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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์เรื่องสัทศาสตร์                    
ของนักศึกษา หลังจากการเรียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานโดยให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70  และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ          
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักศึกษา              
ช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 1 กลุ่มเรียน 
ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิ จกรรม              
เป็นฐาน  แบบประเมินความคิดเชิงมโนทัศน์เรื่องสัทศาสตร์ และ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ             
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่า หลังจากการเรียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน นักศึกษามีความสามารถใน                 
การคิดเชิงมโนทัศน์เรื่องสัทศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยนักศึกษา                 
มีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์เฉลี่ยร้อยละ 79.33 ในด้านความพึงพอใจของนัก ศึกษา พบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                  
ข้อที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนหรือการท ากิจกรรม
ต่างๆ รองลงมาคือ นักศึกษามีโอกาสศึกษาค้นคว้าหาความรู้และได้ใช้กระบวนการคิด การวิเคราะห์ 
และการแก้ปัญหาระหว่างการท ากิจกรรมต่างๆ และข้อที่นักศึกษามีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ การจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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Title Learning Management based on Activity Based Learning for Enhancing 
Conceptual Thinking in the Subject of Phonetics for English Major 
Students in the Faculty of Education, Suansunandha Rajabhat University 

Researcher Teeraporn Plailek 
 
 

Abstract 
This research aimed to develop English major students’ conceptual thinking 

ability after receiving learning management based on Activity Based Learning which          
was stipulated that the students had to pass the criterion of 70 percent in                                 
the aspect of conceptual thinking in the subject of phonetics and to study                          
the satisfaction regarding learning management based on Activity Based Learning of 
English major students in the faculty of Education, Suan Sunandha Rajabhat University.  
The target group of this study included 30 first year English major students in                        
the faculty of Education, Suan Sunandha Rajabhat University. The instruments applied 
for data collection were a lesson plan, a conceptual thinking assessment form and                              
a questionnaire. The data obtained was analyzed by the applications of percentage, 
mean, apnd standard deviation.  

The study’s findings revealed the following: First, after receiving learning 
management based on Activity Based Learning, the students have passed the criterion 
of 70 percent in the aspect of conceptual thinking ability in the subject of phonetics. 
And the average percentage of students’ conceptual thinking ability was 79.33.               
Second, the students’ satisfaction regarding learning management based on Activity 
Based Learning was in the high level. The students’ most satisfaction was the students 
had chance to participate in learning or doing activities.  Next was the students had 
chance to study, analyze and solve problems during activities. The least satisfaction 
was the classroom environment for supporting students’ learning.   
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ขอขอบ คุณผู้ท รง คุณวุฒิทุกท่ านที่ ได้ก รุณาตรวจสอบ เครื่ องมือ ในการ วิจัยและ                            
ให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างเครื่องมือและสนับสนุนให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 

ขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการท าแบบสอบถามซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินการวิจัย 

สุดท้ ายนี้  ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ ช่วยศาสตราจารย์ฟองจันทร์  กิจจารัก ษ์                
อาจารย์วีรยุทธ พลายเล็ก และสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจที่ดีเสมอ
มา 

คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยฉบับนี้  ขอมอบแด่บุพการีและครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรม
สั่งสอนและให้ความรู้แก่ผู้วิจัยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปญัหา 
การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่ผ่านมายังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 

เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะเน้นการสอนแบบบรรยาย โดยยึดเนื้อหาจากเอกสารและ
ต าราตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเดิมหรือการสอนแบบยึดครูเป็นศูนย์กลาง ( Teacher-
centred) ซึ่งมีผลท าให้ผู้เรียนมีความรู้ตามเนื้อหาแต่ขาดประสบการณ์และทักษะในการ เรียนรู้ หรือ
ถึงแม้จะเน้นให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลเพื่อแสวงหาความรู้มากข้ึน แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถ
พิจารณาและเลือกรบัและจัดการเนื้อหาทีจ่ะรบัได้ ส่วนใหญ่มองว่าทุกเรื่องมคีวามส าคัญเท่ากันหมดและ
มองไม่เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาทั้งหมด และกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา การใช้เหตุผลการ
คิดวิเคราะห์จนน าไปสู่การสรุปเป็นความเข้าใจที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบล าดับได้
ค่อนข้างน้อย (กุสุมาลย์ ตรีเนตร, 2549)   

ความคิดเชิงมโนทัศน์เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจและเช่ือมโยงความคิดให้
เป็นระบบมากยิ่งข้ึน ดังที่ สุวิทย์ มูลค า (2547) ได้กล่าวว่า ความคิดเชิงมโนทัศน์จะช่วยเพิ่มความรู้ 
ความเข้าใจ หลักการ แนวคิดใหม่ ท าให้ความคิดมีความชัดเจนในเรื่องนั้นๆ มากยิ่งข้ึนและสามารถ
เช่ือมโยงเหตุผลในเครือข่ายเชิงนามธรรมเข้ากับมโนทัศน์อื่นๆได้ดียิ่งข้ึน ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิด                
ท าความเข้าใจในการรับรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดี และอย่างรวดเร็ว สามารถคาดการณ์ต่อไปได้ว่าอะไรจะเกิดข้ึน 
การคิดเชิงมโนทัศน์จึงมีประโยชน์มาก ถ้าหากสามารถสร้างมโนทัศน์ของสิ่งใดได้แล้ว ก็จะสามารถน า
มโนทัศน์น้ันไปประยุกต์ใช้ในโอกาสอื่นได้อีก ในการเช่ือมโยงความคิดให้เป็นระบบนั้น แผนผังความคิด 
(Mind mapping) ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะน ามาใช้แสดงโครงสร้างของการคิด กระบวนการคิดและ
ความสัมพันธ์ของกระบวนการคิดตั้งต้นจนจบ แผนผังความคิดนั้นแสดงความสัมพันธ์ของสาระหรือ
ความคิดต่างๆ จากความคิดหลักไปสู่ความคิดรองและความคิดย่อย ให้เห็นเป็นโครงสร้างในภาพรวม 
โดยการใช้เส้น สี เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และภาพแสดงความหมายเช่ือมโยงของความคิดหรือสาระ
นั้นๆ ท าให้มองเห็นความสัมพันธ์ของความคิดได้ชัดเจน (อัจฉรา อินทร์น้อย, 2555 : 37) 

ปัจจุบันวงการ ศึกษาไทยได้ ให้ความส า คัญกับ การ เรียนรู้ที่ เน้นบทบาทและการ                  
มีส่วนร่วมของผู้เรียน หรือเรียกว่า “การเรียนรู้เชิงรุก” (Active Learning) ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติหรือการลงมือท าซึ่ง “ความรู้” ที่ เกิดข้ึนเป็นความรู้ที่ ได้จากประสบการณ์ตรง                    
จากกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนมีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่าง
เดียว  การจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) เป็น
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วิธีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนามาจากแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่เผยแพร่ในปลายศตวรรษที่ 20 
เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนามาจากแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของผู้เรียน (Active Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม                         
ในการเรียนรู้ โดย “ใช้กิจกรรมเป็นฐาน” ซึ่งเป็นการน ากิจกรรมมาเป็นที่ตั้งเพื่อที่จะฝึกหรือพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนด (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2558 : 18 - 19) วิธีการสอนด้วยกิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) เป็นการ
จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่เน้นให้ผู้เรียนท่องจ า แต่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงและมีบทบาทใน
การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และเรียนรู้จากกิจกรรมที่ได้ท าจริง 
(Learning by doing) โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ 
และการร่วมมือกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรยีนรู้ มีความรับผดิชอบร่วมกนั มีวินัยในการท างาน และแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบร่วมกัน โดยผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้
ปฏิบัติด้วยตนเอง โดยการใช้วิธีการสอน ด้วยกิจกรรมเป็นฐาน มาบูรณาการร่วมกับเนื้อหาบทเรียน 
(ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555)   

รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานได้ถูกน าไปใช้ในการ เรียนการสอนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศดังต่อไปนี้ สุพีรา ดาวเรือง (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ                       
การเรียนแบบผสมผสาน โดยใช้การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานและเทคนิคเพื่อนคู่คิดเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งผลการวิจัย 
พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมในกลุ่มทดลองมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลังการทดสอบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่าก่อนการทดสอบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน Iqbal Shah and 
TayyabaRahat (2014) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลของการเทคนิค การสอนแบบกิจกรรมเป็นฐานในรายวิชา
วิทยาศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเช่ือมโยงระหว่างเทคนิคการสอนกบัการเรยีนรู้ของผูเ้รยีน 
โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 25 คน โดยกลุ่มควบคุมใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและกลุ่ม
ทดลองใช้วิธีการสอนแบบกิจกรรมเป็นฐาน ซึ่งจากการทดลอง พบว่า ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของกลุ่ม
ทดลองดีข้ึนมากกว่ากลุ่มควบคุม นอกจากนี้ยังพบว่าการสอนแบบกิจกรรมเป็นฐานท าให้ผู้เรียน                      
มีประสิทธิภาพด้านความรู้ความเข้าใจ และทักษะการประยุกต์ดีกว่าการสอนแบบบรรยายในการเรียน
วิชารู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา  

จากการที่ผู้วิจัยรับผิดชอบปฏิบัติการสอนในรายวิชาสัทศาสตร์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้การสอนแบบบรรยาย
เป็นส่วนใหญ่ จากการสอนที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษาไม่สามารถสรุปความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเป็นระบบ 
และไม่สามารถเช่ือมโยงเนื้อหาที่สัมพันธ์กันได้เท่าที่ควร แสดงให้เห็นว่าการสอนแบบบรรยายที่ผ่านมา
ไม่เอื้อในการเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้เรียน นอกจากนี้ผู้เรียนยังมองไม่เห็น
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ความสัมพันธ์ของเนื้อหาและไม่เกิดความเช่ือมโยงระหว่างเนื้อหาในบทเรียน  จากการศึกษางานวิจัย
ข้างต้น พบว่า การสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานช่วยเสริมสรา้งให้ผูเ้รยีนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และ
มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนอย่างเป็นระบบและชัดเจนมากข้ึน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่                   
จะเสริมสร้างความคิดเชิงมโนทัศน์เรื่องสัทศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษช้ันปีที่ 1                    
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน  ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ 1) กิจกรรมเชิงส ารวจ เสาะหา ค้นคว้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การรวบรวมสั่งสมความรู้ ความคิดรวบยอดและทักษะ  2) กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
รวบรวมสั่งสมประสบการณ์โดยผ่านการปฏิบัติหรือการท างานที่ริเริ่มสร้างสรรค์ โดยผ่านการท าแผนผัง
ความคิด (Mind mapping)  และ 3) กิจกรรมการน าเสนอผลงาน ซึ่งกิจกรรมทั้ง 3 รูปแบบนี้ช่วย
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ของผู้เรียนให้มีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์เรื่องสัทศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลังจากการเรียนโดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐาน โดยให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70   

2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1.  หลังจากการเรียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน นักศึกษามีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์
เรื่องสัทศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70   

2.  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

 1)  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ                 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 2 กลุ่มเรียน รวมทั้งสิ้น 58 คน       

 2)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
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จ านวน 1 กลุ่มเรียน ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยใน
การสุ่ม ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน 

 

2.  ขอบเขตด้านตัวแปร 
     1)  ตัวแปรต้น  ได้แก่  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 

 2)  ตัวแปรตาม ได้แก่  ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์เรื่องสัทศาสตร์ และความ                
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 

 

3.  ขอบเขตด้านเน้ือหา 
   การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เนื้อหาการเรียนรู้ในรายวิชาสัทศาสตร์เพื่อครูภาษาอังกฤษ 1 

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (5 ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

4.  ขอบเขตด้านเวลา 
   ใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สัปดาห์ละ 4 ช่ัวโมง เป็นเวลา 13 สัปดาห์  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น                 

และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นโดยผ่านกิจกรรม                
การท างานเป็นกลุ่ม ในงานวิจัยน้ี กิจกรรมที่ผู้เรียนจะได้เข้าร่วมมีลักษณะดังนี้  1) กิจกรรมเชิงส ารวจ 
ศึกษา ค้นคว้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวมสั่งสมความรู้ทางสัทศาสตร์เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด                    
2) กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเกี่ยวเนื่องจากการรวบรวม สั่งสมความรู้ทางสัทศาสตร์มาเป็นการ
ปฏิบัตงิานหรือการท างานที่ริเริ่มสร้างสรรค์  ในข้ันน้ีนักศึกษาจะได้ถ่ายทอดความรู้แล้วเขียนออกมาให้
อยู่ในรูปของแผนผังความคิด (Mind mapping) และ 3) กิจกรรมการน าเสนอผลงาน ในข้ันนี้นักศึกษา
จะต้องน าเสนองาน (แผนผังความคิด) เป็นภาษาอังกฤษ  

2.  ความคิดเชิงมโนทัศน์ หมายถึง เป็นความคิดรวบยอดที่เช่ือมโยงและสัมพันธ์กันอย่างเป็น
ระบบ ประกอบด้วยความคิดรวบยอดหลัก ความคิดรอง ความคิดย่อย  

3.  ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์เรื่องสัทศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการ
เช่ือมโยงความสัมพันธ์กันในแง่ของเนื้อหาวิชาสัทศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีการเช่ือมโยง ความคิด                   
รวบยอดหลัก ความคิดรอง ความคิดย่อย ทางสัทศาสตร์ได้ถูกต้องและมีความชัดเจนตามล าดับ
ความสัมพันธ์ 

4.  นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาช้ันปีที่  1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
1.  นักศึกษามีการจัดระบบความคิดในด้านต่างๆหรือมีความคิดเชิงมโนทัศน์ที่ดีข้ึน 
2.  ผลการวิจัยสามารถเปน็ข้อมูลให้แก่อาจารย์ทา่นอื่นๆ ในการน าการจัดการเรียนรูแ้บบ Active 

Learning โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน มาใช้ในการเรียนการสอน 
 

 

 



 
 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงมโนทัศน์

เรื่องสัทศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยน าเสนอเป็นล าดับ ดังนี้ 

1.  การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
 1.1  ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้โดยใช้กจิกรรมเป็นฐาน 
 1.2  หลกัการจัดการเรียนรู้โดยใช้กจิกรรมเป็นฐาน 
 1.3  ประเภทของการเรียนรูโ้ดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
2.  มโนทัศน์หรือความคิดรวบยอด 
 2.1  ความหมายของมโนทัศน์หรือความคิดรวบยอด 

2.2  ประเภทของมโนทัศน์ 
 2.3  กระบวนการเรียนรู้ความคิดรวบยอด 
   2.4  หลักการสอนความคิดรวบยอด 
 2.5  ลักษณะการสอนความคิดรวบยอด 

  2.6  เทคนิควิธีสอนความคิดรวบยอด 
3.  แผนผังความคิด 

3.1  ความหมายของการท าแผนผังความคิด 
3.2  หลักการท าแผนผังความคิด 
3.3  ประโยชน์ของแผนผังความคิด 

4.  ความพึงพอใจ 
 4.1  ความหมายของความพึงพอใจ 

4.2  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
4.3  วิธีสร้างความพึงพอใจในการเรียน 

5.  งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 5.1  งานวิจัยในประเทศ 
 5.2  งานวิจัยในต่างประเทศ 
6.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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1.   การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) เป็นวิธีการจัดการ

เรียนรู้ที่พัฒนามาจากแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่เผยแพร่ในปลายศตวรรษที่ 20 ที่เรียกว่าการ
เรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน หรือ “การเรียนรู้เชิงรุก” (Active Learning) ซึ่ง
หมายถึงรูปแบบการเรยีนการสอน ที่มุ่งเน้นส่งเสรมิใหผู้้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และบทบาทในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน “ใช้กิจกรรมเป็นฐาน” หมายถึงเอากิจกรรมเป็นที่ตั้งเพื่อที่จะฝึกหรือพัฒนาผู้เรียนให้
เกิดการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนด (วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ส านัก., 
(2558 : 18 - 19) 

 

1.1  ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
1)  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวและกระตือรือร้นด้านการรู้คิด 
2)  กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากตัวผู้เรียนเองมากกว่าการฟังผู้สอนในห้องเรียนและการ

ท่องจ า 
3)  พัฒนาทักษะการเรียนรูข้องผูเ้รียน ให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ท าให้เกิดการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่องนอกห้องเรียนอีกด้วย 
4)  ได้ผลลัพธ์ในการถ่ายทอดความรู้ใกล้เคียงกับการเรียนรู้รูปแบบอื่น แต่ได้ผลดีกว่าใน

การพัฒนาทักษะด้านการคิดและการเขียนของผู้เรียน 
5)  ผู้เรียนมีความพึงพอใจกับการเรียนรู้แบบนี้มากกว่ารูปแบบที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้ 

ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบตั้งรับ (Passive Learning) 
6)  มุ่งเน้นความรับผิดชอบของผู้เรียนในการเรียนรู้โดยผ่านการอ่าน เขียน คิด อภิปราย 

และเข้าร่วมในการแก้ปัญหา และยังสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตามล าดับขั้นการเรียนรู้ของบลูมทั้ง
ในด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 
 

1.2  หลักการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
1)  ให้ความสนใจที่ตัวผูเ้รียน 
2)  เรียนรูผ้่านกิจกรรมการปฏิบัตทิี่น่าสนใจ 
3)  ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก 
4)  ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเรียน 
5)  ไม่มีการสอบ แต่ประเมินผลจากพฤติกรรม ความเข้าใจ ผลงาน 
6)  เพื่อนในช้ันเรียนช่วยส่งเสริมการเรียน 
7)  มีการจัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการพฒันาความคิด และเสริมสร้าง

ความมั่นใจในตนเอง 
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1.3  ประเภทของการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
กิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีใช้กิจกรรมเป็นฐานมีหลากหลายกิจกรรม  การน ามาใช้ข้ึนอยู่กับ

ความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนั้นๆ ว่ามุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หรือพัฒนา
ในเรื่องใด โดยทั่วไป สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ 

1)  กิจกรรมเชิงส ารวจ เสาะหา ค้นคว้า (Exploratory) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวมสั่งสม
ความรู้ ความคิดรวบยอด และทักษะ 

2) กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Constructive) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวม สั่งสม
ประสบการณ์โดยผ่านการปฏิบัติ หรือการท างานที่ริเริ่มสร้างสรรค์ 

3)  กิจกรรมเชิงการแสดงออก (Expressional) ได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการน าเสนอ การ
เสนอผลงาน 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่นิยมใช้ 

-   การอภิปรายในช้ันเรียน (Class discussion) ที่กระท าไดท้ั้งในห้องเรียนปกติ  
    และการอภิปรายออนไลน ์

-   การอภิปรายกลุ่มย่อย (Small group discussion) 

-   กิจกรรม “คิด-จับคู่-แลกเปลี่ยน” (Think-pair-share) 

-   เซลการเรียนรู ้(Learning cell) 

-   การฝึกเขียนข้อความสั้นๆ (One-minute paper) 

-   การโต้วาท ี(Debate) 

-   บทบาทสมมุต ิ(Role play) 

-   การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์ (Situational learning) 

-   การเรียนแบบกลุ่มร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative learning group) 

-   ปฏิกิริยาจากการชมวิดิทัศน ์(Reaction to a video) 

-   เกมในช้ันเรียน (Game) 

-   แกลเลอรี ่วอล์ค (Gallery walk) 

-   การเรียนรู้โดยการสอน (Learning by teaching) 
ฯลฯ 

 

สรุปว่า การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
ตื่นตัวในการเรียนและเกิดการเรียนรู้จากตัวผู้เรียนเอง มุ่งเน้นความรับผิดชอบของผู้เรียนในการเรียนรู้
โดยผ่านการอ่าน เขียน คิด อภิปรายและเข้าร่วมในการแก้ปัญหา ครูเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกใน
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การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดและเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง
ของผู้ เรียน การวิจัยครั้งนี้ผู้ วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุมกิจกรรม  3 ประเภทหลัก                         
คือ  1) กิจกรรมเชิงส ารวจ เสาะหา ค้นคว้า  2) กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และ 3) กิจกรรมเชิงการ
แสดงออก ซึ่งได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการน าเสนอผลงาน  
 
2.  มโนทัศน์หรือความคิดรวบยอด (Concept) 

 2.1  ความหมายของมโนทัศน์หรือความคิดรวบยอด 
มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของความคิดรวบยอดไว้ดังนี้ 
Good  (1973 อ้างถึงใน ปริยา ศุภวงศ์, 2543) ได้ให้ความหมายของ Concept ไว้ 3 

ลักษณะ คือ 
1)  ความคิดหรือสัญลักษณ์ของส่วนประกอบหรือลักษณะร่วมที่สามารถจ าแนกเป็น       

พวกๆ ได ้
2)  สัญลักษณ์เชิงความคิดทั่วไป หรือเชิงนามธรรมเกี่ยวกับสถานการณ์ กิจการ หรือวัตถุ 
3)  ความรู้สึกนึกคิด ความเห็น หรือภาพความคิด 

สุรางค์  โค้วตระกูล (2545)  กล่าวว่า ความคิดรวบยอดเป็นค าที่เป็นนามธรรม  ใช้แทน สัตว์  
วัตถุ สิ่งของ ที่ได้จัดไว้ในจ าพวกเดียวกันโดยถือลักษณะ (attribute) ที่ส าคัญหรือวิกฤติเป็นเกณฑ์ 

สรุปว่าความคิดรวบยอด หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดเชิงนามธรรมที่มีความคิดหรือสัญลักษณ์
ของลักษณะร่วมที่จัดไว้เป็นจ าพวกเดียวกันและสามารถจ าแนกออกเป็นพวกๆ ได้ 

 
2.2   ประเภทของมโนทัศน์ 

มโนทัศน์สามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ (Bruner, Goodnow and Austin, 1957 
: 41-43; De Cecco and Crawford, 1974 : 231-293 อ้างถึงใน ปพนวัจน์ ลภัสภิญโญโชค, 2558 : 
87) 

1)  มโนทัศน์ร่วมลักษณะ (Conjunctive Concept) คือมโนทัศน์ที่เกิดจากการมีส่วน
ร่วมกันของลักษณะเฉพาะ (Attributes) ตั้งแต่ 2 ลักษณะข้ึนไป 

2)  มโนทัศน์แยกลักษณะ (Disjunctive Concept) คือมโนทัศน์ที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่สอง
ความหมายข้ึนไป จะหมายถึงอะไรก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้เลือก 

3)  มโนทัศน์ชนิดสัมพันธ์ (Relational Concept) คือมโนทัศน์ที่เกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะเฉพาะ (Attributes) ของมโนทัศน์ 
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2.3   กระบวนการเรียนรู้ความคิดรวบยอด 
ออซุเบล (Ausubel, 1968  อ้างถึงในสุรางค์  โค้วตระกูล , 2545) ได้น าเสนอกระบวนการ

เรียนรู้ความคิดรวบยอดแบ่งออกได้ 2 อย่าง คือ Concept Formation กับ Concept Assimilation                            
มีรายละเอียดการเรียนรู้แต่ละอย่างดังนี้ 

1)  Concept Formation หมายถึง การเรียนรู้ความคิดรวบยอดจากประสบการณ์ของ
การเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้โดยการค้นพบหรือใช้วิธีอุปมาน ( Inductive Process)  ตัวอย่างเช่น  เด็กที่
เรียนรู้ความคิดรวบยอดของเครื่องใช้ประจ าวัน  เช่น  “หมวก” “รองเท้า” โดยการมีประสบการณ์ว่าถ้า
จะออกไปข้างนอกจะต้องสวมหมวกที่ศีรษะ สวมรองเท้าที่เท้า เป็นต้น  เด็กรับรู้รูปร่าง “หมวก” และ
ค าว่า “หมวก” แทนสิ่งที่ตนรับรู้และมีมโนภาพ 

2) Concept Assimilation เป็นกระบวนการเรียนรู้ความคิดรวบยอดแบบอนุมาน 
(Deductive Process) โดยทราบค าจ ากัดความของความคิดรวบยอดพร้อมกับตัวอย่างของความคิดรวบ
ยอดและคุณลักษณะวิกฤติ (Critical Attributes) ของความคิดรวบยอดนั้น เด็กโตและผู้ใหญ่ใช้
กระบวนการ Concept Assimilation)  

ส่วน Podell  (อ้างถึงใน มลฤดี  ลิ่วเฉลิมวงศ์, 2541) ได้แบ่งกระบวนการสร้างความคิดรวบ
ยอดเป็น 2 กระบวนการ คือ 

1)  การมองเห็นลักษณะร่วม (composition photograph) คือการที่ผู้เรียนสามารถ
มองเห็นหรือเข้าใจลักษณะร่วมของวัตถุ หรือสถานการณ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยที่ผู้เรียนมิได้ท ากิจกรรม
เพื่อค้นหาความคิดรวบยอดมากมายนัก เช่น เด็กสามารถเห็นสุนัขบ่อยๆ ทั้งๆ ที่สุนัขเหล่าน้ันเป็นชนิดที่
แตกต่างกันหลายชนิดด้วยกัน เด็กที่สามารถเห็นลักษณะของสุนัขได้ เช่น มีสี่ขา มีปากยาว มีหาง ฯลฯ 
ครั้งต่อไปถ้าเขาเห็นสัตว์เช่นน้ีอีก เขาก็ทราบว่ามันเป็นสัตว์ประเภทเดียวกัน 

2)  การท ากิจกรรมเพื่อค้นหาความคิดรวบยอด (active search) คือ การที่ผู้เรียนต้องท า
กิจกรรมต่างๆ เพื่อค้นหาความคิดรวบยอด โดยที่ผู้เรียนคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าลักษณะร่วมของสิ่งตา่งๆ 
เหล่าน้ันคืออะไร แล้วจึงค่อยท ากิจกรรมเพื่อเป็นการทดสอบการสร้างความคิดรวบยอด แบบนี้ผู้เรียน
ไม่ได้อยู่เฉย แต่ต้องมีการกระท ากิจกรรมอยู่เสมอ 

 
2.4   หลักการสอนความคิดรวบยอด 

นักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้ศึกษาถึงหลักการสอนความคิดรวบยอดไว้หลายท่าน              
จะขอน าเสนอหลักการสอนความคิดรวบยอดของ ออซุเบล (Ausubell) และ คลอดสไมเออร์และ               
เฟรเยอร์ (Klausmeier and Frayer)  มีรายละเอียดดังนี้  (สุรางค์  โค้วตระกูล, 2545)  
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1)  หลักการสอนความคิดรวบยอดของออซุเบล (Ausubel) 
Ausubel เสนอหลักการสอนที่เรียกว่าที่รู้จักโดยทั่วไปว่า “Top – Down” ซึ่งเช่ือว่าถ้า

ผู้เรียนได้เรียนความคิดรวบยอดที่มีความหมายกว้างครอบคลุมความคิดรวบยอดย่อยหลายๆ อย่างก่อน
โดยรู้คุณลักษณะที่ส าคัญหรือวิกฤติของความคิดรวบยอดนั้นก็จะส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถจัดความคิดรวบ
ยอดย่อยที่มีคุณลักษณะร่วมให้อยู่ภายใต้ได้ ทั้งนี้ Ausubel เสนอหลักการสอนดังนี้              

 (1)  เริ่มด้วยความคิดรวบยอดที่มีความหมายกว้างและมีคุณลักษณะวิกฤติที่สามารถ
คลุมความคิดรวบยอดที่ย่อยออกไปหลายๆ ชนิด 

 (2)  เน้นให้ผู้เรียนทราบถึงคุณลักษณะวิกฤติของความคิดรวบยอด 
 (3)  จัดกลุ่มสิ่งเร้าที่มีคุณลักษะวิกฤติร่วมกับความคิดรวบยอดที่ได้บอกผู้เรียนในข้อ

หนึ่ง 
 (4)  ให้ตัวอย่างเฉพาะสิ่งเร้า ซึ่งอาจจะเป็นสัตว์ วัตถุ สิ่งของที่มีคุณลักษณะเหมือนกับ

ความคิดรวบยอด 
 (5)  สรุปลักษณะที่เด่นหรือวิกฤติของความคิดรวบยอดย่อย พร้อมกับให้ตัวอย่าง 

 
2)  หลักการสอนความคิดรวบยอดของกานเย (Gagne’) 

               Gange’ (อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล, 2545) ได้เสนอรูปแบบการสอนที่เรียกว่า                 
Bottom – up Model ซึ่งเป็นวิธีที่ตรงข้ามกับ Ausubel มีหลักการในการสอนความคิดรวบยอดที่เริ่ม
สอนจากความคิดรวบยอดที่เฉพาะและง่ายก่อน โดยให้ผู้เรียนทราบค าจ ากัดความและคุณลักษณะของ
ความคิดรวบยอดเพื่อจะได้ใช้เป็นพื้นฐานที่จะสร้างกฎหรือหลักการที่จะเรียนรู้ความคิดรวบยอดที่กว้าง
หรือสูงข้ึน โดยมองเห็นความสัมพันธ์ของความคิดรวบยอดเฉพาะกับความคิดรวบยอดรวม 

 
3)  หลักการสอนความคิดรวบยอดของคลอสไมเออร ์(Klausmeir) และเฟรเยอร์ (Frayer) 

คลอสไมเออร์ (Klausmeir) และ เฟรเยอร์ (Frayer) แบ่งการสอนความคิดรวบยอดเป็น 3 
รูปแบบ คือ  

 3.1)  หลักการสอนความคิดรวบยอดข้ันรูปธรรมและข้ันเหมือน  (Concrete / Indentify 
Level Process) 

  (1) แสดงตัวอย่างซึ่งอาจจะเปน็ของจริงหรอืรปูภาพพร้อมกับมีของที่เหมือนกับ
ตัวอย่างไว้หลายๆ อย่าง  

  (2)  ในขณะที่แสดงตัวอย่างใหผู้้เรียนดู ครูจะต้องบอกช่ือความคิดรวบยอดพร้อมๆ 
กับตัวอย่าง 
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  (3)  ครูจะต้องบอกข้อมูลยอ้นกลับใหผู้เ้รียนทันทีว่าค าตอบของผูเ้รียนถูกหรือผิด
การบอกใหผู้้เรียนทราบทันทีว่าค าตอบของผู้เรียนถูกหรือผดิจะช่วยให้ผูเ้รียนจ าสิง่ที่เรียนได้ดีข้ึน 

  (4)  ครูควรจะแสดงรปูภาพที่มีขนาดต่างกันไป หรอืสีต่างกันไปให้ผูเ้รียนดูและถาม
ให้ผู้เรียนบอกว่าคืออะไร 

  (5)  ถ้ามีความจ าเป็นที่จะต้องสอนผูเ้รียนซ้ าต้ังแต่ข้ันหนึง่ถึงข้ันสี่ก็ควรจะท าเพื่อ
ความแน่ใจว่าผู้เรียนได้เรียนรู้ความคิดรวบยอดที่ครูตัง้ใจจะสอน  

3.2)  หลักการสอนความคิดรวบยอดประเภทการจัดกลุ่มขั้นต้น  (Beginning 
Classificatory Level) 

(1)  ครูยกตัวอย่างความคิดรวบยอดที่ต้องการจะเสนอพร้อมกับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวอย่าง
สัก 2-3 ชนิด 

(2)  ช่วยหรือแนะให้ผูเ้รียนใช้วิธีอนุมานหรืออปุมานเพื่อจะหาคุณลักษณะพิเศษ
ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรสั 

(3)  ให้ผู้เรียนให้ค าจ ากัดความของสีเ่หลี่ยมจัตุรสัด้วยตนเอง 
(4)  ให้นักเรียนช้ีรูปสี่เหลี่ยมจัตรุัสที่อยู่กบัรปูสีเ่หลี่ยมด้านไม่เท่าอื่นๆ โดยใช้

คุณลักษณะวิกฤติที่นักเรียนค้นพบในข้ันที่ 2 เป็นเกณฑ ์
3.3)  หลักการสอนความคิดรวบยอดข้ันที่มีวุฒิภาวะและข้ันสูง  (Mature Classificatory 

and Formal Level) 
(1)  เตรียมผู้เรียนให้มีความสนใจและใส่ใจความคิดรวบยอดที่จะเรียนรู้โดยบอกช่ือ

ความคิดรวบยอดที่จะเรียน 
(2)  ให้ตัวอย่างและสิ่งที่ไม่ใช่ตัวอย่างของความคิดรวบยอดที่ให้นักเรียนเรียนรู้

พร้อมกับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวอย่างโดยให้ดูรปูภาพหรือของนั้น 
(3)  ช่วยนักเรียนให้ตั้งค าถามทีจ่ะท าได้ สามารถบอกช่ือความคิดรวบยอดทีจ่ะ

เรียนรู้ได้ ตัวอย่างค าถามที่จะใช้ทายช่ือของความคิดรวบยอด “สี่เหลี่ยมจัตุรสั” มีดังต่อไปนี ้
                           -  เป็นรูปหน้าราบใช่ไหม 
                           -  เป็นรูปปิดทุกด้านใช่ไหม 
                           -  เป็นรูปที่เรียบง่ายใช่ไหม 
                           -  มี 4 ด้านใช่ไหม 
                           -  ด้านทั้ง 4 ด้านมีความเท่ากันไหม 
                           -  มุมทั้ง 4 มุมเท่ากันหรือไม่ 

(4)  ให้ผู้เรียนใช้ค าจ ากัดความของความคิดรวบยอดและคุณลักษณะที่ส าคัญหรือ
วิกฤตของความคิดรวบยอดโดยค าพูดของนักเรียนเอง 
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(5)  ครูควรพยายามให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ความคิดรวบยอดที่เรียนรู้แล้วแก้ปัญหา
ต่อไป 

(6)  ครูควรบอกให้ผู้เรียนทราบความคิดรวบยอดที่เรียนมานั้นผิดหรือถูก 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้หลักการสอนความคิดรวบยอดของออซุเบล (Ausubel) ซึ่งเป็น
หลักการสอนแบบ “Top – Down” โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความคิดรวบยอดที่มีความหมายกว้างซึ่ง
ครอบคลุมความคิดรวบยอดย่อยหลายๆ อย่างก่อน และจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถจัดความคิดรวบยอด
ย่อยที่มีคุณลักษณะร่วมกันได้              

 
2.5  ลักษณะการสอนความคิดรวบยอด 

การสอนความคิดรวบยอดนั้นมีหลายวิธี ถ้าจะจัดกลุ่มการสอนใหญ่ๆ ของการสอนสามารถจัด
ได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การสอนแบบ Deductive กับการสอนแบบ Inductive ลักษณะการสอนดังกลา่ว  
มีลักษณะดังนี้ (นาตยา  ปิลันธนานนท์, 2542) 

        1)  ลักษณะการสอนความคิดรวบยอดแบบ Deductive 
             (1)  ก าหนดความคิดรวบยอดที่จะสอน และแจ้งให้ผู้เรียนทราบ 
             (2)  อธิบายความหมายของความคิดรวบยอดนี้ 
             (3)  ให้ผู้เรียนดูและคัดเลือกสิ่งที่เป็นตัวอย่างและที่ไม่ใช่ตัวอย่างของความคิดรวบยอด 
             (4)  ให้ผู้เรียนเสนอตัวอย่างใหม่เพิ่มเติมที่เป็นตัวอย่างของความคิดรวบยอดนี้ 
             (5)  ให้ผู้เรียนสรุป อธิบายอีกครั้งหนึ่งว่าความคิดรวบยอดนี้เป็นอย่างไร 
        2)  ลักษณะการสอนความคิดรวบยอดแบบ Inductive 
             (1)  ไม่บอกความคิดรวบยอดและอธิบายความหมายของความคิดรวบยอดนั้นแก่ผู้เรียน

ก่อน 
             (2)  ให้ผู้เรียนดูตัวอย่างแล้วให้คัดเลือกว่าตัวอย่างเหล่านี้มีอะไรที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้

และอะไรที่ไม่เข้ากลุ่มกัน 
             (3)  ให้ผู้เรียนสังเกตลักษณะที่มีอยู่ร่วมกันในตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนั้น 
             (4)  ให้ผู้เรียนคิดตั้งช่ือค าหรือกลุ่มค าจากตัวอย่างเหล่าน้ี 
             (5)  ให้ผู้เรียนสรุป อธิบายความหมายของค าหรือกลุ่มค าที่ตั้งข้ึนว่าหมายความว่า

อย่างไร 
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2.6  เทคนิควิธีสอนความคิดรวบยอด 
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ความคิดรวบยอด ได้มีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้ศึกษาวิธีการ

และกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความคิดรวบยอดของผู้เรียน วิธีการหนึ่งที่น ามาใช้ก็คือ การใช้สิ่งช่วยจัด
ความคิดรวบยอด (Organizers) รายละเอียดดังนี้ 

สิ่งช่วยจัดความคิดรวบยอด (Organizers) หมายถึง สิ่งที่น ามาใช้เพื่อวางรากฐานหรือเค้าโครง
ความคิดให้แก่ผู้เรียนหรือประสบการณ์ใหม่แก่ผู้เรียนโดยอาศัยวิธีการและสื่อประเภทต่างๆ เช่น 
โสตทัศนวัสดุและอุปกรณ์หรือสิ่งพิมพ์เป็นตัวน าเสนอสื่อดังกล่าวเหล่านี้  รวมทั้งค าพูดด้วยจะช่วยให้
ผู้เรียนได้เห็น ได้ฟัง หรือได้ยิน สิ่งที่จะเป็นพื้นฐานแก่การรับรู้และการเรียนรู้ (ปริยา ศุภวงศ์, 2543)   

ออซุเบล (Ausubell, 1968 อ้างถึงในยุวดี เพ็ชรประไพ, 2540)  ได้ศึกษาพบว่าการน าบางสิ่ง
บางอย่างมาใช้กับสื่อการเรียนการสอนจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของระบบความคิดของบุคคลให้ต่อโยง
กับการเรียนรู้และความจ าข้อมูลที่จะรับมาใหม่ในสาขาเดียวกันอย่างมีความสัมพันธ์กัน ถ้าโครงสร้าง
ของระบบความคิดจัดล าดับไว้เหมาะสมชัดเจนและมีความมั่นคงไว้ก่อนแล้วการเรียนรู้สิ่งใหม่จะเกิดข้ึน
ได้ดีและแม่นย า แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าโครงสร้างของระบบความคิดจัดล าดับไว้สับสนไม่ชัดเจนหรือ
ไม่ได้สร้างให้เกิดสมาธิให้จดจ่อไว้ก่อน บุคคลจะรับรู้และจ าความรู้ใหม่ได้น้อยหรือไม่ยอมรับรู้เลย หน้าที่
ของสิ่งช่วยจัดความคิดรวบยอดก็คือการช่วยจัดโครงสร้างความคิดรวบยอดให้รวมกันอย่างมั่นคงและ
สร้างความคงทนในการเรียนรู้เนื้อหาให้มากขึ้น และเป็นเครื่องช้ีให้เห็นความแตกต่าง ความคล้ายคลึง 
หรือความคิดที่ขัดแย้งกับโครงสร้างของความรู้ 

นาตยา ปิลันธนานนท์ (2542) ได้เสนอเทคนิควิธีสอนความคิดรวบยอดไว้ ซึ่งเห็นว่าสอดคล้อง
กับสิ่งช่วยจัดความคิดรวบยอด (Organizers) ดังกล่าวข้างต้น  มีทั้งสิ้น 13 เทคนิค ได้แก่  1) วิธี 
Deductive และ Inductive  2) การใช้กราฟิก Branching Diagram 3) การใช้กราฟิก Web Diagram  
4) การใช้กราฟิก Venn Diagram  5) การใช้กราฟิก Interval Graph  6) การใช้กราฟิก Order Graph  
7) การใช้กราฟิก Cycle Graph  8) การใช้กราฟิก Flowchart Diagram 9) การใช้กราฟิก Matrix 
Diagram 10) การใช้ค าถาม ประเภทของค าถาม  11) การใช้ค าถาม คุณภาพของค าถาม  12) การใช้
ค าถาม และ 13) KWL และ SQ3R  

สรุป  การเรียนรู้ความคิดรวบยอดเป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้น ครูผู้สอนจึงควรศึกษาเพื่อส่งเสริมและ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาในการคิดรวบยอด  ส าหรับวิธีการส่งเสริมและพัฒนาความคิดรวบยอดนั้น  
ได้มีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้ศึกษาวิจัยและน าเสนอไว้หลายวิธีและหลายรปูแบบ  ในการวิจัยครั้ง
นี้ ได้ใช้ลักษณะการสอนแบบ Deductive ซึ่งเป็นการอธิบายความคิดรวบยอดให้ผู้เรียนก่อน และให้
ผู้เรียนคัดเลือกสิ่งที่เป็นตัวอย่างและที่ไม่ใช่ตัวอย่างของความคิดรวบยอด หรือยกตัวอย่างใหม่เพิ่มเติม 
แล้วจึงสรุปความคิดรวบยอดนี้อีกครั้งหนึ่ง 
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3.  แผนผังความคิด 
3.1  ความหมายของแผนผังความคิด 

มีผู้ได้ให้ความหมายของค าว่า “แผนผังความคิด” ไว้หลายท่าน ดังนี้ 
ทิศนา แขมมณี (2545 : 387) ได้ให้ความหมายของแผนผังความคิดว่า แผนผังความคิดเป็นผัง

ที่แสดงความสัมพันธ์ของสาระหรือความคิดต่างๆ โดยใช้ เส้น ค า ระยะห่าง จุดศูนย์กลาง สี 
เครื่องหมาย รูปทรงเรขาคณิตและภาพแสดงความหมาย 

ไสว ฟักขาว (2542 : 161) ได้ให้ความหมายของแผนผังความคิดว่า เป็นแผนผังหรือแผนภาพ
ที่แสดงความสัมพันธ์ของมโนทัศน์หรือความคิดรวบยอด (Concept) ที่เริ่มจากมโนทัศน์หลัก (Main 
concept) ซึ่งท าหน้าที่เป็นช่ือเรื่อง แล้วแตกแขนงไปสู่มโนทัศน์รองและมโนทัศย์ย่อยๆ กระจายออกไป
โดยรอบ คล้ายกับลักษณะของเซลล์สมองซึ่งจะท าให้เกิดภาพแห่งการเช่ือมโยงขององค์ความรู้เรื่องใด
เรื่องหนึ่งอย่างละเอียดลออทุกแง่มุม แผนที่ความคิด (Mind map) เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่ใช้ใน
การช่วยผู้เรียนในการเช่ือมโยงสารสนเทศต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ระหว่างความคิดหลัก 
ความคิดรอง และความคิดย่อยที่เกี่ยวข้องให้เห็นเป็นรูปธรรมในลักษณะแผนภาพ 

สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2544 : 197) ให้ความหมายว่า แผนที่ความคิด (Mind 
Mapping) เป็นรูปแบบที่ใช้แสดงการเช่ือมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างความคิดหลัก 
ความคิดรอง และความคิดย่อยที่สัมพันธ์กัน 

อัจฉรา  อินทร์น้อย (2555 : 37)  ได้ให้ความหมายว่า แผนผังความคิด เป็นการแสดง
โครงสร้างของการคิด กระบวนการคิด ความสัมพันธ์ของกระบวนการคิดตั้งต้นจนจบ เป็นแผนผังหรือ
แผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ของสาระหรือความคิดต่างๆ จากความคิดหลักไปสู่ความคิดรอง และ
ความคิดย่อย ให้เห็นเป็นโครงสร้างในภาพรวม โดยใช้เส้น สี เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และภาพแสดง
ความหมายและความเช่ือมโยงของความคิดหรือสาระนั้นๆ ท าให้มองเห็นความสัมพันธ์ของความคิดได้
ชัดเจน   

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปว่า แผนผังความคิด หมายถึง แผนผังที่แสดงความ
เช่ือมโยงหรือความสัมพันธ์ของความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดย่อย โดยใช้สี เส้น ค า 
เครื่องหมายสัญลักษณ์หรือรูปทรงเรขาคณิตมาใช้แสดงความเช่ือมโยงหรือความสัมพันธ์กัน ท าให้
สามารถมองเห็นภาพความสัมพันธ์และความเช่ือมโยงของความคิดได้ชัดเจนมากขึ้น  

 
3.2  หลักการท าแผนผังความคิด  

วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2545 : 182-189; อ้างถึงใน อัฉรา  อินทร์น้อย, 2555 : 38 - 40)                  
ได้อธิบายหลักการท าแผนผังความคิด วิธีการและข้อเสนอแนะในการเขียนแผนผังความคิดไว้                      
โดยหลักการท าแผนผังความคิด มีดังนี้ 
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1)  เริ่มด้วยภาพที่ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ ภาพๆเดียวมีค่ามากกว่าค าพันค า และยังช่วย
ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และยังพิ่มความจ ามากข้ึนด้วย 

2)  ใช้ภาพให้มากที่สุดใน Mind Mapping ก่อนค าส าคัญหรือรหัส เพื่อเป็นการช่วยการ
ท างานของสมอง ดึงดูดสายตา และช่วยในการจ า 

3)   ควรเขียนค าส าคัญบรรจงตัวใหญ่ๆ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ เมื่อ
ย้อนกลับมาอ่านใหม่จะได้เห็นภาพที่ชัดเจน สะดุดตา อ่านง่าย และก่อผลกระทบกับความคิดมากกว่า 

4)  เขียนค าส าคัญเหนือเส้น และแต่ละเส้นต้องเช่ือมต่อกับเส้นอื่นๆ เพื่อให้แผนผังมี
โครงสร้างพื้นฐานรองรับ 

5)  ค าส าคัญควรมีลักษณะเป็น “หน่วย” โดยค าส าคัญ 1 ค า ต่อ เส้น 1 เส้น ค าละเส้น 
เพราะจะช่วยให้ค าแต่ละค าเช่ือมโยงกับค าอื่นๆ ได้อย่างอิสระ เปิดทางให้แผนผังความคิดมีความ
คล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้น 

6)  ระบายสีให้ทั่วแผนผังความคิด เพราะสีช่วยยกระดับความจ า ช่วยให้เพลินตา และ
กระตุ้นสมองซีกขวา 

7)  เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ  ควรปล่อยให้หัวมีอิสระมากที่สดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้  
อย่ามัวคิดว่าจะเขียนลงตรงไหนดี หรือว่าจะใส่หรือไม่ใส่อะไรลงไป  

 
วิธีการเขียนแผนผังความคิด  
1) เตรียมกระดาษเปล่าที่ไม่มีเส้นบรรทัด และวางกระดาษภาพแนวนอน 
2)  วาดภาพสี หรือเขียนค า หรือข้อความที่สื่อหรือแสดงถึงเรื่องที่ท าแผนผังความคิดกลาง

หน้ากระดาษ โดยใช้สีอย่างน้อย 3 สี  
3)  คิดถึงหัวข้อเรื่องส าคัญที่เป็นส่วนประกอบของเรื่องที่ท าแผนผังความคิด โดยให้เขียน

เป็นค าที่มีลักษณะเป็นหน่วยหรือเป็นค าส าคัญสั้นๆ ที่มีความหมายบนเส้น 
4)  แตกความคิดของหัวเรื่องส าคัญแต่ละหัวเรือ่งในข้อ 3 ออกเป็นกิ่งหลายๆ กิ่ง โดยเขียน

ค าหรือวลีบนเส้นที่แตกออกไป  
5)  แตกความคิดรองไปที่ส่วนประกอบของแต่ละกิ่งในข้อ 4 โดยเขียนค าหรือวลีบนเส้นที่

แตกออกไป ซึ่งสามารถแตกความคิดออกไปได้เรื่อยๆ  
6)  การเขียนค า ควรเขียนค าที่เป็นค าส าคัญ หรือค าหลัก หรือเป็นวลีที่มีความหมาย

ชัดเจน 
7)  ค า วลี สัญลักษณ์ หรือรูปภาพใดที่ต้องการเน้น อาจใช้วิธีการท าให้เด่น เช่น การล้อม

กรอบ หรือใส่กล่อง เป็นต้น 
8)  ตกแต่งแผนผังความคิดให้มีสีสันสวยงาม น่าสนใจ 
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  ข้อเสนอแนะในการเขียนแผนผังความคิด  
1)  การสร้างภาพศูนย์กลาง การท าภาพให้น่าสนใจ มีดังนี้ 

(1)  ภาพควรมีสีไม่น้อยกว่า 3 สี 
(2)  ขนาดของภาพไม่ควรมีขนาดใหญ่จนเกินไป 
(3)  ภาพไม่จ าเป็นต้องมีภาพเดียว อาจมีหลายๆภาพหรือหลายๆสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ

เรื่องนั้น 
(4)  ไม่ควรใส่กรอบภาพศูนย์กลาง เพราะกรอบอาจจะเป็นสิง่ทีส่กัดกัน้การไหลของ

ความคิด 
2)  การหาค าส าคัญ (Key word) ค าส าคัญควรมีลักษณะดังนี้ 

(1)  ควรเป็นค าเดี่ยว วลี หรือข้อความสั้นๆ 
(2)  ควรเป็นค าที่สื่อความหมายได้ดี แสดงถึงจุดเน้น กระตุ้นความสนใจ ง่ายแก่การ

จดจ า   
3)  การหาความคิดรอง หรือการแตกกิ่ง ควรท า ดังนี้ 

(1)  เป็นค าส าคัญที่รองลงไป หรือเป็นส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับค าส าคัญ 
(2)  ควรเขียนบนเส้นที่ต่อออกไป แต่เส้นจะเรียวลงไปเรื่อยๆ 
(3)  ถ้าต้องการเน้น อาจท าให้เด่นด้วยการล้อมกรอบ ใส่กล่อง หรือขีดเส้นใต้               

เป็นต้น 
(4)  ค า ภาพ เส้น บนสาขาเดียวกัน ควรใช้สีเดียวกัน 
(5)  การแตกกิ่งไม่ควรให้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง ควรแตกกิ่งเพื่อให้ได้ภาพแผนผัง

ความคิดที่สมดุล 
(6)  การแตกกิ่ง ควรแตกทิศเฉียงมากกว่า บน-ล่าง 
 

3.3  ประโยชน์ของแผนผังความคิด  
ไสว ฟักขาว (2544 : 162; อ้างถึงใน อัจฉรา  อินทร์น้อย, 2555 : 42) ได้สรุปประโยชน์ของ

แผนผังความคิดไว้ ดังนี้ 
1) ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาหรืองานต่างๆ  
2) ใช้ในการระดมพลังสมอง  
3) ใช้ในการสรุปหรือสร้างองค์ความรู้ 
4) ใช้จัดระบบความคิดและช่วยให้จ าได้ดี 
5) ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
6) ช่วยในการจดโน้ต หรือท าโน้ตส าหรับน าเสนอ 
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นอกจากนี้ ยังได้สรุปประโยชน์ของแผนผังความคิดส าหรับการเรียนการสอน ดังนี้ 
1) ใช้ในการวางแผนการสอน 
2) ใช้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถท าเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มได้ 
3) ใช้ในการสรุปความคิดรวบยอดของบทเรียน 
4) ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
น้ าผึ้ง มีนิล (2545 : 30; อ้างถึงใน อัจฉรา  อินทร์น้อย, 2555 : 43) กล่าวถึงประโยชน์ของ

แผนผังความคิด ดังนี้ 
1)  เป็นเครื่องมือที่ใช้ส ารวจความรู้เดิมของผู้เรียน ท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับ

การสอนของครู 
2)  เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดและแสดงแบบของการคิดที่เข้าใจง่าย 

สามารถอธิบายและมองเห็นเป็นระบบได้ชัดเจน 
3)  เป็นเครื่องมือส าหรับการเรียนรู้ โดยใช้แผนผังเป็นตัวสรุปสิ่งที่เรียน เพื่อที่จะท าให้เกิด

ความคงทนของการเรียนรู้ เพราะผู้เรียนจะเห็นถึงความสัมพันธ์ของสิงที่เรียนไปทั้งหมด 
 
ทวีศักดิ์ ภวนานันท์ (2545 : 27; อ้างถึงใน อัจฉรา  อินทร์น้อย, 2555 : 44) กล่าวถึง

ประโยชน์ของแผนผังความคิด ดังนี้ 
1)  ส าหรับข้อมูลที่ซับซ้อน หากใช้ผังความคิดจะช่วยให้เกิดความรวดเร็วมากกว่าการ

เขียนเป็นค าหรือเป็นประโยชน์ 
2)  เป็นการฝึกการใช้สมองทั้ง 2 ข้าง โดยสมองซีกซ้ายจะท าหน้าที่ในการวิเคราะห์ ค า 

ภาษา สัญลักษณ์ ระบบ ล าดับ ความเป็นเหตุเป็นผล ส่วนสมองซีกขวาจะท าหน้าที่สังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ จินตนาการ ความงาม ศิลปะ  

3)  ช่วยท าให้ระลึกถึงข่าวสารที่เคยคิดวาดไว้ได้ เพราะแผนผังข้อมูลได้ถูกบันทึกในความ
ทรงจ าอย่างมีโครงสร้างและเป็นระบบ 

4)  ช่วยจัดการกับข่าวสารต่างๆ ในรูปของโครงสร้างความสัมพันธ์ 
5)  สมองซีกขวาที่เกี่ยวข้องกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือแนวคิดใหม่ๆ จะถูกพัฒนา

และใช้งานมากขึ้น 
จากประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า แผนผังความคิดมีประโยชน์ในหลายๆด้าน 

ส าหรับงานวิจัยน้ีจะเน้นประโยชน์ในแง่ของเป็นเครื่องมือในการสรุปความคิดรวบยอดของผู้เรียนในเรื่อง
สัทศาสตร์ให้มีระบบ มีความเช่ือมโยงและสัมพันธ์กันของความรู้อย่างเป็นระบบ  
 



19 

 

  4.  ความพึงพอใจ 
 4.1  ความหมายของความพึงพอใจ 

มอร์ส  (ศุภสิริ โสมาเกตุ, 2544 : 48) กล่าวว่า ความพึงพอใจ  หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่
สามารถลดความเครียดของผู้ที่ท างานให้ลดน้อยลง  ถ้าเกิดความเครียดมากจะท าให้เกิดความไม่พอใจ
ในการท างาน และความเครียดนี้มีผลมาจากความต้องการของมนุษย์  เมื่อมนุษย์มีความต้องการมากจะ
เกิดปฏิกิริยาเรียกร้องหาวิธีตอบสนองความเครียดก็จะลดน้อยลงหรือหมดไปความพึงพอใจก็จะมากข้ึน 

แอปเปิลไวท์  (ศุภสิริ  โสมาเกตุ, 2544 : 48) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกส่วนตัว
ของบุคคลในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความหมายกว้างรวมไปถึงความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
การมีความสุขที่ท างานร่วมกับคนอื่นที่เข้ากันได้ และการมีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน 

กู๊ด  (ศุภสิริ  โสมาเกตุ, 2544 : 48) กล่าวว่า ความพึงพอใจ  หมายถึง สภาพหรือระดับความ
พึงพอใจที่เป็นผลมาจากความสนใจและเจตคติของบุคคลที่มีต่องาน 

จากความหมายของความพึงพอใจที่มีผู้ให้ความหมายไว้ข้างต้น สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ 
หมายถึง สภาพของอารมณ์หรือความรู้สึกทางบวกที่มีต่อการท างาน การปฏิบัติกิจกรรมและ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลนั้นๆ   
 

4.2   แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
มีนักการศึกษาในสาขาต่างๆ ท าการศึกษาค้นคว้าและตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ

ท างานไว้ดังนี้ 
มาสโลว์ (Maslow, 1970 : 69 - 80) ได้เสนอทฤษฎีล าดับข้ันของความต้องการ  (Hierarchy 

of Needs) นับว่าเป็นทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า “มนุษย์
เรามีความต้องการอยู่เสมอไม่มทีี่สิน้สุด เมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองหรอืพึงพอใจอย่างใดอย่าง
หนึ่งแล้วความต้องการสิ่งอื่นๆ ก็จะเกิดข้ึนมาอีก ความต้องการของคนเราอาจจะซ้ าซ้อนกัน ความ
ต้องการอย่างหนึ่งอาจยังไม่ทันหมดไป ความต้องการอีกอย่างหนึ่งอาจเกิดข้ึนได้” ความต้องการของ
มนุษย์มีล าดับข้ัน ดังนี้ 
      1)  ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการพื้นฐานของ
มนุษย์  เน้นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิต  ได้แก่  อาหาร อากาศ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค 
ความต้องการพักผ่อน และความต้องการทางเพศ 
      2)  ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) ความมั่นคงในชีวิตทั้งที่เป็นอยู่ปัจจุบัน
และอนาคต ความเจริญก้าวหน้า ความอบอุ่นใจ 
      3)  ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญต่อการเกิดพฤติกรรม
ต้องการให้สังคมยอมรับตนเองเข้าเป็นสมาชิก  ต้องการความเป็นมิตร  ความรักจากเพื่อนร่วมงาน 
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      4)  ความต้องการมีฐานะ (Esteem Needs)  มีความอยากเด่นในสังคม มีช่ือเสียง อยากให้
บุคคลยกย่องสรรเสริญตนเอง   

 5)  ความต้องการที่จะประสบความส าเร็จในชีวิต (Self - Actualization Needs) เป็น
ความต้องการในระดับสูง  อยากให้ตนเองประสบความส าเร็จทุกอย่างในชีวิต   

จากแนวคิดดังกล่าว ครูผู้สอนที่ต้องการให้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบรรลุผล
ส าเร็จ ต้องค านึงถึงการจัดบรรยากาศและสถานการณ์ รวมทั้งสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่เอื้ออ านวย
ต่อการเรียน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้เรียนให้มีแรงจูงใจในการท ากิจกรรมจนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 
4.3  วิธีสร้างความพึงพอใจในการเรียน 

บลูม (Bloom, 1976 : 72 - 74) มีความเห็นว่า ถ้าสามารถจัดให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมตามที่
ต้องการก็น่าจะคาดหวังได้แน่นนอนว่านักเรียนทุกคนได้เตรียมใจส าหรับกิจกรรมที่ตนเองเลือกนั้นด้วย
ความกระตือรือร้นพร้อมทั้งความมั่นใจ เราสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างของความพร้อมด้านจิตใจ
ชัดเจนจากการปฏิบัติของนักเรียนต่องานที่เป็นวิชาบังคับกับวิชาเลือกหรือจากสิ่งนอกโรงเรียนที่
นักเรียนอยากเรียน เช่น การขับรถยนต์ การเล่นดนตรี เกม หรืออะไรบางอย่างที่นักเรียนอาสาสมัคร
และตัดสินใจได้โดยเสรีในการเรียน การมีความกระตือรือร้น มีความพึงพอใจและมีความสนใจเมื่อเริ่ม
เรียนจะท าให้นักเรียนเรียนได้เร็วและประสบความส าเร็จสูง   
 
5.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

5.1  งานวิจัยในประเทศ 
ภูริ วงศ์วิเชียร (2560) ศึกษาการพัฒนาทักษะและทัศนคติในการเรียนรู้ด้านการวิจัยของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับปริญญาตรี
ที่ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน เทียบเท่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรีภายหลังการผ่านการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01      

พัชรินทร์ เรือนสูง (2558) ศึกษาการคิดเชิงมโนทัศน์ เรื่องเศรษฐศาสตร์น่ารู้ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีสอนแบบอุปนัยและนิรนัย ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์เรื่อง 
เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ
อุปนัยและนิรนัยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง 
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เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ
อุปนัยและนิรนัยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 3. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบอุปนัยและนิรนัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากที่สุด ( X = 4.69) 

ธีระนันท์ วัฒนะการกุล และอังคณา ตุงคะสมิต (2555) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
การคิดเชิงมโนทัศน์ วิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึมร่วมกับ
เทคนิคการใช้ผังกราฟฟิกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
จังหวัดบึงกาฬ ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ หลังจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึมร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟฟิกของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก จังหวัดบึงกาฬ พบว่า จ านวน
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด  ส่วนค่าเฉลี่ยคะแนนนักเรียนที่วัดพฤติกรรมการคิดเชิงมโนทัศน์โดยใช้เทคนิคผังกราฟฟิกในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน พบว่านักเรียนทั้งหมดมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 18.07 ของคะแนนเต็มอยู่ในระดับดีมากซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดคือระดับดีข้ึนไป และนักเรียน
ทุกคนมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 
ดีข้ึนไปทุกคน 

 
5.2  งานวิจัยในต่างประเทศ 

Iqbal Shah and Tayyaba Rahat (2014) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลของเทคนิคการสอนแบบ
กิจกรรมเป็นฐานในรายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเช่ือมโยงระหว่างเทคนิคการ
สอนกับการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 25 คน โดยกลุ่มควบคุมใช้วิธีการ
สอนแบบบรรยายและกลุ่มทดลองใช้วิธีการสอนแบบกิจกรรมเป็นฐาน ซึ่งจากการด าเนินการทดลอง 
พบว่า ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองดีข้ึนมากกว่ากลุ่มควบคุม นอกจากนี้ยังพบว่าการสอน
แบบกิจกรรมเป็นฐานท าให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการประยุกต์ดีกว่า
การสอนแบบบรรยายในการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา  
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6.   กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดของ              
การวิจัย ดังนี ้

 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
เป็นฐาน มี 3 กิจกรรม ได้แก่   
 

    1.  กิจกรรมเชิงส ารวจ  
         เสาะหา ค้นคว้า  
    2.  กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์    
    3.  กิจกรรมเชิงการแสดงออก 

 
 

ความสามารถ 
ในการคิดเชิงมโนทัศน์ 

เรื่องสทัศาสตร ์
 

ความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
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บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงมโนทัศน์
เรื่องสัทศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามข้ันตอน  ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
2. ระเบียบวิธีวิจัย 
3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4.  การสร้างและพฒันาคุณภาพเครื่องมือ 
5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1)  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 2 กลุ่มเรียน รวมทั้งสิ้น 58 คน       
2)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ               

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 1 กลุ่มเรียน ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย      
ในการสุ่ม ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน  
 

2.  ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง Pre-Experimental Designs กลุ่มเป้าหมายเดียว

วัดผลหลังการทดลองครั้งเดียว (The One-Shot ) 
   

การทดลอง        การวัดผลหลังการทดลอง 
 

           X      O 
 

3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่   
1)   แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กจิกรรมเป็นฐาน จ านวน 9 แผน 
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2)   แบบประเมินความคิดเชิงมโนทัศน์เรื่องสัทศาสตร ์ จ านวน 10 ข้อ 
3)   แบบสอบถามความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน จ านวน  

10 ข้อ  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ (Rating scale)  ดังนี้ 
 

          ระดับความคิดเห็น         เกณฑ์การให้คะแนน 
          มากที่สุด         5   คะแนน 
          มาก         4   คะแนน 
          ปานกลาง         3   คะแนน 
          น้อย         2   คะแนน 
          น้อยที่สุด         1   คะแนน 
 

4.  การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยด าเนินตามขั้นตอน  ดังนี้ 
1)  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความคิดเชิงมโนทัศน์  การจัดการ

เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน และความพึงพอใจ  และน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาก าหนดขอบเขต
การวิจัย 

2)  สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน จ านวน 9 

แผนเพื่อใช้ในการสอนเป็นเวลา 13 สัปดาห์ แบบประเมินความคิดเชิงมโนทัศน์เรื่องสัทศาสตร์ จ านวน 
10 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน จ านวน 10 ข้อ 

3) น าแผนการจัดการเรียนรู้  แบบประเมินความคิดเชิงมโนทัศน์เรื่องสัทศาสตร์  และ
แบบสอบถามความพึงพอใจไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence)     

4)  ผู้วิจัยปรับปรุง แก้ไขแบบประเมินความคิดเชิงมโนทัศน์เรื่องสัทศาสตร์ แผนการจัดการ
เรียนรู้และแบบสอบถามความพึงพอใจตามที่ได้รับค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ  

5) น าแผนการจัดการเรียนรู้  แบบประเมินความคิดเชิงมโนทัศน์เรื่องสัทศาสตร์  และ
แบบสอบถามความพึงพอใจที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง                

จ านวน 30 คน เพื่อหาความเช่ือมั่น โดยได้คุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานมีค่าดัชนีความสอดคล้อง  เท่ากับ 4 ส่วนแบบประเมินความคิดเชิงมโนทัศน์เรื่อง
สัทศาสตร์ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 4  และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.73  และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 4.6  

และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.84 
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 5.   การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
1)  ด าเนินการสอนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เรื่องสัทศาสตร์               

ซึ่งจะเป็นลักษณะการท ากิจกรรมกลุ่ม ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่     
1.1)   กิจกรรมเชิงส ารวจ ค้นคว้าหาความรู้   
1.2)   กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยการน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาท า

กิจกรรมหรือช้ินงานอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ Mind Mapping  
1.3)   กิจกรรมเชิงการแสดงออก เป็นการน าเสนอผลงาน Mind Mapping หน้าช้ัน

เรียน โดยใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สัปดาห์ละ 4 ช่ัวโมง เป็นเวลา 13 สัปดาห์   
2)  น าแบบประเมินความคิดเชิงมโนทัศน์เรื่องสัทศาสตร์ไปท าการประเมินหลังเรียนกับกลุ่ม

ตัวอย่าง  
3) น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน                  

ไปสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง   
4)  เก็บรวบรวมแบบสอบถาม และน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ   
 

6.   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ดังนี้  
1)  วิเคราะห์แบบประเมินความคิดเชิงมโนทัศน์ โดยใช้ค่าร้อยละ 
2)  วิเคราะห์แบบสอบถาม โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์เรื่องสัทศาสตร์

ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลังจาก                        
การเรียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน โดยให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อ                
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานของนักศึกษา  

ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1  ผลการประเมินความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์เรื่องสทัศาสตร์ของนักศึกษา 
ตอนที่ 2  ผลการประเมินความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรยีนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 

 
ตอนท่ี 1   ผลการประเมินความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์เรื่องสัทศาสตร์ของนักศึกษา 
ตาราง 1   คะแนนความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์เรือ่งสัทศาสตร์ของนักศึกษา (รายกลุ่ม) 
 

ประเด็นการประเมิน 
คะแนน  

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 กลุ่ม 6 
การน าเสนอ 
1.  สรุปความรู้ทางสัทศาสตร์ได้ถูกต้อง 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
3 

 
5 

2.  สรุปความรู้ทางสัทศาสตร์ได้ครบทุก 
    ประเด็น 

 
4 

 
4 

 
3 

 
5 

 
4 

 
4 

3.  มีการน าเสนอความรูท้างสัทศาสตร ์
    อย่างเป็นระบบ ชัดเจน และเข้าใจง่าย  

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
3 

 
4 

4.  ขยายความคิดย่อยทางสัทศาสตร์ได ้
     ถูกต้อง 

 
4 

 
4 

 
3 

 
4 

 
4 

 
4 

5.  ขยายความคิดย่อยทางสัทศาสตร์ได้ครบ 
     ทุกประเด็น 

 
5 

 
3 

 
3 

 
4 

 
4 

 
4 

6.  สามารถเช่ือมโยงความคิดรวบยอดหลัก   
    ความคิดรอง ความคิดย่อย ทางสัทศาสตร ์
    ไดถู้กต้องและชัดเจนตามล าดับความ  
    สัมพันธ์ 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

 
 
 
3 

 
 
 
5 
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ประเด็นการประเมิน 
คะแนน  

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 กลุ่ม 6 
การท า Mind Mapping 
7.  แผนผังความคิดมีรปูแบบที่ถูกต้อง  
     สามารถแยกประเด็นหลัก ประเด็นรอง  
     และประเด็นยอ่ยทางสัทศาสตร์ไดอ้ย่าง 
     ชัดเจน 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
4 

8.  แผนผงัความคิดแสดงความรู้ไดค้รบ 
     ทุกประเด็น  

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

9.  ในแต่ละประเด็นสามารถแยกลกัษณะ 
     ที่ต่างกันทางสทัศาสตร์ หรือ รวม 
     ลักษณะที่เหมอืนกันทางสัทศาสตร์ได ้
     อย่างถูกต้อง 

 
 
 
4 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

10. แผนผังความคิดมีความแปลกใหม่  
     สร้างสรรค์และน่าสนใจ 

 
5 

 
3 

 
3 

 
4 

 
3 

 
4 

คะแนนเต็ม  (50  คะแนน) 43 37 36 45 35 42 
ร้อยละของคะแนนที่ได้  (%) 86 74 72 90 70 84 
คะแนนเฉลี่ยรวม ได้ร้อยละ 79.33        
 

ตาราง 1  การประเมินความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์เรื่องสัทศาสตร์หลังจากการเรียน
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน พบว่า นักศึกษาทุกกลุ่มมีคะแนนความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์มากกว่า
ร้อยละ 70  โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.33  นักศึกษาไดค้ะแนนเรียงจากมากไปน้อย  ดังนี้  45, 43, 
42, 37, 36, และ 35 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90, 86, 84, 74, 72, และ 70 ตามล าดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 

ตอนท่ี 2  ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
 

ตาราง 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู ้
             โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 

 

 

ข้อความ 
 

X S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1.  นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียน 
     หรือการท ากิจกรรมต่างๆ 

4.67 0.48 มากที่สุด 

2.  นักศึกษามีโอกาสในการอภิปรายและ 
     แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัเพื่อนในช้ันเรียน 

4.53 0.57 มากที่สุด 

3.  นักศึกษามีโอกาสศึกษาค้นคว้าหา 
     ความรู้และได้ใช้กระบวนการคิด  
     การวิเคราะห์ และการแกป้ัญหา 
     ระหว่างการท ากิจกรรมต่างๆ 

4.57 0.50 มากที่สุด 

4.  นักศึกษามีการบูรณาการความรู้ใหม่กบั 
     ความรู้เดิมและสามารถสร้างเป็น 
     แนวคิดหรือความรู้ของตนเองได ้

4.33 0.66 มาก 

5.  นักศึกษามีการน าเสนอผลงานที่ได้จาก 
     การเรียนรูห้รอืการท ากิจกรรมต่างๆ 

4.53 0.57 มากที่สุด 

6.  นักศึกษามีความกระตอืรือร้นใน 
     การเรียนและการท ากิจกรรมต่างๆ 
     มากขึ้น 

4.33 0.66 มาก 

7.  นักศึกษามีความรับผิดชอบร่วมกัน  
     และมีวินัยในการท างาน 

4.27 0.69 มาก 

8.  ความรู้ที่นักศึกษาได้รบัเกิดจากการ 
     สร้างองค์ความรู้และการสรุปทบทวน 
     ความรู้ด้วยตนเอง 

4.43 0.63 มาก 

9.  กิจกรรมการเรียนการสอนท าให ้
     นักศึกษาต่ืนตัวอยูเ่สมอ 

4.13 1.04 มาก 

10. มีการจัดสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อตอ่ 
     การเรียนรู้ของผูเ้รียน 

4.10 0.76 มาก 
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ข้อความ 
 

X S.D. 
การแปล

ความหมาย 
รวม 4.39 0.46 มาก 

   

ผลการประเมินความพึงพอใจที่นักศึกษามีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน พบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนหรือการท ากิจกรรมต่างๆ มากที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 
รองลงมาคือ นักศึกษามีความพึงพอใจที่มีโอกาสศึกษาค้นคว้าหาความรู้และได้ใช้กระบวนการคิด                 
การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาระหว่างการท ากิจกรรมต่างๆ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.57  และนักศึกษามีความพึงพอใจน้อยที่สุดต่อการจดัสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่ง
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10.  
 

  
 

 
 



 
 

บทท่ี  5  
สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงมโนทัศน์

เรื่องสัทศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์เรื่องสัทศาสตร์

ของนักศึกษาหลังจากการเรยีนโดยใช้กิจกรรมเปน็ฐาน โดยให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 และเพื่อศึกษาความ
พึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ                 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ                
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน                
1 กลุ่มเรียน ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน  

สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
สรุปผลการวิจัย 

      จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี ้
1. หลังจากการเรียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน นักศึกษามีความสามารถในการคิด               

เชิงมโนทัศน์เรื่องสัทศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยนักศึกษา                         
มีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์เฉลี่ยร้อยละ 79.33 

2.  ผลการประเมินความพึงพอใจที่นักศึกษามีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการได้มีส่วนร่วม                
ในกระบวนการเรียนหรือการท ากิจกรรมต่างๆ มากที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 
รองลงมาคือ นักศึกษามีความพึงพอใจที่มีโอกาสศึกษาค้นคว้าหาความรู้และได้ใช้กระบวนการคิด                 
การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาระหว่างการท ากิจกรรมต่างๆ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.57  และนักศึกษามีความพึงพอใจน้อยที่สุดต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน           
ซึ่งอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10. 
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อภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยขออภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
1.  หลังจากการเรียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน พบว่า นักศึกษามีคะแนนความคิดเชิงมโนทัศน์                

เรื่องสัทศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานสามารถ                 
พัฒนาความคิดเชิงมโนทัศน์เรื่องสัทศาสตร์ของนักศึกษาให้ดีข้ึนได้  ซึ่งสอดคล้องกับ Podell (อ้างถึงใน                     
มลฤด ีลิ่วเฉลิมวงศ์, 2541) ที่ได้กล่าวว่ากระบวนการสร้างความคิดรวบยอดว่ามี 2 กระบวนการ ได้แก่                   
1) การมองเห็นลักษณะร่วม และ 2) การท ากิจกรรมเพื่อค้นหาความคิดรวบยอด ซึ่งกระบวนการ               
ที่สองสามารถช่วยสร้างความคิดรวบยอดให้เกิดข้ึนกับนักศึกษาได้  และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ               
ศิริชัย นามบุรี  (2556) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน หรือ ABL เป็นการเรียนรู้                
ที่เน้นความส าคัญไปที่ผู้เรียนเรียนผ่านประสบการณ์ที่เรียกว่า Experiential Learning ซึ่งเป็นวิธีการ                 
ที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการส่งเสริมศักยภาพของบุคคล Individual Potential ที่จะพัฒนาไปได้
ตลอดชีวิต ผู้เรียนจะเรียนอย่างมีความสุข มีการพัฒนาไปด้วยความมั่นใจและพึงพอใจ นอกจากนั้นยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Iqbal Shah and Tayyaba Rahat (2014) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลของ
เทคนิคการสอนแบบกิจกรรมเป็นฐานในรายวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า การสอนแบบกิจกรรมเป็นฐานท า
ให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการประยุกต์ดีกว่าการสอนแบบบรรยาย             
ซึ่งประสิทธิภาพด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการประยุกต์ที่ดีจะเป็นพื้นฐานในการสร้างความคิด
รวบยอดต่อไป ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานครอบคลุม                    
3 กิจกรรมหลัก  ได้แก่  1) กิจกรรมเชิงส ารวจ เสาะหา ค้นคว้า  2) กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และ                      
3) กิจกรรมเชิงการแสดงออก เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการน าเสนอผลงาน  ซึ่งกิจกรรมที่สองคือกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาท าช้ินงานอย่างสร้างสรรค์ 
โดยใช้ Mind Mapping จากการที่นักศึกษาได้ท า Mind Mapping ในการสรุปความรู้ในแต่ละครั้ง 
พบว่า นักศึกษามีความคิดที่เป็นระบบมากข้ึน สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของความคิดหลัก 
ความคิดรอง และความคิดย่อยได้ดีข้ึน  ซึ่งสอดคล้องกับไสว ฟักขาว (อ้างถึงใน อัจฉรา  อินทร์น้อย, 
2555 : 42) ที่ได้สรุปประโยชน์ของแผนผังความคิดส าหรับการเรียนการสอนว่า นอกจากแผนผัง
ความคิดจะสามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนแล้ว แผนผังความคิดยังใช้ในการสรุปความคิดรวบยอด
ของบทเรียนได้อีกด้วย   

2.  ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานของนักศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก ข้อที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากทึ่สุด คือ การได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียน                
หรือการท ากิจกรรมต่างๆ รองลงมาคือ นักศึกษามีโอกาสศึกษาค้นคว้าหาความรู้และได้ใช้กระบวน                    
การคิด การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาระหว่างการท ากิจกรรมต่างๆ แสดงให้เห็นว่านักศึกษาชอบที่จะ
เรียนรู้ผ่านการท ากิจกรรมต่างๆ มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ ที่ตนเองสนใจ  ซึ่ง
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สอดคล้องกับบลูม (Bloom, 1976 : 72 - 74) ที่มีความเห็นว่า ถ้าสามารถจัดให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรม
ตามที่ต้องการก็น่าจะคาดหวังได้แน่นนอนว่าผู้เรียนทุกคนได้เตรียมใจส าหรับกิจกรรมที่ตนเองเลือกนั้น
ด้วยความกระตือรือร้นพร้อมทั้งความมั่นใจและมีความพึงพอใจในการร่วมท ากิจกรรมนั้นๆ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ผลการวิจัยสามารถเป็นข้อมูลให้แก่อาจารย์ท่านอื่นในการน าการจัดการเรียนรู้ โดยใช้

กิจกรรมเป็นฐาน มาใช้ในการเรียนการสอน 

2.  การท าวิจัยครั้งต่อไป สามารถท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในรูปแบบอื่นๆ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทั้งในด้านการเรียนและทักษะในด้านอื่นๆ ให้ดีย่ิงข้ึน  

3.  สามารถท าวิจัยในเรื่องทีเ่กีย่วข้องกับการมีสว่นร่วมของนักศึกษาในกระบวนการเรียนหรือการ
ท ากิจกรรมต่างๆ ในช้ันเรียน 
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ภาคผนวก  ก 

 

แบบประเมินความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ 
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แบบประเมินความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์  
ค าชี้แจง   ท าเครือ่งหมาย (√) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 

5   หมายถึง  ดีมาก 
4   หมายถึง  ดี 
3   หมายถึง  ปานกลาง 
2   หมายถึง  พอใช้ 
1   หมายถึง  ควรปรับปรุง 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับค่าคะแนน 

5 4 3 2 1 
การน าเสนอ 
1.  สรุปความรู้ทางสัทศาสตร์ได้ถูกต้อง 

     

2.  สรุปความรู้ทางสัทศาสตร์ได้ครบทุกประเด็น      
3.  มีการน าเสนอความรูท้างสัทศาสตร์อย่างเป็นระบบ  
    ชัดเจน และเข้าใจง่าย  

     

4.  ขยายความคิดย่อยทางสัทศาสตร์ได้ถูกต้อง      
5.  ขยายความคิดย่อยทางสัทศาสตร์ได้ครบทุกประเด็น      
6.  สามารถเช่ือมโยงความคิดรวบยอดหลัก ความคิด 
    รอง ความคิดย่อย ทางสัทศาสตร ์
    ไดถู้กต้องและชัดเจนตามล าดับความ  
    สัมพันธ์ 

     

การท า Mind Mapping 
7.  แผนผังความคิดมีรปูแบบที่ถูกต้อง สามารถแยก 
     ประเด็นหลัก ประเด็นรอง และประเด็นยอ่ยทาง 
     สัทศาสตร์ไดอ้ย่างชัดเจน 

     

8.  แผนผงัความคิดแสดงความรู้ไดค้รบทุกประเด็น       
9.  ในแต่ละประเด็นสามารถแยกลกัษณะที่ต่างกันทาง 
     สัทศาสตร์ หรอื รวมลกัษณะที่เหมือนกันทาง 
     สัทศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

     

10. แผนผังความคิดมีความแปลกใหม่ สร้างสรรค์ 
     และน่าสนใจ 
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ภาคผนวก  ข 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง 

 

การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพ่ือเสริมสรา้งความคิดเชิงมโนทัศน์เรื่อง
สัทศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา  

 
 

ค าชี้แจง 
1.  แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการท าวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็น

ฐานเพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงมโนทัศน์เรื่องสัทศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

2.  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน มีจ านวน 10 ข้อ 
3.  ขอความร่วมมือจากนักศึกษาในการตอบแบบสอบถามและโปรดตอบค าถามทุกข้อตาม             

ความเป็นจริง ค าตอบของนักศึกษาจะเก็บเป็นความลับ และจะไม่มีผลต่อการเรียนในรายวิชาใดๆ              
ของนักศึกษา 

 
 

               ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
ธีราภรณ์  พลายเล็ก

                                                                       ผู้วิจัย 
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แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
 

ค าชี้แจง   โปรดใส่เครื่องหมาย   ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน  
 

              5 หมายถึง  พึงพอใจมากทีสุ่ด 
             4 หมายถึง  พึงพอใจมาก 
              3 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
              2 หมายถึง  พึงพอใจนอ้ย 
              1 หมายถึง  พึงพอใจนอ้ยทีสุ่ด 
 
 

ข้อ ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 

พึงพอใจ
มากที่สุด 

พึงพอใจ
มาก 

พึงพอใจ
ปาน
กลาง 

พึงพอใจ
น้อย 

พึงพอใจ
น้อยที่สุด 

1 นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียน
หรือการท ากิจกรรมต่างๆ 

     

2 นักศึกษามีโอกาสในการอภิปรายและ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัเพื่อนในช้ันเรียน 

     

3 นักศึกษามีโอกาสศึกษาค้นคว้าหา 
ความรู้และได้ใช้กระบวนการคิด  
การวิเคราะห์ และการแกป้ัญหา 
ระหว่างการท ากิจกรรมต่างๆ 

     

4 นักศึกษามีการบูรณาการความรู้ใหม ่
กับความรูเ้ดิมและสามารถสร้างเป็น 
แนวคิดหรือความรู้ของตนเองได ้

     

5 นักศึกษามีการน าเสนอผลงานที่ได้  
จากการเรยีนรูห้รือการท ากิจกรรมต่างๆ 

     

6 นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียน
และการท ากจิกรรมต่างๆ มากขึ้น 

     

7 นักศึกษามีความรับผิดชอบร่วมกัน และมี
วินัยในการท างาน 

     

8 ความรู้ที่นักศึกษาได้รับเกิดจากการ      
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ข้อ ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 

พึงพอใจ
มากที่สุด 

พึงพอใจ
มาก 

พึงพอใจ
ปาน
กลาง 

พึงพอใจ
น้อย 

พึงพอใจ
น้อยที่สุด 

สร้างองค์ความรู้และการสรุป ทบทวน 
ความรู้ด้วยตนเอง 

9 กิจกรรมการเรียนการสอนท าใหน้ักศึกษา 
ตื่นตัวอยู่เสมอ 

     

10 มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ 
การเรียนรู้ของผูเ้รียน 
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ภาคผนวก  ค 

 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
ในการวิจัยครั้งนี้มีผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน จ านวน 3 ท่าน  ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 

1.  อาจารย์กรรณิการ์ ภิรมยร์ัตน์          รองคณบดีฝ่ายวิจยั  
        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2.  อาจารย์ ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ      หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
        คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3.  อาจารย์สุธนา สิริธนดีพันธ์          อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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                                                 ภาคผนวก  ง 

 

                            ค าแจ้งข้อมูลการน าผลงานวิจัยและ 
                       งานสร้างสรรค์ไปใช้อันกอ่ให้เกิดประโยชน์ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ช่ือ-ช่ือสกลุ  นางธีราภรณ์  พลายเล็ก 
วัน เดือน ปีเกิด  27  กรกฎาคม  2518 
สถานที่เกิด  จังหวัดเพชรบรูณ์ 
ที่อยู ่   79/303  หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์  ถนนอัจฉริยะพฒันา  ต าบลศาลากลาง 
   อ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  11130    
ที่ท างาน   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   เลขที่ 1  ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ เขตดุสิต  กรุงเทพ  10300   
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2531  ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6  โรงเรียนอนุบาลเพชรบรูณ์ 
   อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พ.ศ. 2536  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สอบเทียบ) โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2540  ส าเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษธุรกิจ 

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต  กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2543  ส าเร็จการศึกษาการศึกษามหาบัณฑิต เอกการสอนภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
 ปัจจบุัน  ก าลังศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์  

แขนงวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรงุเทพมหานคร 

 
ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2546  เข้ารับราชการครัง้แรก  ต าแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 
โรงเรียนวัดนางนอง (พิพฒัน์)  เขตจอมทอง  กรงุเทพมหานคร 

พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน ต าแหน่งอาจารย์ (ระดับช านาญการ) 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 


