิ แบบภาพรวม การเรียนสอนภาษาของเรา มีปญั หา
ตัง้ แต่ระดับล่าง นอกจากนี้ระบบการศึกษา ยังไม่เปิดโอกาสให้ครูได้พฒ
ั นาตนเอง นอกจากการ
สอนหนังสือ แล้ว ครูต้อ งทาหน้ าที่อ่นื อีกด้วย เช่น ช่วยกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เป็ นครู
ธุรการ และยังต้องทาผลงานของตนเองเตรียมไว้เพราะต้องมีการประเมิน เมื่อจบภาคการศึกษา
ดังนัน้ ครูจะให้ความสาคัญกับสิง่ นี้มากกว่าการสอน ทาให้ไม่มเี วลาในการเตรียมการเรียนการ
สอน ไม่มโี อกาสไปอบรม เพื่อเพิม่ ทักษะและพัฒนาตนเอง (วรลักษณ์ ศรีใย, 2555)
ระบบการศึกษาของไทยยังเน้นไปทีก่ ารสอน เพื่อให้นกั เรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้
ได้ มากกว่าที่จะเรียนรูเ้ พื่อใช้งานจริง ทุกวิชาจะเป็ นเช่นนี้ ดังนัน้ ระบบการศึกษาจึงเน้ นที่
วิชาการมากกว่าจะใช้ได้จริง ขณะที่ภาษาอังกฤษเป็ นวิชาทักษะ ต้องสอนให้นักเรียนใช้ได้จริง
(วรลักษณ์ ศรีใย, 2555)
จากบทความดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่ากองทัพบกมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ
เช่น1) ด้านภาษา 2) ด้านวัฒนธรรมและสังคม 3) ด้านหลักสูตรหลักการศึกษาในกองทัพและ
กระทรวงกลาโหม4) ด้านการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะภารกิจในกระทรวงกลาโหมหรือเหล่าทัพ
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5) ด้านการแลกเปลี่ยนผู้เรียนและผู้สอน รวมไปถึง ด้าน ประชาคมการเมืองและความมันคง
่
อาเซียน (ASEAN Political - Security Community) อีกด้วย ดังนัน้ ภาษาอังกฤษจึงเป็ น
สิง่ จาเป็ น ในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน ตามที่กฎบัตรอาเซียนข้อ
34 และจากการจัดอันดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยทัง้ ในอันดับอาเซียน
และอันดับโลกพบว่า คนไทยมีความรูด้ ้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า จึงทาให้ผู้วจิ ยั
สนใจทีจ่ ะพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง โดยการใช้แนวคิดการเรียนรู้
แบบสตอรีไ่ ลน์ ดังงานวิจยั ของปวีณา สุวรรณปกั ษ์ (2558) เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษฟ งั -พูด โดยใช้ว ิธ ีการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์ พบว่า นักเรียนมี
ความสามารถด้านทักษะการฟงั -พูด ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยแล้วผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดี จึงทาให้
ผู้วจิ ยั มีความสนใจที่จะศึกษา ด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยการจัดการเรียนรู้
แบบสตอรี่ไลน์ เพราะผู้วจิ ยั พบว่า การสอนแบบสตอรี่ไลน์ นัน้ มีความเหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอนเนื้อหาทางการทหาร เนื่องจากวิธกี ารนี้จะเน้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์กลางและเกิดขึ้น
จากประสบการณ์จริงของผูเ้ รียนทีเ่ กิดการสร้างความรูใ้ หม่ดว้ ยตนของนักเรียนเอง และงานวิจยั
ของอัญจิมา จันทร์แก้ว (2555) ทาการศึกษาเรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานภาพคา
กลอนคุณธรรมพืน้ บ้านของภาคใต้ สองภาษาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการฟงั และพูดของ
เด็กปฐมวัย โดยใช้การจัดประสบการณแบบสตอรี่ไลน์ โดยได้ทาการสร้างและพัฒนาหนังสือ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ นิ ท านภาพค ากลอนคุ ณ ธรรมพื้น บ้ า นของภาคใต้ สองภาษาเพื่อ พัฒ นา
ความสามารถด้านการฟงั และพูดของเด็กปฐมวัย โดยใช้การจัดประสบการณ์แบบสตอรีไ่ ลน์ มา
ทดลองใช้กบั ผลการวิจบั สรุปได้ดงั นี้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มผี ลการประเมินคุณภาพจากผูเ้ ชียว
ชาญด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 อยู่ในระดับดีมาก จากผู้เชี่ยวชาญด้า นสื่อ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน 4.49 อยูใ่ นระดับดีมาก และนักเรียนมีความพึงพอใจเท่ากัน 4.69 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด มี
ผลการประเมินตามจริงเท่ากัน 4.51 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด และพบว่านักเรียนมีคะแนนสอบหลัง
เรื่องสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05รวมทัง้ งานวิจยั ของ วรรณวิไล เชื้อ
มหาวัน (2550) ทาการศึกษาเรือ่ งการใช้รปู แบบการสอนแบบสตอรีไ่ ลน์ในหน่ วยการเรียนรูเ้ รื่อง
สัง ข์ท อง ที่ป รากฏบนจิต รกรรมฝาผนั ง ในวิห ารลายค า วัด พระสิง ห์ ส าห รับ นั ก เรีย นชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้1) การใช้รปู แบบ
การสอนแบบสตอรี่ไลน์ เป็ นวิธกี ารสอนที่สามารถนาไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน โดยการเขียนความเรียงสูงขึน้ หลังจาก
ใช้รปู แบบการสอนแบบสตอรีไ่ ลน์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .01
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จุดมุ่งหมำยของกำรวิ จยั
1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนของความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของนักเรียนการศึกษานอกระบบ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัด
พิษณุโลก ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยการเรียนรูแ้ บบสตอรีไ่ ลน์
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน การศึกษานอกระบบ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในการเรียนรูแ้ บบสตอรีไ่ ลน์
สมมติ ฐำนกำรวิ จยั
ความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนการศึกษานอกระบบ
กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก การทดลองหลังสูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรูแ้ บบสตอรีไ่ ลน์
ขอบเขตของกำรวิ จยั
ขอบเขตด้ำนเนื้ อหำ
เนื้อ หา 6 เรื่อ งที่ส อดคล้อ งกับ หลักสูต รการศึก ษานอกระบบระดับ การศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 สาหรับกลุ่มเป้าหมายในหน่ วยทหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระความรูพ้ น้ื ฐาน มาตรฐานที่ 2.1 มีความรูค้ วามเข้าใจและทักษะพืน้ ฐานเกี่ยวกับภาษา
และการสื่อสาร (ภาษาในมาตรฐานนี้หมายถึงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ) รหัสรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวติ และสังคม (พต31001) ดังต่อไปนี้
1. การทักทาย การแนะนาตัวเอง และการแนะนาตัวเองทางการทหาร
2. การสนทนาทางโทรศัพท์และวิทยุส่อื สาร
3. การบอกเวลาและกิจวัตรประจาวัน
4. การถาม-ตอบทาง ทิศทางและการใช้แผนที่
5. การบอกอาการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
6. การออกคาสังทางการทหาร
่
ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรในการวิจ ยั ครัง้ นี้ ค ือ นัก เรีย นการศึก ษานอกระบบที่ก าลัง ศึก ษาอยู่ใ น
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายในกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจา ทบ.
1/59 และทบ.2/59 จานวน152 คน
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กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักเรียนการศึกษานอกระบบทีก่ าลังศึกษาอยู่
ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายในกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรประจา ทบ.1/59
และทบ.2/59 จานวน 20คน ได้มาโดยการเจาะจง (purposive sampling)
ขอบเขตด้ำนตัวแปรในกำรวิ จยั
ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรูแ้ บบสตอรีไ่ ลน์
ตัวแปรตาม คือ 1. ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2. ความพึงพอใจของนักเรียนฯ หลังได้รบั การจัดการเรียนรู้
แบบสตอรีไ่ ลน์
ขอบเขตด้ำนเวลำ
ทาการทดลองในเดือน มิถุนายน 2560 โดยใช้การประเมินความสามารถการพูด
ภาษาอังกฤษจานวน 2 ชัวโมง
่ และการจัดการเรียนรู้ จานวน 18 ชัวโมง
่ รวมเป็น 20 ชัวโมง
่
คำนิ ยำมศัพท์เฉพำะ
ความสามารถการพู ด หมายถึง การสื่อ สารที่อ อกเสีย งถู ก ต้ อ ง เลือ กค าศัพ ท์
เหมาะสมกับสถานภาพและสถานการณ์ สื่อความหมายของค า โครงสร้างทางภาษามีความ
ถูกต้อง และมีสาเนียงและอากัปกิรยิ า เป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษา ผ่านการถ่ายทอดจาก
ความรูส้ กึ ความคิดและประสบการณ์ เป็ นภาษาทีเ่ ข้าใจได้ระหว่างผูพ้ ดู และผูฟ้ งั
การจัดการเรียนแบบสตอรีไ่ ลน์ หมายถึง การเรียนการสอนที่รวมหลักสูตรและการ
วิธกี ารสอนเข้าด้วยกัน โดยเน้นผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง สร้างองค์ความรู้ จากฉาก ตัวละคร การ
ดาเนินเรื่องและเหตุการณ์ ด้วยตนเองจากความรูใ้ หม่ในชัน้ เรียนและประสบการณ์เดิม โดยการ
กาหนดสถานการณ์ ผ่ านการใช้คาถามหลัก (key questions) เพื่อ นาไปสู่การจัดกิจกรรมที่
หลากหลายบนเส้นทางของเรือ่ งราวอย่างต่อเนื่องกันเป็ นลาดับ
การศึก ษานอกระบบ หมายถึง ระบบการศึกษาที่ได้รบั การรับรองจากสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให้จดั ตัง้ ขึน้ นอกโรงเรียนหรือ
ในหน่ วยงานทหาร มีการจัดหลักสูตร ระยะเวลาในการเรียนและการวัดและประเมินผลยืดหยุ่น
สอดคล้องกับสภาพของหน่ ว ยงานและความต้องการของผู้เ รียน โดยไม่เ ป็ นการจากัด อายุ
รูปแบบการเรียนการสอนหรือสถานที่
ความพึง พอใจ หมายถึง ระดับ ความรู้ส ึก ในด้า นบวกหรือ ลบของนัก เรีย นที่ม ีต่ อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้แ บบสตอรี่ไลน์ เนื้อหาครูผู้ส อนและผู้ว ิจยั และสถานที่และด้านสิ่ง
อานวยความสะดวกต่าง ๆ
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ครูทหาร หมายถึง ครูประจากลุ่มการศึกษานอกระบบในหน่ วยทหารซึง่ จะต้องเป็ น
ทหารหรือบุคคลทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกผ่านการอบรมครูการศึกษานอกระบบโดยมีวุฒกิ ารศึกษาไม่
ต่ากว่าปริญญาตรีและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
นักเรียน หมายถึง ทหารเกณฑ์ ประจา ทบ.1/59 และทบ.2/59 ทีก่ าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย ในหลักสูต รการศึกษานอกระบบของกองทัพภาคที่ 3 ค่ าย
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รบั
1. สามารถนาวิธกี ารเรียนรูน้ ามาใช้พฒ
ั นาความสามารถด้านอื่นๆ เช่น การฟงั การ
อ่าน และการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถนาวิธกี ารเรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้กบั หลักสูตรวิชาอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย เป็นต้น
3. นักเรียนสามารถประยุกต์วธิ กี ารพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในหน่ วยงานและ
ชีวติ ประจาวันได้

