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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ม ีว ัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพ ื่อคึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบระดมสมองเพ ื่อส ่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ 

ภาษาอังกฤษชองนักศึกษาคณะวิศวกรรมคาสตรีและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธี้ทางการเรียนรู้ 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบระดมสมองเพื่อส่งเสริมการเรียบรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะ 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบระดมสมองเพื่อ 
ส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษชองนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน 
การวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต คณะวิศวกรรมคาสตร์และเทคโนโลยี ที่เรียนรายวิชา 
หลักการอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 ห้องเรียนรวมทั้งสิ้น 19 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1 )แผนการจัดการ 
เรียนรู้รายวิชาหลักการอิเล็กทรอนิกส์ 2) แบบวัดผลสัมถุทธี้ทางการเรียนแบบปรนัย 3) แบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหา 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า t-test แบบไม่อิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 
5 ขั้นตอนสามารถทำให้นักศึกษามิความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษดีขึ้น บอกจากนี้ยังทราบถึงปีญหาและจุดบกพร่อง 
ในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงวิธีการแก้ไข'ปิญหา 2) ผลการเปรียบเทียบผลลัมฤทธี้ทางการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมินัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ภาพรวมมิความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
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Abstract
The research objectives were: 1) to  study the learning process using brainstorming to  promoting English 

vocabulary learning for undergraduate students 2) to  compare english vocabulary learning achievement before and 
after learning by using brainstorming and 3) to  assess the satisfaction o f brainstorming to  promoting English vocabulary 
learning for undergraduate students. The sample were 19 undergraduate students from Department o f Electromechanic 
Manufacturing Engineering, Faculty o f Engineering and Industrial Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University 
selected by purposive sampling method. The research tools were: 1) Principles o f electronics subject learning 
management plan 2) multiple-choice learning achievement test and 3) satisfaction assessment form. Statistic were 
analyzed using mean, standard deviation and dependent t-test. The results were: 1) the learning process using consists 
o f 5 steps moreover, this learning process can improve students english vocabulary learning in addition, problems, 
weaknesses and solving problems method can be identify 2) the students learning achievement after learning was 
higher than before learning at .05 level o f significance and 3) students satisfaction after using brainstorming to
promoting English- J^oeabulary-tearning Tor-undergracluate-studente was-at-hlgb-le-vel. - — ----  ---------------------- --
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