
                                                                                                                                                           1  

 

                                                                                                                                                                                               

 ผลของการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แผนที่ความคิดต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหน่ึง กรุงเทพมหานคร 

      EFFECTS OF MIND MAPPING APPROACH ON LEARNING ACHIEVEMENT OF 

UNDERGRADUATE STUDENTS IN A PRIVATE UNIVERSITY, BANGKOK METROPOLIS 

รุ่งโรจน์ พุ่มริว้1 ระวิวรรณ แสงฉาย1 เฉลิมพล ตันสกุล1 มารยาท โยทองยศ2 พณิษนันท์ งามสม3 

                                                                                                                                                                             1 คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

                                                                                                              2คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรม มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

                                                                                                                                                       3 โรงเรียน พระปฐมวิทยาลยั จงัหวดันครปฐม 

บทคดัย่อ 

                การวิจัยในชัน้เรียนนีเ้ป็นแบบกึ่งทดลอง เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของนกัศึกษา 

กลุม่ตวัอยา่งได้แก่นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเอกชนแหง่หนึ่ง กรุงเทพมหานคร ชัน้ปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 

จํานวน 50 คน นกัศึกษากลุ่มตวัอย่างเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาประชากรศาสตร์ในงานสาธารณสขุ 

จํานวน 4 ครัง้ๆ ละ 3 ชั่วโมง นกัศึกษากลุ่มตวัอย่างแต่ละคน เรียนรู้จากการค้นคว้าหาคําตอบตามใบงานและสรุปจด

บนัทกึโดยใช้แผนท่ีความคิด เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมลูได้แก่ แบบทดสอบความรู้ และแบบสอบถามความพึงพอใจของ

นกัศกึษากลุม่ตวัอย่าง วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Paired samples t-

test    

            ผลการวิจยัพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 98.0 และมีอายนุ้อยกวา่และ 20-21 ปี มาก

ท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 92.0 ความรู้ของนกัศกึษากลุม่ตวัอยา่งสงูกวา่ก่อนการทดลอง อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.001) 

สําหรับความพึงพอใจของนกัศึกษากลุ่มตวัอย่างภายหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แผนท่ีความคิด 

พบวา่ มีความพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

คาํสาํคัญ: การจดัการเรียนการสอนโดยใช้แผนท่ีความคิด, นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 

Abstract 
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              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 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 

                    เป็นท่ีทราบกนัดีวา่การจดัการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีสําคญัต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน กลา่วคือ 

ถ้าการจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกบัผู้ เรียนและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดย

เน้นผู้ เรียนเป็นสาํคญัก็จะทําให้ผู้ เรียนได้รู้เข้าใจมากขึน้และนา่จะนําไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ท่ีเป็นจริงได้ดีขึน้ (ทิศนา 

แขมมณี,2555.มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร, http://etcserv.pnru.ac.th) 

การจดัการเรียนการสอน โดยใช้แผนท่ีความคิด (Mind Mapping) เป็นวิธีการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนแบบหนึง่ ท่ี

เปิดโอกาสและช่วยให้ผู้ เรียนได้ทําความเข้าใจบทเรียนและจัดระบบความคิดของตนเองจากการศึกษา ค้นคว้า โดย

เช่ือมโยงระหวา่งความคิดหลกั ความคิดรองและความคิดยอ่ยในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ท่ีเก่ียวข้องกนัและสามารถสรุปจดบนัทกึ

ให้เห็นเป็นรูปธรรมในลกัษณะแผนภาพได้ การเรียนการสอนแบบนีจ้ะทําให้ง่ายตอ่การเข้าใจและการจํา และทําให้ความรู้

เพ่ิมขึน้ (สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์,2554.อชัชญา วฒุิรักษ์,2555) 

คณะผู้วิจยัสนใจการจดัการเรียนการสอนด้วยวิธีดงักลา่ว จึงจดัทําเค้าโครงการวิจยัในชัน้เรียนท่ีเน้นผู้ เรียน

เป็นสําคญัขึน้ โดยกลุ่มตัวอย่างคือ นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 3 ของคณะหนึ่ง มหาวิทยาลยัเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งกําลงัเรียนวิชา

ประชากรศาสตร์ในงานสาธารณสขุ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

              1.  เพ่ือเปรียบเทียบ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษา ก่อนและหลงัเรียนโดยใช้แผนท่ีความคิด 

2.  เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาจากการเรียนโดยใช้แผนท่ีความคิด  

สมมตฐิานการวิจัย 

                        ภายหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แผนท่ีความคิด นกัศึกษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

สงูกวา่ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                                      ตวัแปรอิสระ                            ตวัแปรตาม 

 

 

 

  

 

 

 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 

          การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัในชัน้เรียนเชิงกึ่งทดลอง เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แผนท่ีความคิดและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาจากการเข้าร่วม กิจกรรมการ

เรียนการสอนโดยวิธีดงักลา่ว วิธีดําเนินการวิจยัมีรายละเอียดดงันี ้

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน ได้แก่ 

ความรู้เก่ียวกับ 1) ผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงทางประชากร 2) นโยบาย

ประชากร 3) แนวคิดและทฤษฎีทาง

ประชากร 4) ดชันีวดัทางประชากร 

- ความพึงพอใจของนักศึกษาจาก

การเรียน โดยใช้แผนท่ีความคิด 

การจดัการเรียนการสอนโดยใช้แผนท่ี

ความคิด  

- ให้นกัศกึษาแตล่ะคน ศกึษาค้นคว้า

ตอบโจทย์ตามใบงาน 4 ครัง้ แตล่ะ

ครัง้ให้สรุปจดบนัทกึเป็นแผนท่ี

ความคิด 
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รูปแบบของการวิจัย การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัในชัน้เรียนเชิงกึง่ทดลองประเภทกลุม่เดียวมกีารวดัก่อนและหลงัการ

ทดลอง (one group pretest-posttest design) (Borg and Gall, 1983; ฉตัรสมุน พฤติภิญโญ, 2553) ตามรูปแบบการ

วิจยัและแผนภมูิตอ่ไปนี ้

 

กลุม่ทดลอง 

O1 

X1 X2 X3 X4 

O2 
สปัดาห์ท่ี 1 2 3 4 

 

 O1 หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมลูก่อนทดลอง ซึง่เป็นข้อมลูเก่ียวกบัคณุลกัษณะทัว่ไปของนกัศึกษากลุม่

ตัวอย่าง ความรู้เร่ืองผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร นโยบายประชากร แนวคิดและทฤษฎีทาง

ประชากรและดชันีวดัทางประชากร 

O2 หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมลูหลงัทดลอง ซึ่งเป็นข้อมลูเก่ียวกบัความรู้เร่ืองผลกระทบท่ีเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงทางประชากร นโยบายประชากร แนวคิดและทฤษฎีทางประชากรและดชันีวดัทางประชากร และความพึง

พอใจของนกัศกึษา 

 X1  คือ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนครัง้ท่ี 1 เร่ือง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางประชากร 

 X2  คือ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนครัง้ท่ี 2 เร่ืองนโยบายประชากร 

 X3  คือ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนครัง้ท่ี 3 เร่ือง แนวคิดและทฤษฎีทางประชากร 

          X4   คือ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนครัง้ท่ี 4 เร่ือง ดชันีวดัทางประชากร 

ประชากร 

                         ประชากรในการวิจยัครัง้นีไ้ด้แก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 3 ของคณะหนึ่ง มหาวิทยาลยัเอกชน

แหง่หนึง่ กรุงเทพมหานคร ภาคการศกึษาท่ี 1/2561จํานวน 55 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
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ได้แก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 3 ของคณะหนึ่ง มหาวิทยาลยัเอกชนแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร 

ภาคการศกึษาท่ี 1/2561 จํานวน 50 คน (ทัง้หมด 55 คน แตเ่ข้าร่วมกิจกรรมไมค่รบ 5 คน) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 

                    1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองประกอบด้วย ใบงานสําหรับศึกษาค้นคว้าหาคําตอบเพ่ือการเรียนรู้ของ

นกัศกึษาในแตล่ะกลุม่ยอ่ย 4 ครัง้ 

2. เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมลู 2 ชดุ ชดุท่ี 1 เป็นแบบทดสอบความรู้ ประกอบด้วยข้อคําถามคณุลกัษณะ

ของนกัศกึษา และ ข้อคําถามวดัความรู้ประเภทปรนยั 4 ตวัเลือก จํานวน 30 ข้อ ถ้าตอบถกูจะได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 

คะแนน รวมคะแนนเต็ม 30 คะแนน สว่นชดุท่ี 2 เป็นแบบสอบถามวดัความพงึพอใจของนกัศกึษาจากการเข้าร่วมกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยใช้แผนท่ีความคิด ข้อคําถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั คือ 5 = มากท่ีสดุ 4 = มาก 

3= ปานกลาง 2= น้อย 1= น้อยท่ีสดุ ข้อคําถามทัง้หมด 11 ข้อ 

                     คา่ Reliability ของข้อคําถามท่ีใช้วดัความรู้ ใช้ KR-20 มีคา่เทา่กบั 0.60 และความพงึพอใจเทา่กบั 0.83  

การดาํเนินการทดลอง 

                    ก่อนดําเนินการทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลทัว่ไปและความรู้จากนกัศึกษากลุม่ตวัอย่างโดยใช้แบบทดสอบ

ความรู้ แล้วจดักิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการใช้แผนท่ีความคิด 4 ครัง้ 4 เร่ือง โดยจัดสปัดาห์ละ 1 ครัง้ 1 

เร่ือง แต่ละครัง้ใช้เวลา 3 ชัว่โมง ผู้สอนอธิบาย ขัน้ตอนของกิจกรรมแต่ละครัง้ และชีแ้จงบทบาทของนกัศึกษาแต่ละคน 

แจกใบงานให้นกัศกึษาแตล่ะคนศกึษาค้นคว้าหาคําตอบ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วแตล่ะคนเขียนสรุปเป็นแผนท่ีความคดิและ

แลกเปลีย่นเรียนรู้กนัในห้องเรียน ผู้สอนสรุปบทเรียนพร้อมกบัให้คําแนะนําเพ่ิมเติม 

                    หลงัการทดลอง มีการเก็บรวบรวมข้อมลูจากนกัศกึษากลุม่ตวัอยา่งอีกครัง้โดยใช้แบบทดสอบความรู้ ชดุเดิม

และแบบสอบถามความพงึพอใจ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

                      ข้อมูลคุณลกัษณะของนกัศึกษาวิเคราะห์โดยจํานวนและร้อยละ และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

ของความรู้ก่อนและหลงัเรียนโดยใช้ Paired samples t-test ในสว่นเก่ียวกบัความพึงพอใจ วิเคราะห์รายข้อ โดย จํานวน 

ร้อยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวจัิย 

            ผลของการวิจยัพบวา่นกัศกึษากลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 98.0 และมีอายนุ้อยกว่า

และ 20-21 ปี มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 92.0 รองลงมาคือ 22 ปี ขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 8.0    

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 

             ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลีย่ของนกัศกึษาก่อนและหลงัเรียน พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนเฉลีย่ของนกัศกึษาก่อนและหลงัเรียนมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ด้วยคา่สถิติที (t) เทา่กบั 11.36 และคา่พี 

(p-value) น้อยกวา่ 0.001 นกัศกึษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนทดลอง ดงัตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนความรู้ของนกัศกึษากลุม่ตวัอยา่งระหวา่งก่อนและหลงัเรียน 

 

ช่วงเวลาทาํ

แบบทดสอบ 

จาํนวน คะแนนสอบ ผลต่างของคะแนน

สอบ 

สถิตทิดสอบ 

ค่าตํา่สุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ S.D. เฉลีย่ S.D. t p-value 

ก่อนเรียน 50 8 21 13.44 3.271 5.878 3.621 11.363 <0.001** 

หลงัเรียน 50 9 25 19.35 3.133 

** p< 0.001 

 ความพงึพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 

นกัศกึษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนมีความพงึพอใจรวมทกุข้ออยูใ่นระดบัมากท่ีสดุคา่เฉลีย่เทา่กบั 

4.53 คะแนน ซึ่งค่าเฉลี่ยรายข้อพบว่านกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อ

โดยรวมมีความพงึพอใจการจดัการเรียนการสอนนี ้มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.72 คะแนน รองลงมาคือ ความชดัเจนของใบงาน

แต่ละครัง้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.66 คะแนน การให้อิสระแก่นกัศึกษาแต่ละคนค้นหาคําตอบโจทย์ใบงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.64 และการได้ฝึกทกัษะในการค้นคว้าหาคําตอบในโจทย์ตามใบงาน(4.60)เป็นต้น มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสดุ   
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สว่นข้อท่ีนกัศกึษามีความพงึพอใจในระดบัมากแตน้่อยกวา่ข้ออ่ืนคือเนือ้หาท่ีเรียนแตล่ะครัง้และระยะเวลาของการเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนแตล่ะครัง้คา่เฉลีย่ 4.38 และ 4.32  

                  คา่เฉลีย่ความพงึพอใจรวมทกุข้อ = 4.53 (มากท่ีสดุ) สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.605 

สรุปผลการวิจัย อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

          ผลของการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า นกัศึกษากลุม่ตวัอย่างสว่นมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 98.0) อายนุ้อยกว่า

และ 20-21 ปี (ร้อยละ 92.0) ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยก่อนและหลงัเรียนพบว่า หลงัเรียนนกัศึกษากลุม่

ตวัอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของความรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับน้อยกว่า 0.001 ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐาน 

                     สําหรับความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างพบว่าโดยเฉลี่ยรวมมีความพึงพอใจหลงัจากเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แผนท่ีความคิดในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.53 คะแนน ซึ่งเร่ืองท่ีนกัศึกษากลุม่

ตวัอยา่งพงึพอใจสงูสดุได้แก่ โดยรวมมีความพงึพอใจการจดัการเรียนการสอนนี ้มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.61 คะแนน รองลงมา

คือ ความชดัเจนของใบงานแตล่ะครัง้ มีคา่เฉลีย่ทา่กบั 4.53 คะแนน 

อภปิรายผล 

              ก. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

   ภายหลงัเรียนพบวา่ความรู้ของนกัศึกษากลุม่ตวัอย่างเพ่ิมขึน้สงูกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ซึ่ง

เป็นไปตามสมมติฐาน ทัง้นีอ้าจอธิบายได้วา่ นกัศกึษากลุม่ตวัอยา่งแตล่ะคนต่างก็มีโอกาสในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์

โจทย์  และตอบโจทย์ ตามใบงาน ทําให้ได้เพ่ิมพนูความรู้ ประกอบกบัผู้สอนได้อธิบายกระบวนการเรียนการสอนและการ

เข้าร่วมกิจกรรมอย่างชดัเจน การมีใบงานท่ีชดัเจน การมีการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหาคําตอบโจทย์ และผู้สอนได้

อธิบายเพ่ิมเติม รวมทัง้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอน จึงน่าจะทําให้ความรู้เพ่ิมขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลงานวิจยัของ คอสียาห์ สะลี (2556 )  แววดาว บุญตา (2559)  ปภาวรินทร์ นกัธรรมา (2560)  Liu, Zhao, Ma and Bo 

(2014) และ Batdi (2015) ท่ีพบว่าการจดัการเรียนการสอน โดยจดัการเรียนรู้แบบแผนท่ีความคิดส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเ้รียนโดยหลงัเรียนสูงข้ึนกวา่ก่อนเรียน   

             ข. ความพึงพอใจ 
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 สําหรับความพึงพอใจของนกัศึกษาจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่านกัศึกษากลุ่มตวัอย่างมี

ความพงึพอใจโดยเฉลีย่รวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ทัง้นีส้ามารถอธิบายได้ว่า ผู้สอนได้อธิบายรายละเอียดของการเข้าร่วม

กิจกรรมทกุขัน้ตอน  นกัศึกษาแต่ละคนได้รับใบงานท่ีชดัเจน มีเอกสารประกอบ มีการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน

แบบผ่อนคลาย เปิดโอกาสให้นกัศึกษาแต่ละคน มีอิสระทางความคิดในการวิเคราะห์โจทย์ ให้โอกาสแต่ละคนได้แสดง

ความคิดเห็นและค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือตอบโจทย์พร้อมกับสรุปคําตอบตามใบงานตามความเห็นของแต่ละคน 

ความสมัพนัธ์ระหว่างนกัศึกษากบัผู้สอนเป็นไปด้วยดี รวมทัง้การได้ข้อคิดข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากอาจารย์ผู้สอน สิ่ง

เหลา่นีน้า่จะสง่ผลตอ่ความพงึพอใจของนกัศกึษากลุม่ตวัอยา่ง ซึ่งใกล้เคียงกบัผลการวิจยัของ  แววดาว บุญตา (2559) ท่ี

พบวา่นกัศึกษากลุม่ตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนแบบนีใ้นระดบัมากและ ปภาวรินทร์ นกัธรรมา 

(2560) ท่ี พบว่านกัศึกษากลุ่มตวัอย่าง มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใช้แผนท่ีความคิดในระดบัมาก

ท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะ 

           ก. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

  ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า การจดัการเรียนการสอนโดยใช้แผนท่ีความคิด ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น

สาํคญั สง่ผลดีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน รวมทัง้สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ เรียนด้วย ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้สอนได้สร้าง

ความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอน และเข้าใจบทบาทของแต่ละคน การมีเอกสารประกอบและมีใบงาน(โจทย์) ท่ี

ชดัเจน การเปิดโอกาสให้แตล่ะคนมอิีสระในการวิเคราะห์โจทย์ การค้นหาคําตอบโจทย์ ผู้สอนสร้างบรรยากาศท่ีผอ่นคลาย 

การได้นําเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแนะนําให้ข้อคิดเห็นของผู้สอน และการมีสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่าง

นกัศกึษาและผู้สอน จะสง่ผลท่ีดีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพงึพอใจของผู้ เรียน 

 ข. ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ในการทําวิจยัครัง้ตอ่ไป ควรใช้แผนท่ีความคิดเหมือนเดิม เพียงแต่เปลี่ยนเนือ้หา พร้อมกบัเพ่ิมจํานวน

ครัง้ของกิจกรรมการทดลอง เพ่ือตรวจสอบผลท่ีเกิดขึน้จากการเปลีย่นเนือ้หาและจํานวนครัง้ของกิจกรรม 

2. ในการวิจยัครัง้ตอ่ไปควรมีการวดั 3 ครัง้ คือก่อนทดลอง ระหวา่งทดลอง และภายหลงัการทดลองเพ่ือดู

การเปลีย่นแปลงเป็นระยะ 
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