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บทท่ี 5 
 

สรปุ  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยครัง้นี้ เ ป็นการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถการพูด
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรยีนการศกึษานอกระบบ กองทพัภาคที ่3 ค่ายสมเดจ็พระ
นเรศวรมหาราช ก่อนการจดัการเรยีนรูแ้ละหลงัการจดัการเรยีนรู ้โดยการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์
และศกึษาความพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรู้แบบสตอรีไ่ลน์ จากการวจิยัในครัง้นี้ผูว้จิยัสามารถ
สรปุ อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะไดด้งันี้ 

การวจิยัครัง้นี้มจีดุประสงค ์คอื 1) เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนของความสามารถการพูด
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรยีนการศกึษานอกระบบ ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู้
แบบสตอรีไ่ลน์ 2) เพื่อประเมนิความพงึพอใจของนักเรยีนการศึกษานอกระบบในการจดัการ
เรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์กลุ่มตวัอยา่งคอื นกัเรยีนการศกึษานอกระบบ กองทพัภาคที ่3 ค่ายสมเดจ็
พระนเรศวรมหาราช ประจ า ทบ. 1/59และ 2/59 จ านวน 20คน ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ แผนการเรยีนรูโ้ดยใช้การจดัการเรยีนรู้
แบบสตอรีไ่ลน์จ านวน 6 แผนแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษก่อนและ
หลงัการเรยีนรู ้และแบบประเมนิความพงึพอใจ ในจดัการเรยีนการสอนแบบสตอรีไ่ลน์สถติทิีใ่ช้
ในการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าท ี(t-test) 
แบบ dependent 
 
สรปุผลการวิจยั 

1.  ความสามารถการพูดของนักเรยีนหลงัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์สูงกว่าก่อนการ
จดัการเรยีนรูอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยระดบัคะแนนสูงขึน้รอ้ยละ24จากก่อนการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยนกัเรยีนไดค้ะแนนรอ้ยละ 39 เป็น รอ้ยละ 63 หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรู ้ 

2.  ผลการประเมนิความพงึพอใจของนักเรยีนต่อการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ผลปรากฏ
ว่านักเรยีนมรีะดบัความพงึพอใจโดยรวมของนักเรยีนต่อการจดัการเรยีนรู้แบบสตอรีไ่ลน์อยู่ใน
ระดบัมาก โดยคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่เท่ากบั 3.97 จากผลการประเมนิความพงึพอใจทัง้ 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) ความพงึพอใจด้านกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์  2) ความพงึพอใจด้าน
เนื้อหา  3) ความพงึพอใจด้านครูผู้สอนและผู้วจิยั4) ความพงึพอใจสถานที่และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ 

0000 0000 
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การอภิปรายผล 
1.  การเปรยีบเทยีบวดัความสามารถการพูดของนักเรยีน ก่อนและหลงัการจดัการ

เรยีนรู้ ผลการวจิยัในด้านการพูดนัน้พบว่า นักเรยีนมพีฒันาการด้านการพูดดีขึ้นก่อนมกีาร
จดัการเรยีนรู ้ซึง่ผลการวจิยัดงักล่าวเป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไวว้่าความสามารถการ
พดูภาษาองักฤษของนกัเรยีน หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์สูงกว่าก่อนการจดัการเรยีนรู ้
ตามแนวทฤษฎแีบบสตอรีไ่ลน์ทัง้นี้เป็นเพราะการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์นัน้ช่วยสอนนักเรยีนโดย
มุ่งเน้น การคดิ วเิคราะห์ และมไีหวพรบิในการแก้ไขปญัหาในการด าเนินเรื่องในรูปแบบการ
สรา้งสถานการณ์จ าลอง ซึง่สิง่เหล่านี้ท าใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูท้ีเ่ขา้ใจเหตุและผลของการพูด
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในประจ าวนัได้ เพราะการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์เดมิร่วมกบัการ
แสวงหาความรู้ใหม่นัน้ ท าให้เกิดความรู้ที่หลากหลายมากขึ้นในชัน้เรยีน พร้อมทัง้ช่วยให้
นักเรยีนสามารถรเิริม่ในด้านการพูดไดอ้ย่างอสิระมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของมทิเชล
(Mitchell, 2016) กล่าวว่า รปูแบบการบูรณาการ การเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์นัน้ กระตุ้นใหผู้เ้รยีน
ได้สร้างโลกที่มาจากจนิตนาการเพื่อให้ตวัละครในเรื่องมบีทบาทและสามารถสามารถพฒันา
ตวัเองต่อไปได้จากการศกึษาพบว่าผู้เรยีนมกีารตอบสนองรปูแบบการเรยีนในทางบวก พรอ้ม
ด้วยการปรบัปรุงในการกระตุ้นและความพึงพอใจกบักระบวนการการเรยีนรู้นี้ยิง่ไปกว่านัน้ 
ผูเ้รยีนยงัได้แสดงให้เหน็ถงึการปรบัปรุงทกัษะทางด้านภาษาองักฤษของพวกเขายงัพบอกีว่า
การเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์สามารถให้ประโยชน์ได้จากการประยุกต์ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัรูปแบบการ
เรยีนรู้แบบสตอรี่ไลน์ส าหรบัการสอนหลกัไวยากรณ์นอกจากนี้ยงัขยายความของกิจกรรม
เกี่ยวกับโครงเรื่องได้อย่างชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในงานศิลปะ น่าจะเป็นประโยชน์เมื่อ
ท างานกบันักเรยีนทหารในสาขาภาษาศาสตรท์้ายที่สุดแล้วยงัพบว่าการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์
นัน้มปีระสทิธภิาพในวธิกีารสอนภาษาต่างประเทศส าหรบันักเรยีนทหารสาขาภาษาศาสตรใ์น
รสัเซยีและมศีกัยภาพทีจ่ะน าไปใชใ้นการสอนภาษาต่างประเทศอื่นๆและสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของปวณีาสุวรรณปกัษ์ (2558) ซึ่งได้ท าการวจิยัเรื่อง การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
ภาษาองักฤษฟงั-พูดโดยการใช้วธิกีารเรยีนการสอนแบบสตอรีไ่ลน์ จากผลการวจิยัพบว่าการ
สอนการพดูภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารแบบสตอรีไ่ลน์มผีลต่อการพฒันาทกัษาดา้นการพูดของ
นกัเรยีน เฉลีย่แลว้ผ่านเกณฑอ์ยูใ่นระดบัดหีลงัการเรยีนโดยใชแ้ผนการสอนแบบสตอรีไ่ลน์ 

2.  ดา้นความพงึพอใจของนักเรยีนต่อการจดัการแบบสตอรีไ่ลน์ผลการวจิยัสรุปการ
ประเมนิความพงึพอใจ ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นระดบัมาก ซึง่ขัน้ตอนวธิกีารเรยีนรู้แบบ
สตอรีไ่ลน์มุ่นเน้นให้นักเรยีนได้เรยีนรูอ้ย่างอสิระ โดยนักเรยีนได้ร่วมกจิกรรมที่จดัให้นักเรยีน
แสดงสถานการณ์จ าลองจากแผนงานของกลุ่มตนเองและ แลกเปลี่ยนความรูท้ี่ตนได้จากการ
เรยีนทัง้ความคดิรเิริม่ สถานการณ์ กจิกรรม และการใช้ภาษากบัเพื่อนในกลุ่ม ก่อนที่จะมกีาร
น าเสนอท ากจิกรรมในชัน้เรยีน ซึ่งก่อนการจดัการเรยีนรู้นักเรยีนไม่รูว้่าจะเริม่ต้นท ากจิกรรม
อย่างไร ล าดบัเรื่องราว และก าหนดกระบวนการไปในทศิทางใด มจีุดประสงค์อย่างไร การ
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จัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ท าให้นักเรียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูด
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารจากประสบการณ์เดมิและความรูใ้หม่ของนักเรยีน และสามารถ
น าไปพัฒนานาความสามารถในด้านอื่นๆได้ ดงันั ้นนักเรียนจึงมีความพึงพอใจในการร่วม
กจิกรรมการจดัการเรยีนรูท้ี่เน้นให้นักเรยีนมสี่วนร่วมอย่างมาก เมื่อนักเรยีนได้รบัการจดัการ
เรยีนรู้ที่ตอบสนองตรงกับเป้าหมาย ความคาดหวงั  และบรรลุจุดประสงค์ในการเรยีนรู้จึง
ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการจดัการเรยีนรู้ในระดบัมาก อีกทัง้นักเรยีนยงัได้รบัแนวทางที่
ถูกต้องส าหรับเริ่มต้นการพูดภาษาอังกฤษจาก การออกเสียง ( pronunciation) ค าศัพท ์
(vocabulary) ไวยากรณ์ (grammar) และความคล่องแคล่ว (fluency) โดยมผีู้สอนคอยแนะน า
และให้ความช่วยเหลอือย่างใกล้ชิด ซึ่งในด้านการจดักิจกรรมการเรยีนรู้นัน้ผู้สอนมุ่งเน้นให้
ตวัอย่างการสนทนาและบทความที่เหมาะสมไม่ยากหรอืง่ายจนเกนิไป และส่งเสรมิให้นักเรยีน
แลกเปลีย่นความคดิอย่างอสิระ รวมทัง้ส่งเสรมิให้นักเรยีนพูดภาษาองักฤษอย่างอสิระหลงัจาก
การจดัเรยีนรู ้สิง่เหล่านี้ท าใหน้กัเรยีนเขยีนงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และมคีวามภาคภูมใิจต่อ
งานเขยีนของตน ดงันัน้นักเรยีนจงึมคีวามพงึพอใจในด้านการจดัการเรยีนรูโ้ดยวธิกีารเรยีนรู้
แบบสตอรีไ่ลน์อยูใ่นระดบัมากซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปวณีา สุวรรณปกัษ์(2558) ในการใช้
วธิกีารเรยีนการสอนแบบสตอรี่ไลน์ พบว่านักเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนภาษาองักฤษ 
โดยการใชแ้ผนการสอนแบบสตอรีไ่ลน์อยูใ่นระดบัด ี 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

1.1.   การจดัการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์มปีระโยชน์
ต่อการพฒันาการพูดภาษาองักฤษได้อย่างตรงประเดน็ และสามารถพฒันาความสามารถด้านการ
พูดของนักเรยีนในกลุ่มเก่ง และกลุ่มกลางได้เป็นอย่างดี นักเรยีนสนใจและร่วมกิจกรรมในการ
จดัการเรยีนรู้อย่างมาก วธิกีารเรยีนรู้แบบสตอรี่ไลน์ช่วยให้นักเรยีนมคีวามสามารถด้านการพูด
ภาษาองักฤษสูงขึน้ สามารถเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและความรูท้ี่ไดส้ามารถน าไปประยุกต์ใช้
กบัทกัษะและภาษาแบบอื่นได ้ 

1.2.   ในระหว่างการจดัการเรยีนรู ้พบว่านักเรยีนทีเ่รยีนอ่อนและมปีญัหาในการพูด
ภาษาองักฤษจากบทสนทนาและกิจกรรมที่ได้รบังานในชัน้เรยีน นักเรยีนมคีวามผดิพลาดใน
เรื่องการออกเสยีง ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา และโครงสรา้งประโยคที่มคีวามซบัซ้อน
มากกว่าประโยคเดี่ยว แต่หลงัจากการจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ นักเรยีนมพีฒันาการด้าน
การพดูภาษาองักฤษเพิม่ขึน้ มคีวามกลา้แดสงออกในการพดูการแสดง และการเขา้ร่วมกจิกรรม 
เพราะเนื้อหาที่จะน ามาจดัการเรยีนรูจ้ะเน้นการท ากจิกรรมเป็นหลกั จงึท าให้นักเรยีนอ่อนทาง
ภาษาสามารถท ากจิกรรมรว่มกนัผูอ้ื่นและมโีอกาสทีจ่ะแสดงความคดิเหน็รว่มกนัได ้  
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1.3.  การจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์มุ่งเน้นให้นักเรยีนเรยีนรูจ้ากประสบการณ์
จรงิในรูปแบบสถานการณ์จ าลอง และจุดประสงค์ในการพูด และไหวพรบิในการเลอืกใชภ้าษา 
ดังนัน้ การจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์สามารถน าไปใช้พัฒนาทักษะอื่น ๆ ได้เช่น การ
พฒันาการอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษและการสอนมุ่นเน้นเนื้อความทีม่จีุดมุ่งหมายชดัเจน
และรูปแบบที่แน่นอนนัน้จะท าให้การจดัการเรยีนรู้น่าสนใจต่อการพฒันาความสามารถให้กบั
นกัเรยีน  

2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
2.1.  การจดัการเรยีนรู้แบบสตอรี่ไลน์มุ่งการพฒันาความสามารถได้ตรงตาม

จุดประสงค์การพูด เน้นศกึษาการท ากจิกรรม การด าเนินเรื่องและการสนทนาจากสถานการณ์
จริง ใช้ควรท าการวิจ ัยเพื่อพัฒนาความสามารถทักษะอื่นๆ เช่น การอ่านและการเขียน
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร ซึง่การเลอืกการเรยีนรูล้กัษณะนี้เป็นสิง่ส าคญัต่อการเลอืกมาใชใ้ห้
นกัเรยีนสนใจ  

2.2.  ควรศกึษาและเปรยีบเทยีบการพูดภาษาองักฤษโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบสตอ
รีไ่ลน์ควบคู่กบัทกัษะอื่นๆ ไปดว้ย 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 


