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นักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวทิยาลัยเอกชนแห�งหน่ึง กรุงเทพมหานคร 

Effects Of Mind Mapping Approach On Learning Achievement Of 
Undergraduate Students In A Private University, Bangkok Metropolis 

 
รุGงโรจน< พุGมร้ิว1, ระวิวรรณ แสงฉาย2, เฉลิมพล ตันสกุล3, มารยาท โยทองยศ4 และพณิษนันท< งามสม5 

1-3 คณะสาธารณสุขศาสตร< มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
4คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

5 โรงเรียน พระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 
 

บทคัดย�อ 
         การวิจัยในช้ันเรียนน้ีเปLนแบบก่ึงทดลอง เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึง
พอใจของนักศึกษา กลุGมตัวอยGางไดDแกGนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนแหGงหน่ึง 
กรุงเทพมหานคร ช้ันปrท่ี 3 ปrการศึกษา 2561 จํานวน 50 คน นักศึกษากลุGมตัวอยGางเขDารGวมกิจกรรม
การเรียนการสอนรายวิชาประชากรศาสตร<ในงานสาธารณสุข จํานวน 4 คร้ังๆ ละ 3 ช่ัวโมง นักศึกษา
กลุGมตัวอยGางแตGละคน เรียนรูDจากการคDนควDาหาคําตอบตามใบงานและสรุปจดบันทึกโดยใชDแผนท่ี
ความคิด เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขDอมูลไดDแกG แบบทดสอบความรูD และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษากลุGมตัวอยGาง วิเคราะห<ขDอมูลดDวยสถิติจํานวน รDอยละ คGาเฉลี่ย คGาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 
Paired samples t-test   
       ผลการวิจัยพบวGา กลุGมตัวอยGางสGวนมากเปLนเพศหญิง คิดเปLนรDอยละ 98.0 และมีอายุนDอย
กวGาและ 20-21 ปr มากท่ีสุด คิดเปLนรDอยละ 92.0 ความรูDของนักศึกษากลุGมตัวอยGางสูงกวGากGอนการ
ทดลอง อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) สําหรับความพึงพอใจของนักศึกษากลุGมตัวอยGาง
ภายหลังการเขDารGวมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชDแผนท่ีความคิด พบวGา มีความพึงพอใจโดย
รวมอยูGในระดับมากท่ีสุด 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนการสอนโดยใชDแผนท่ีความคิด, นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

Abstract 
       This classroom quasi-experimental research was designed to examine learning 
achievement and satisfaction of students after participating in mind mapping 
approach on population in public health work course. Samples were 50 third year 
undergraduate students of a private University, Bangkok Metropolis, academic year 
2018. They were assigned to work individually using mind mapping approach 4 times 
with 3 hours and each to master content and material for answering specific 
questions. Instruments used to collect data were knowledge test and questionnaire 
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relating to student satisfaction. Data were analyzed through frequency, percentage, 
mean, standard deviation and Paired samples t-test. 
 Results indicated that majority of the samples were female (98.0 percent) and 
age was less than 20 years to 21 years (92.0 percent) . It was found that, after the 
experiment, the samples had significantly higher knowledge than before the 
experiment (p<0.001). Also, overall, the samples had satisfaction with participation in 
mind mapping approach at the highest level. 
Keywords: Mind Mapping Approach, Undergraduate Student. 
 
บทนํา 
          เปLนท่ีทราบกันดีวGาการจัดการเรียนการสอนเปLนองค<ประกอบหน่ึงท่ีสําคัญตGอการเรียนรูDของ
ผูDเรียน กลGาวคือ ถDาการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับผูDเรียนและเป�ดโอกาสใหDผูDเรียนมีสGวน
รGวมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนDนผูDเรียนเปLนสําคัญก็จะทําใหDผูDเรียนไดDรูDเขDาใจมากข้ึนและ
นGาจะนําไปประยุกต<ใชDในสถานการณ<ท่ีเปLนจริงไดDดีข้ึน (ทิศนา แขมมณี,2555.มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร, http://etcserv.pnru.ac.th) 

การจัดการเรียนการสอน โดยใชDแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) เปLนวิธีการสอนท่ีเนDน
ผูDเรียนแบบหน่ึง ท่ีเป�ดโอกาสและชGวยใหDผูDเรียนไดDทําความเขDาใจบทเรียนและจัดระบบความคิดของ
ตนเองจากการศึกษา คDนควDา โดยเช่ือมโยงระหวGางความคิดหลัก ความคิดรองและความคิดยGอยใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเก่ียวขDองกันและสามารถสรุปจดบันทึกใหDเห็นเปLนรูปธรรมในลักษณะแผนภาพไดD 
การเรียนการสอนแบบน้ีจะทําใหDงGายตGอการเขDาใจและการจํา และทําใหDความรูDเพ่ิมข้ึน (สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร<,2554.อัชชญา วุฒิรักษ<,2555) 

คณะผูDวิจัยสนใจการจัดการเรียนการสอนดDวยวิธีดังกลGาว จึงจัดทําเคDาโครงการวิจัยในช้ัน
เรียนท่ีเนDนผูDเรียนเปLนสําคัญข้ึน โดยกลุGมตัวอยGางคือ นักศึกษาช้ันปrท่ี 3 ของคณะหน่ึง มหาวิทยาลัย
เอกชนแหGงหน่ึง ซึ่งกําลังเรียนวิชาประชากรศาสตร<ในงานสาธารณสุข 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา กGอนและหลังเรียนโดยใชDแผนท่ี
ความคิด 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนโดยใชDแผนท่ีความคิด  
 

สมมติฐานการวิจัย 
            ภายหลังการเขDารGวมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชDแผนท่ีความคิด นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวGากGอนเขDารGวมกิจกรรมการเรียนการสอน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
              ตัวแปรอิสระ                         ตัวแปรตาม 

 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
      การวิจัยคร้ังน้ีเปLนการวิจัยในช้ันเรียนเชิงก่ึงทดลอง เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาท่ีเขDารGวมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชDแผนท่ีความคิดและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาจากการเขDารGวม กิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีดังกลGาว วิธีดําเนินการวิจัยมีรายละเอียด
ดังน้ี 

รูปแบบของการวิจัย การวิจัยคร้ังน้ีเปLนการวิจัยในช้ันเรียนเชิงก่ึงทดลองประเภทกลุGมเดียวมี
การวัดกGอนและหลังการทดลอง (one group pretest-posttest design) (Borg and Gall, 1983; 
ฉัตรสุมน พฤติภิญโญ, 2553) ตามรูปแบบการวิจัยและแผนภูมิตGอไปน้ี 
 

กลุGมทดลอง 
O1 

X1 X2 X3 X4 
O2 

สัปดาห<ที่ 1 2 3 4 
 
 O1 หมายถึง การเก็บรวบรวมขDอมูลกGอนทดลอง ซึ่งเปLนขDอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะท่ัวไปของ
นักศึกษากลุGมตัวอยGาง ความรูDเร่ืองผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร นโยบาย
ประชากร แนวคิดและทฤษฎีทางประชากรและดัชนีวัดทางประชากร 

O2 หมายถึง การเก็บรวบรวมขDอมูลหลังทดลอง ซึ่งเปLนขDอมูลเก่ียวกับความรูDเร่ืองผลกระทบ
ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร นโยบายประชากร แนวคิดและทฤษฎีทางประชากรและ
ดัชนีวัดทางประชากร และความพึงพอใจของนักศึกษา 
 X1  คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคร้ังท่ี 1 เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากร 
 X2  คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคร้ังท่ี 2 เร่ืองนโยบายประชากร 
 X3  คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคร้ังท่ี 3 เร่ือง แนวคิดและทฤษฎีทางประชากร 

      X4  คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคร้ังท่ี 4 เร่ือง ดัชนีวัดทางประชากร 

- ผลสัมฤทธิb ทางการเรียน ได้แก่ 

ความรู้เกี�ยวกับ 1) ผลกระทบจากการ

เปลี�ยนแปลงทางประชากร 2) นโยบาย

ประชากร 3) แนวคิดและทฤษฎีทาง

ประชากร 4) ดชันีวดัทางประชากร 

- ความพึงพอใจของนักศึกษาจาก
การเรียน โดยใช้แผนที�ความคิด 

การจัดการเรียนการสอนโดย
ใชDแผนท่ีความคิด  

- ใหD นั ก ศึ ก ษ าแ ตG ล ะ ค น 
ศึกษาคDนควDาตอบโจทย<ตามใบ
งาน 4 คร้ัง แตGละคร้ังใหDสรุปจด
บันทึกเปLนแผนท่ีความคิด 
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ประชากร 
      ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีไดDแกG นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปr ท่ี  3 ของคณะหน่ึง 
มหาวิทยาลัยเอกชนแหGงหน่ึง กรุงเทพมหานคร ภาคการศึกษาท่ี 1/2561จํานวน 55 คน 
กลุ�มตัวอย�าง 

ไดDแกGนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปrท่ี 3 ของคณะหน่ึง มหาวิทยาลัยเอกชนแหGงหน่ึง 
กรุงเทพมหานคร ภาคการศึกษาท่ี 1/2561 จํานวน 50 คน (ท้ังหมด 55 คน แตGเขDารGวมกิจกรรมไมG
ครบ 5 คน) 

 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในงานวิจัย 

1. เคร่ืองมือท่ีใชDในการทดลองประกอบดDวย ใบงานสําหรับศึกษาคDนควDาหาคําตอบเพ่ือการ
เรียนรูDของนักศึกษาในแตGละกลุGมยGอย 4 คร้ัง 

2. เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขDอมูล 2 ชุด ชุดท่ี 1 เปLนแบบทดสอบความรูD ประกอบดDวยขDอ
คําถามคุณลักษณะของนักศึกษา และ ขDอคําถามวัดความรูDประเภทปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขDอ 
ถDาตอบถูกจะไดD 1 คะแนน ตอบผิดไดD 0 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 30 คะแนน สGวนชุดท่ี 2 เปLน
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเขDารGวมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชDแผนท่ี
ความคิด ขDอคําถามเปLนแบบมาตราสGวนประมาณคGา 5 ระดับ คือ 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3= ปาน
กลาง 2= นDอย 1= นDอยท่ีสุด ขDอคําถามท้ังหมด 11 ขDอ 

คGา Reliability ของขDอคําถามท่ีใชDวัดความรูD ใชD KR-20 มีคGาเทGากับ 0.60 และความพึงพอใจ
เทGากับ 0.83  

 
การดําเนินการทดลอง 

กGอนดําเนินการทดลองเก็บรวบรวมขDอมูลท่ัวไปและความรูDจากนักศึกษากลุGมตัวอยGางโดยใชD
แบบทดสอบความรูD แลDวจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดDวยกระบวนการใชDแผนท่ีความคิด 4 คร้ัง 4 
เร่ือง โดยจัดสัปดาห<ละ 1 คร้ัง 1 เร่ือง แตGละคร้ังใชDเวลา 3 ช่ัวโมง ผูDสอนอธิบาย ข้ันตอนของกิจกรรม
แตGละคร้ัง และช้ีแจงบทบาทของนักศึกษาแตGละคน แจกใบงานใหDนักศึกษาแตGละคนศึกษาคDนควDาหา
คําตอบ เม่ือเสร็จเรียบรDอยแลDวแตGละคนเขียนสรุปเปLนแผนท่ีความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรูDกันใน
หDองเรียน ผูDสอนสรุปบทเรียนพรDอมกับใหDคําแนะนําเพ่ิมเติม 

หลังการทดลอง มีการเก็บรวบรวมขDอมูลจากนักศึกษากลุGมตัวอยGางอีกคร้ังโดยใชDแบบทดสอบ
ความรูD ชุดเดิมและแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
การวิเคราะห�ข�อมูล 

ขDอมูลคุณลักษณะของนักศึกษาวิเคราะห<โดยจํานวนและรDอยละ และทดสอบความแตกตGาง
ของคGาเฉลี่ยของความรูDกGอนและหลังเรียนโดยใชD Paired samples t-test ในสGวนเก่ียวกับความพึง
พอใจ วิเคราะห<รายขDอ โดย จํานวน รDอยละ คGาเฉลี่ย และสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัย 
       ผลของการวิจัยพบวGานักศึกษากลุGมตัวอยGางสGวนใหญGเปLนเพศหญิง คิดเปLนรDอยละ 98.0 และ
มีอายุนDอยกวGาและ 20-21 ปr มากท่ีสุด คิดเปLนรDอยละ 92.0 รองลงมาคือ 22 ปr ข้ึนไป คิดเปLนรDอยละ 
8.0   
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ�มตัวอย�าง 
        ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษากGอนและหลังเรียน พบวGา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษากGอนและหลังเรียนมีความแตกตGางกันอยGางมีนัยสําคัญ ดDวย
คGาสถิติที (t) เทGากับ 11.36 และคGาพี (p-value) นDอยกวGา 0.001 นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกวGากGอนทดลอง ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบคะแนนความรูDของนักศึกษากลุGมตัวอยGางระหวGางกGอนและหลังเรียน 
 

ช�วงเวลาทํา
แบบทดสอบ 

จํานวน 
คะแนนสอบ 

ผลต�างของคะแนน
สอบ 

สถิติทดสอบ 

ค�าตํ่าสุด ค�าสูงสุด ค�าเฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. t p-value 

กGอนเรียน 50 8 21 13.44 3.271 5.878 3.621 11.363 <0.001** 
หลังเรียน 50 9 25 19.35 3.133 

** p< 0.001 
  
ความพึงพอใจของนักศึกษากลุ�มตัวอย�าง 

นักศึกษาท่ีเขDารGวมกิจกรรมการเรียนการสอนมีความพึงพอใจรวมทุกขDออยูGในระดับมากท่ีสุด
คGาเฉลี่ยเทGากับ 4.53 คะแนน ซึ่งคGาเฉลี่ยรายขDอพบวGานักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากถึงมาก
ท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขDอพบวGา ขDอโดยรวมมีความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนน้ี มีคGาเฉลี่ย
เทGากับ 4.72 คะแนน รองลงมาคือ ความชัดเจนของใบงานแตGละคร้ัง มีคGาเฉลี่ยเทGากับ 4.66 คะแนน 
การใหDอิสระแกGนักศึกษาแตGละคนคDนหาคําตอบโจทย<ใบงานมีคGาเฉลี่ยเทGากับ 4.64 และการไดDฝ�ก
ทักษะในการคDนควDาหาคําตอบในโจทย<ตามใบงาน(4.60)เปLนตDน มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  
สGวนขDอท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากแตGนDอยกวGาขDออ่ืนคือเน้ือหาท่ีเรียนแตGละคร้ังและ
ระยะเวลาของการเขDารGวมกิจกรรมการเรียนแตGละคร้ังคGาเฉลี่ย 4.38 และ 4.32  
      คGาเฉลี่ยความพึงพอใจรวมทุกขDอ = 4.53 (มากท่ีสุด) สGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.605 
 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 
      ผลของการวิเคราะห<ขDอมูลพบวGา นักศึกษากลุGมตัวอยGางสGวนมากเปLนเพศหญิง (รDอยละ 98.0) 
อายุนDอยกวGาและ 20-21 ปr (รDอยละ 92.0) ผลการทดสอบความแตกตGางของคGาเฉลี่ยกGอนและหลัง
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เรียนพบวGา หลังเรียนนักศึกษากลุGมตัวอยGางมีคะแนนเฉลี่ยของความรูDสูงกวGากGอนเรียนอยGางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนDอยกวGา 0.001 ซึ่งเปLนไปตามสมมติฐาน 
           สําหรับความพึงพอใจของนักศึกษากลุGมตัวอยGางพบวGาโดยเฉลี่ยรวมมีความพึงพอใจหลังจาก
เขDารGวมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชDแผนท่ีความคิดในระดับมากท่ีสุด มีคGาเฉลี่ยเทGากับ 4.53 
คะแนน ซึ่งเร่ืองท่ีนักศึกษากลุGมตัวอยGางพึงพอใจสูงสุดไดDแกG โดยรวมมีความพึงพอใจการจัดการเรียน
การสอนน้ี มีคGาเฉลี่ยเทGากับ 4.61 คะแนน รองลงมาคือ ความชัดเจนของใบงานแตGละคร้ัง มีคGาเฉลี่ย
ทGากับ 4.53 คะแนน 
 
อภิปรายผล 
       ก. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ภายหลังเรียนพบวGาความรูDของนักศึกษากลุGมตัวอยGางเพ่ิมข้ึนสูงกวGากGอนทดลองอยGางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งเปLนไปตามสมมติฐาน ท้ังน้ีอาจอธิบายไดDวGา นักศึกษากลุGมตัวอยGางแตGละคนตGาง
ก็มีโอกาสในการศึกษาคDนควDา วิเคราะห<โจทย< และตอบโจทย< ตามใบงาน ทําใหDไดDเพ่ิมพูนความรูD 
ประกอบกับผูDสอนไดDอธิบายกระบวนการเรียนการสอนและการเขDารGวมกิจกรรมอยGางชัดเจน การมีใบ
งานท่ีชัดเจน การมีการนําเสนอผลการศึกษาคDนควDาหาคําตอบโจทย< และผูDสอนไดDอธิบายเพ่ิมเติม 
รวมท้ังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูDระหวGางผูDเรียนและผูDสอน จึงนGาจะทําใหDความรูDเพ่ิมข้ึน ซึ่งสอดคลDองกับ
ผลงานวิจัยของ คอสียาห< สะลี (2556 ) แววดาว บุญตา (2559) ปภาวรินทร< นักธรรมา (2560) Liu, 
Zhao, Ma and Bo (2014) และ Batdi (2015) ท่ีพบวGาการจัดการเรียนการสอน โดยจัดการเรียนรูD
แบบแผนท่ีความคิดสGงผลตGอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูDเรียนโดยหลังเรียนสูงข้ึนกวGากGอนเรียน  
       ข. ความพึงพอใจ 
 สําหรับความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเขDารGวมกิจกรรมการเรียนการสอน พบวGา
นักศึกษากลุGมตัวอยGางมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวมอยูGในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีสามารถอธิบายไดDวGา 
ผูDสอนไดDอธิบายรายละเอียดของการเขDารGวมกิจกรรมทุกข้ันตอน นักศึกษาแตGละคนไดDรับใบงานท่ี
ชัดเจน มีเอกสารประกอบ มีการสรDางบรรยากาศการเรียนการสอนแบบผGอนคลาย เป�ดโอกาสใหD
นักศึกษาแตGละคน มีอิสระทางความคิดในการวิเคราะห<โจทย< ใหDโอกาสแตGละคนไดDแสดงความคิดเห็น
และคDนควDาหาขDอมูลเพ่ือตอบโจทย<พรDอมกับสรุปคําตอบตามใบงานตามความเห็นของแตGละคน 
ความสัมพันธ<ระหวGางนักศึกษากับผูDสอนเปLนไปดDวยดี รวมท้ังการไดDขDอคิดขDอเสนอแนะเพ่ิมเติมจาก
อาจารย<ผูDสอน สิ่งเหลGาน้ีนGาจะสGงผลตGอความพึงพอใจของนักศึกษากลุGมตัวอยGาง ซึ่งใกลDเคียงกับ
ผลการวิจัยของ แววดาว บุญตา (2559) ท่ีพบวGานักศึกษากลุGมตัวอยGางมีความพึงพอใจตGอการจัดการ
เรียนการสอนแบบน้ีในระดับมากและ ปภาวรินทร< นักธรรมา (2560) ท่ี พบวGานักศึกษากลุGมตัวอยGาง 
มีความพึงพอใจตGอการจัดการเรียนการสอนโดยใชDแผนท่ีความคิดในระดับมากท่ีสุด 
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ข�อเสนอแนะ 
ก. ข�อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

  ผลการวิจัยแสดงใหDเห็นวGา การจัดการเรียนการสอนโดยใชDแผนท่ีความคิด ซึ่งเปLนวิธีการ
หน่ึงท่ีเนDนผูDเรียนเปLนสําคัญ สGงผลดีตGอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รวมท้ังสรDางความพึงพอใจใหDแกGผูDเรียน
ดDวย ท้ังน้ีอาจเปLนเพราะผูDสอนไดDสรDางความเขDาใจในกระบวนการเรียนการสอน และเขDาใจบทบาท
ของแตGละคน การมีเอกสารประกอบและมีใบงาน(โจทย<) ท่ีชัดเจน การเป�ดโอกาสใหDแตGละคนมีอิสระ
ในการวิเคราะห<โจทย< การคDนหาคําตอบโจทย< ผูDสอนสรDางบรรยากาศท่ีผGอนคลาย การไดDนําเสนอ
ผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรูD การแนะนําใหDขDอคิดเห็นของผูDสอน และการมีสัมพันธภาพท่ีดี
ระหวGางนักศึกษาและผูDสอน จะสGงผลท่ีดีตGอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของผูDเรียน 
 ข. ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต�อไป 
  1. ในการทําวิจัยคร้ังตGอไป ควรใชDแผนท่ีความคิดเหมือนเดิม เพียงแตGเปลี่ยนเน้ือหา 
พรDอมกับเพ่ิมจํานวนคร้ังของกิจกรรมการทดลอง เพ่ือตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนเน้ือหา
และจํานวนคร้ังของกิจกรรม 
  2. ในการวิจัยคร้ังตGอไปควรมีการวัด 3 คร้ัง คือกGอนทดลอง ระหวGางทดลอง และ
ภายหลังการทดลองเพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงเปLนระยะ 
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