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บทคัดย�อ 
 การวิจัยในช้ันเรียนน้ีเปSนแบบก่ึงทดลอง เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึง
พอใจของนักศึกษา กลุ^มตัวอย̂างได]แก̂นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนแห̂งหน่ึง 
กรุงเทพมหานคร ช้ันปrท่ี 3 ปrการศึกษา 2562 จํานวน 40 คน นักศึกษากลุ^มตัวอย̂างเข]าร̂วมกิจกรรม
การเรียนการสอนรายวิชาประชากรศาสตรAในงานสาธารณสุข จํานวน 4 คร้ังๆ ละ 3 ช่ัวโมง นักศึกษา
กลุ^มตัวอย̂างแต̂ละคน เรียนรู]จากการค]นคว]าหาคําตอบตามใบงานและสรุปจดบันทึกโดยใช]
อินเทอรAเน็ตและแผนท่ีความคิด เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข]อมูลได]แก̂ แบบทดสอบความรู] และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษากลุ^มตัวอย̂าง วิเคราะหAข]อมูลด]วยสถิติจํานวน ร]อยละ 
ค̂าเฉลี่ย ค̂าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Paired samples t-test    
 ผลการวิจัยพบว̂า กลุ^มตัวอย̂างส^วนมากเปSนเพศหญิง คิดเปSนร]อยละ92.5 และมีอายุน]อยกว̂า
และเท̂ากับ 20 ปr มากท่ีสุด คิดเปSนร]อยละ55.0 ความรู]ของนักศึกษากลุ^มตัวอย̂างสูงกว̂าก̂อนการ
ทดลอง อย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) สําหรับความพึงพอใจของนักศึกษากลุ^มตัวอย̂าง
ภายหลังการเข]าร̂วมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช]อินเทอรAเน็ตและแผนท่ีความคิด พบว̂า มีความ
พึงพอใจโดยรวมอยู̂ในระดับมาก 
 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนการสอนโดยใช]อินเทอรAเน็ตและแผนท่ีความคิด, นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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Abstract 
 This classroom quasi-experimental research was designed to examine learning 
achievement and satisfaction of students after participating in internet and mind 
mapping approach on population in public health work course.  Samples were 40 
third year undergraduate students of a private university, Bangkok Metropolis, 
academic year 2019. They were assigned to work individually using internet and 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 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 (92.5percent) and 
age was less than 20 to 20 years (55.0 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 internet and mind 
mapping approach at high level. 
 
Keywords: Internet and Mind Mapping Approach, Undergraduate Student. 
 
บทนํา 
 เปSนท่ีทราบกันดีว̂าการจัดการเรียนการสอนเปSนองคAประกอบหน่ึงท่ีสําคัญต̂อการเรียนรู]ของ
ผู]เรียน กล^าวคือ ถ]าการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับผู]เรียนและเป�ดโอกาสให]ผู]เรียนมีส^วน
ร̂วมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน]นผู]เรียนเปSนสําคัญก็จะทําให]ผู]เรียนได]รู]เข]าใจมากข้ึนและน̂าจะ
นําไปประยุกตAใช]ในสถานการณAท่ีเปSนจริงได]ดีข้ึน (ทิศนา แขมมณี,2555.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 
http://etcserv.pnru.ac.th) 
 การจัดการเรียนการสอน โดยใช]แผนท่ีความคิด (Mind Mapping) เปSนวิธีการสอนท่ีเน]นผู]เรียน
แบบหน่ึง ท่ีเป�ดโอกาสและช̂วยให]ผู]เรียนได]ทําความเข]าใจบทเรียนและจัดระบบความคิดของตนเองจาก
การศึกษา ค]นคว]า โดยเช่ือมโยงระหว̂างความคิดหลัก ความคิดรองและความคิดย̂อยในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
ท่ีเก่ียวข]องกันและสามารถสรุปจดบันทึกให]เห็นเปSนรูปธรรมในลักษณะแผนภาพได] การเรียนการสอน
แบบน้ีจะทําให]ง̂ายต̂อการเข]าใจและการจํา และทําให]ความรู]เพ่ิมข้ึน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรA
,2554.อัชชญา วุฒิรักษA,2555 
 นอกจากน้ีการจัดการเรียนการสอนโดยใช]อินเทอรAเน็ตก็เปSนอีกวิธีการหน่ึงท่ีจะช̂วยให]ผู]เรียน
ศึกษาค]นคว]าหาข]อมูลจากแหล^งต̂างๆ เพ่ิมเติมได]อย̂างกว]างซึ่งจะทําให]ความรู]เพ่ิมข้ึนได]อีกทางหน่ึง
ด]วย ดังตัวอย̂างจากผลการวิจัยของ ชเนตตี สยนานนทA (2555) เปSนต]น 



118 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

 คณะผู]วิจัยสนใจการจัดการเรียนการสอนด]วยวิธีดังกล^าว จึงจัดทําเค]าโครงการวิจัยในช้ัน
เรียนท่ีเน]นผู]เรียนเปSนสําคัญข้ึน โดยกลุ^มตัวอย̂างคือ นักศึกษาช้ันปrท่ี 3 ของคณะหน่ึง มหาวิทยาลัย
เอกชนแห̂งหน่ึง ซึ่งกําลังเรียนวิชาประชากรศาสตรAในงานสาธารณสุข 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ก̂อนและหลังเรียนโดยใช]
อินเทอรAเน็ตและแผนท่ีความคิด 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนโดยใช]อินเทอรAเน็ตและแผนท่ีความคิด  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ภายหลังการเข]าร̂วมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช]อินเทอรAเน็ตและแผนท่ีความคิด 
นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว̂าก̂อนเข]าร̂วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
           
   ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปSนการวิจัยในช้ันเรียนเชิงก่ึงทดลอง เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาท่ีเข]าร̂วมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช]อินเทอรAเน็ตและแผนท่ีความคิดและเพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเข]าร̂วม กิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีดังกล^าว ซึ่ ง
วิธีดําเนินการวิจัยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ได+แก� 
ความรู+เก่ียวกับ 1) ผลกระทบจาก
การเปลี่ ยนแปลงทางประชากร     
2) นโยบายประชากร 3) แนวคิด
และทฤษฎีทางประชากร 4) ดัชนีวัด
ทางประชากร 

- ความพึงพอใจของนักศึกษา
จากการเรียน โดยใช+อินเทอรLเน็ต
และแผนท่ีความคิด 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช+
อินเทอรLเน็ตและแผนท่ีความคิด  
- ให+นักศึกษาแต�ละคน ศึกษา
ค+นคว+าตอบโจทยLตามใบงาน 4 
คร้ัง แต�ละคร้ังให+ใช+อินเทอรLเน็ต
แล+วสรุปจดบันทึกเปNนแผนท่ี
ความคิด 
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รูปแบบของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปSนการวิจัยในช้ันเรียนเชิงก่ึงทดลองประเภทกลุ^มเดียวมีการวัดก̂อนและหลัง
การทดลอง (One group pretest-posttest design) (Borg and Gall, 1983; ฉัตรสุมน พฤติภิญโญ
, 2553) ตามรูปแบบการวิจัยและแผนภูมิต̂อไปน้ี 
 
กลุ�มทดลอง 

O1 
X1 X2 X3 X4 

O2 
สัปดาหLที่ 1 2 3 4 
 
 O1 หมายถึง การเก็บรวบรวมข+อมูลก�อนทดลอง ซึ่งเปNนข+อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะท่ัวไปของ
นักศึกษากลุ�มตัวอย�าง ความรู+เร่ืองผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร นโยบาย
ประชากร แนวคิดและทฤษฎีทางประชากรและดัชนีวัดทางประชากร 

O2 หมายถึง การเก็บรวบรวมข+อมูลหลังทดลอง ซึ่งเปNนข+อมูลเก่ียวกับความรู+เร่ืองผลกระทบ
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 
 

ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีได+แก� นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปR ท่ี  3 ของคณะหน่ึง 
มหาวิทยาลัยเอกชนแห�งหน่ึง กรุงเทพมหานคร ภาคการศึกษาท่ี 1/2562จํานวน 43 คน 
 
กลุ�มตัวอย�าง 
 ได+แก�นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปRท่ี 3 ของคณะหน่ึง มหาวิทยาลัยเอกชนแห�งหน่ึง 
กรุงเทพมหานคร ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 จํานวน 40 คน (ท้ังหมด 43 คน แต�เข+าร�วมกิจกรรมไม�
ครบ 3 คน) 
 
เคร่ืองมือท่ีใช*ในงานวิจัย 
 1. เคร่ืองมือท่ีใช+ในการทดลองประกอบด+วย ใบงานสําหรับศึกษาค+นคว+าหาคําตอบเพ่ือการ
เรียนรู+ของนักศึกษาจํานวน 4 คร้ัง 
 2. เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข+อมูล 2 ชุด ชุดท่ี 1 เปNนแบบทดสอบความรู+ ประกอบด+วยข+อ
คําถามคุณลักษณะของนักศึกษา และ ข+อคําถามวัดความรู+ประเภทปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข+อ 
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ถ+าตอบถูกจะได+ 1 คะแนน ตอบผิดได+ 0 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 30 คะแนน ส�วนชุดท่ี 2 เปNน
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเข+าร�วมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช+
อินเทอรLเน็ตและแผนท่ีความคิด ข+อคําถามเปNนแบบมาตราส�วนประมาณค�า 5 ระดับ คือ 5 = มาก
ท่ีสุด 4 = มาก 3= ปานกลาง 2= น+อย 1= น+อยท่ีสุด ข+อคําถามท้ังหมด 11 ข+อ รวม 55 คะแนน 
 ค�า Reliability ของข+อคําถามท่ีใช+วัดความรู+ ใช+สูตร KR-20 มีค�าเท�ากับ 0.64 และความพึง
พอใจมีค�าเท�ากับ 0.81 (ใช+สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบาค)  
 
การดําเนินการทดลอง 
 ก�อนดําเนินการทดลองเก็บรวบรวมข+อมูลท่ัวไปและความรู+จากนักศึกษากลุ�มตัวอย�างโดยใช+
แบบทดสอบความรู+ แล+วจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด+วยกระบวนการใช+อินเทอรLเน็ตและแผนท่ี
ความคิด 4 คร้ัง 4 เร่ือง โดยจัดสัปดาหLละ 1 คร้ัง 1 เร่ือง แต�ละคร้ังใช+เวลา 3 ช่ัวโมง ผู+สอนอธิบาย 
ข้ันตอนของกิจกรรมแต�ละคร้ัง และช้ีแจงบทบาทของนักศึกษาแต�ละคน แจกใบงานให+นักศึกษาแต�ละ
คนศึกษาค+นคว+าหาคําตอบโดยใช+อินเทอรLเน็ต เม่ือเสร็จเรียบร+อยแล+วแต�ละคนเขียนสรุปเปNนแผนท่ี
ความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู+กันในห+องเรียน ผู+สอนสรุปบทเรียนพร+อมกับให+คําแนะนําเพ่ิมเติม 
 หลังการทดลอง มีการเก็บรวบรวมข+อมูลจากนักศึกษากลุ�มตัวอย�างอีกคร้ังโดยใช+แบบทดสอบ
ความรู+ ชุดเดิมและแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
การวิเคราะห'ข*อมูล 
 ข+อมูลคุณลักษณะของนักศึกษาวิเคราะหLโดยจํานวนและร+อยละ และทดสอบความแตกต�าง
ของค�าเฉลี่ยของความรู+ก�อนและหลังเรียนโดยใช+ Paired samples t-test ในส�วนเก่ียวกับความพึง
พอใจ วิเคราะหLรายข+อ โดย จํานวน ร+อยละ ค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 ผลของการวิจัยพบว�า นักศึกษากลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เปNนเพศหญิง คิดเปNนร+อยละ 92.5 และ
มีอายุน+อยกว�าและเท�ากับ 20 ปR คิดเปNนร+อยละ 55.0 มากท่ีสุด รองลงมาคืออายุ 21 ปR ข้ึนไป คิดเปNน
ร+อยละ 40.0 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ�มตัวอย�าง 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาก�อนและหลังเรียน พบว�า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาก�อนและหลังเรียนมีความแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญ ด+วย
ค�าสถิติที (t) เท�ากับ 28.818 และค�าพี (p-value) น+อยกว�า 0.001 นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว�าก�อนทดลอง ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบคะแนนความรู+ของนักศึกษากลุ�มตัวอย�างระหว�างก�อนและหลังเรียน 
 

ช�วงเวลาทํา
แบบทดสอบ 

จํานวน 
คะแนนสอบ 

ผลต�างของคะแนน
สอบ 

สถิติทดสอบ 

ค�าตํ่าสุด ค�าสูงสุด ค�าเฉล่ีย S.D. เฉล่ีย S.D. t p-value 

ก̂อนเรียน 40 10 19 13.80 4.728 6.53 1.432 28.818 <0.001** 
หลังเรียน 40 16 24 20.33 3.353 

** p< 0.001 
 
ความพึงพอใจของนักศึกษากลุ�มตัวอย�าง 
 นักศึกษาท่ีเข]าร̂วมกิจกรรมการเรียนการสอนมีความพึงพอใจรวมทุกข]ออยู̂ในระดับมาก
ค̂าเฉลี่ยเท̂ากับ 4.30 คะแนนส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.744 ประเด็นท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจใน
ระดับมากท่ีสุด ได]แก̂ การช̂วยเหลือเก้ือกูลอธิบายให]นักศึกษาเข]าใจเน้ือหาและการตอบโจทยAใบงาน 
และการได]ฝ�กทักษะในการค]นคว]าหาคําตอบในโจทยAตามใบงาน มีค̂าเฉลี่ยเท̂ากับ 4.48 คะแนน ส^วน
ข]อท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากแต̂น]อยกว̂าข]ออ่ืนคือความเหมาะสมของระยะเวลาของการ
เข]าร̂วมกิจกรรมการเรียนแต̂ละคร้ังมีค^าเฉลี่ย 3.83 คะแนน  
 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 
 ผลของการวิเคราะหAข]อมูลพบว̂า นักศึกษากลุ^มตัวอย̂างส^วนมากเปSนเพศหญิง (ร]อยละ 92.5) 
อายุน]อยกว̂าและเท̂ากับ 20 ปr (ร]อยละ 55.0) ผลการทดสอบความแตกต̂างของค̂าเฉลี่ยก̂อนและหลัง
เรียนพบว̂า หลังเรียนนักศึกษากลุ^มตัวอย̂างมีคะแนนเฉลี่ยของความรู]สูงกว̂าก̂อนเรียนอย̂างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับน]อยกว̂า 0.001 ซึ่งเปSนไปตามสมมติฐาน 
 สําหรับความพึงพอใจของนักศึกษากลุ^มตัวอย̂างพบว̂าโดยเฉลี่ยรวมทุกข]อมีความพึงพอใจ
หลังจากเข]าร̂วมกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับมาก มีค^าเฉลี่ยเท̂ากับ 4.30 คะแนน ส^วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน = 0.744 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ภายหลังเรียนพบว̂าความรู]ของนักศึกษากลุ^มตัวอย̂างเพ่ิมข้ึนสูงกว̂าก̂อนทดลองอย̂างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งเปSนไปตามสมมติฐาน ท้ังน้ีอาจอธิบายได]ว̂า นักศึกษากลุ^มตัวอย̂างแต̂ละคนต̂าง
ก็มีโอกาสในการศึกษาค]นคว]า วิเคราะหAโจทยA  และตอบโจทยA ตามใบงานโดยใช]อินเทอรAเน็ตและแผน
ท่ีความคิด ทําให]ได]เพ่ิมพูนความรู] ประกอบกับผู]สอนได]อธิบายกระบวนการเรียนการสอนและการเข]า
ร̂วมกิจกรรมอย̂างชัดเจน การมีใบงานท่ีชัดเจน การมีการนําเสนอผลการศึกษาค]นคว]าหาคําตอบโจทยA 
และผู]สอนได]อธิบายเพ่ิมเติม รวมท้ังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู]ระหว̂างผู]เรียนและผู]สอน จึงน̂าจะทําให]
ความรู]เพ่ิมข้ึน ซึ่งสอดคล]องกับผลงานวิจัยของ คอสียาหA สะลี (2556) แววดาว บุญตา (2559)  
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ปภาวรินทรA นักธรรมา (2560)  Liu, Zhao, Ma and Bo (2014) และ Batdi (2015) ท่ีพบว̂าการ
จัดการเรียนการสอนท่ีใช]แผนท่ีความคิดส^งผลต̂อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู]เรียนโดยหลังเรียน
สูงข้ึนกว̂าก̂อนเรียน นอกจากน้ีจากผลการวิจัยของชเนตตี สยนานนทA(2555) ณัฐพร จันทรAหอม
(2555) และณมน จีรังสุวรรณและอนุชิต อนุพันธA(2558) ได]พบว̂าการใช]อินเทอรAเน็ตประกอบการ
เรียนการสอนทําให]ผู]เรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 
 2. ความพึงพอใจ 
 สําหรับความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเข]าร̂วมกิจกรรมการเรียนการสอน พบว̂า
นักศึกษากลุ^มตัวอย̂างมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวมอยู̂ในระดับมาก ท้ังน้ีสามารถอธิบายได]ว̂า ผู]สอน
ได]อธิบายรายละเอียดของการเข]าร̂วมกิจกรรมทุกข้ันตอน  นักศึกษาแต̂ละคนได]รับใบงานท่ีชัดเจน มี
เอกสารประกอบ มีการสร]างบรรยากาศการเรียนการสอนแบบผ^อนคลายและเป�ดโอกาสให]นักศึกษา
แต̂ละคนได]ศึกษาค]นคว]าหาคําตอบโจทยAโดยใช]อินเทอรAเน็ต ได]คิด วิเคราะหAโจทยAอย̂างอิสระเสรี 
รวมท้ังสรุปคําตอบตามใบงานตามความเห็นของแต̂ละคน ความสัมพันธAระหว̂างนักศึกษากับผู]สอน
เปSนไปด]วยดี รวมท้ังการได]ข]อคิดข]อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากอาจารยAผู]สอนและเพ่ือนนักศึกษา สิ่ง
เหล^าน้ีน̂าจะส^งผลต̂อความพึงพอใจของนักศึกษากลุ^มตัวอย̂าง ซึ่งใกล]เคียงกับผลการวิจัยของ แววดาว 
บุญตา (2559) ท่ีพบว̂านักศึกษากลุ^มตัวอย̂างมีความพึงพอใจต̂อการจัดการเรียนการสอนแบบน้ีใน
ระดับมากและ ปภาวรินทรA นักธรรมา (2560) ท่ี พบว̂านักศึกษากลุ^มตัวอย̂าง มีความพึงพอใจต̂อการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช]แผนท่ีความคิดในระดับมากท่ีสุด 
 
ข�อเสนอแนะ 
          ก. ข�อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแสดงให]เห็นว̂า การจัดการเรียนการสอนโดยใช]อินเทอรAเน็ตและแผนท่ีความคิด 
ซึ่งเปSนวิธีการท่ีเน]นผู]เรียนเปSนสําคัญ ส^งผลดีต̂อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รวมท้ังสร]างความพึงพอใจ
ให]แก̂ผู]เรียนด]วย ท้ังน้ีอาจเปSนเพราะผู]สอนได]สร]างความเข]าใจในกระบวนการเรียนการสอน และการ
สร]างความเข]าใจในบทบาทของนักศึกษาแต̂ละคน การมีเอกสารประกอบและมีใบงาน(โจทยA)  
ท่ีชัดเจน การเป�ดโอกาสให]แต̂ละคนมีอิสระในการวิเคราะหAโจทยA การค]นหาคําตอบโจทยA การท่ีผู]สอน
สร]างบรรยากาศท่ีผ^อนคลาย และให]โอกาสนักศึกษานําเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู] การ
สรุปและแนะนําให]ข]อคิดเห็นของผู]สอน รวมท้ังการมีสัมพันธภาพท่ีดีระหว̂างนักศึกษาและผู]สอน  
จึงส^งผลท่ีดีต̂อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของผู]เรียน 
 ข. ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต�อไป 
 1. ในการทําวิจัยคร้ังต̂อไปน̂าจะจัดการเรียนการสอนโดยใช]อินเทอรAเน็ตและแผนท่ีความคิด
เหมือนเดิม เพียงแต̂เพ่ิมเน้ือหา พร]อมกับเพ่ิมจํานวนคร้ังของกิจกรรมการทดลอง เพ่ือตรวจสอบผลท่ี
เกิดข้ึนจากการเพ่ิมเน้ือหาและจํานวนคร้ังของกิจกรรม หรือไม̂ก็นําวิธีการทดลองน้ีไปใช]กับรายวิชา
อ่ืน 
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