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บทคัดย่อ
งานวจัิยน้ีมวีตัถปุระสงค์เพ่ือสำารวจประเด็นความเขา้ใจทีค่ลาดเคลือ่นและติดตามพฒันาการของ

การเขียนบทสรุปและวิจารณ์ผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 และ 2 จำานวน 
3 กลุ่ม ที่เรียนรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 รายวิชาปฏิบัติการกลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ และ
รายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 ที่มีรูปแบบการสอนที่เน้นการให้ข้อมูลย้อนกลับ การทำาซ้า และการทำาต่อเนื่อง 
พบว่าประเด็นของความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนที่ต่อการเขียนบทสรุปและวิจารณ์ผลการทดลองมีการนำา
ขอ้มูลการทดลองมาเขยีนพรรณนา คัดลอกทฤษฎ ีอธบิายวิธกีารทดลอง คดัลอกงานเพือ่นและเขยีนแบบ
ไมร่ะบุหน่วยของปริมาณ ตลอดจนโทษอปุกรณก์ารทดลองและตนเอง ปริมาณความคลาดเคลือ่นเหลา่นี ้
ลดลงอย่างต่อเน่ืองจนไม่พบในครั้งสุดท้าย รวมทั้งรูปแบบการสอนดังกล่าวสามารถพัฒนาทักษะการ
เขียนบทสรุปและวิจารณ์ผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาทั้ง 3 กลุ่มได้สามารถให้กำาหนด
ข้อมูลสำาคัญได้มากกว่าร้อยละ 80 ในการทาซ้ำาครั้งสุดท้ายได้

คำ�สำ�คัญ: รายงานการทดลองทางวทิยาศาสตร ์การเขียนสรปุ ความเขา้ใจคลาดเคลือ่น การแกไ้ขดว้ย
การให้ข้อมูลย้อนกลับ
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บทนำา
การเรยีนการสอนทางวทิยาศาสตรใ์นทกุ

ระดับชั้น มีความจำาเป็นต้องจัดสถานการณ์เพื่อ
ให้ผู้เรียนได้พิสูจน์หรือสังเกตเห็นได้ด้วยตนเอง
ว่า ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทั้งทางฟิสิกส์ ทาง
เคมี หรือทางชีววิทยาใดๆ เกิดขึ้นได้จริงอย่างไร 
และเป็นที่ประจักษ์มานานว่า การทดลองทาง
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำาคัญต่อวิวัฒนาการของ
วทิยาศาสตรม์าต้ังอดีตจนถงึปจั จบุนั การทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ก่อให้เกิดทฤษฎีบทที่สามารถ 
นำาไปประยุกต์ใช้ได้มากมาย ส่งผลให้ผู้คนที่
ต้องการทำาความเข้าใจในศาสตร์นี้ต้องทำาการ
ทดลองเพื่อให้เข้าใจทฤษฎีที่กำาหนดไว้อย่าง 
ถูกต้องหรือเพื่อให้ เกิดทฤษฎีบทใหม่ หรือ
นวตักรรมใหม ่จากการค้นพบผลการทดลองใหม่ๆ  
เพิ่มขึ้นอีกมากมาย การทดลองทางวิทยาศาสตร์
ทำาให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้รู้จักใช้อุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มีการสังเกต การคิด
อย่างเป็นระบบ การจดบันทึกสิ่งที่เห็น และนำาผล
การทดลองที่ได้ มาวิเคราะห์ผลที่มักเป็นการนำา
ทักษะการคานวณมาใช้ ขั้นตอนสุดท้ายที่สำาคัญ

ของการทดลองทางวิทยาศาสตร์คือการเขียน 
บทสรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง เพื่อสื่อความ
เขา้ใจในสิง่ทีค่น้พบจากการทดลองนัน้ การทดลอง
ทางวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานเปน็แบบจำาลองเลก็ๆ ใน
ห้องปฏิบัติการ ที่ควรมีการสรุปผลการทดลอง
ที่ได้จากข้อค้นพบสำาคัญ รวมถึงการอภิปราย
หรือวิจารณ์ผลทดลองง่ายๆ โดยชี้ให้เห็นว่าผล
การทดลองนั้นสอดคล้องหรือขัดแย้งกับหลักการ
ทฤษฎีหรือไม่อย่างไร ตามหลักการเขียนบทสรุป
และการอภิปราย

ผลการวิจัยที่ บรรดล สุขปิติ (2552) 
ระบุไว้ และหากผลการทดลองนั้นไม่เป็นไปตาม
ทฤษฎีควรอธิบายเหตุผลและหาข้อมูลสนับสนุน
ชี้แจงความเป็นไปได้ของข้อสรุปที่ได้ (นิศารัตน์ 
อุย้ส้ัว, 2553) จากประสบการณก์ารสอนรายวชิา
วิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาของคณะผู้วิจัย พบว่า
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ที่ถึงแม้จะเป็นผู้
สำาเรจ็การศกึษาสายวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์
ในระดับมัธยมศึกษา แต่ยังมีความเข้าใจที่คลาด
เคลื่อนต่อการเขียนบทสรุปและวิจารณ์ผลการ
ทดลอง การสอนทีเ่นน้ใหน้กัศกึษาไดฝ้กึการเขยีน

Abstract
This research is aimed to explore misunderstanding issues on summary and  

discussion writing an experimental report and to investigate the development on this writing.  
Three sampling groups of the first and second year’s students, studying on General  
Physics 1 Laboratory, Mechanics and Thermodynamics Laboratory and Physical Chemistry 1  
Laboratory, were selected. Feedback and continuous repeating were touched in class rooms. 
Describing data, theory written, describing procedure of experiment, copying friend, and  
writing without unit were explored as misunderstanding issues. One-self and instruments were 
blamed as a source of experimented errors. Good development on writing skill was clearly 
seen as the average score of “important data” was higher than 80% in the last experiment.

Keywords: Science experimental report, writing summary, misunderstanding, feedback  
revision
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บทสรุปและวิจารณ์ผลการทดลองอย่างต่อเน่ือง
ตามหลักสูตรของรายวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ
เทคนิคการสอนด้วยการให้ข้อมูลย้อนกลับ และ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำาซ้า สามารถพัฒนา
ทกัษะการเขียนของนกัศกึษาในรายวชิาปฏิบตักิาร
ฟิสิกส์ 1 ได้ (วิไลพร ลักษมีวาณิชย์ และคณะ, 
2559) ดังน้ันคณะผู้วิจัยจึงได้สำาำารวจประเด็น
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของการเขียนบทสรุป
และวิจารณ์ผลการทดลองของรายวิชาปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์อื่นอีก 2 รายวิชาได้แก่ รายวิชา
ปฏิบัติการกลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ และ
รายวชิาปฏบิตักิารเคมเีชิงฟิสกิส ์1 รว่มกบัรายวชิา
ปฏบัิตกิารฟสิกิสท์ัว่ไป 1 รวมถงึหาแนวทางในการ
แก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถเขียนบทสรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง
ได้ถูกต้อง

วัตถุประสงค์
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำารวจ

ประเด็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและติดตาม
พฒันาการของการเขยีนบทสรปุและวิจารณผ์ลการ
ทดลองของนักศึกษา จากการให้ข้อมูลย้อนกลับ
และทำาซ้าอย่างต่อเนื่อง

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรของการวิจัยนี้เป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ 2 ภาคเรียนปกติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาปฏิบัติการทางเคมี หรือรายวิชาปฏิบัติ
การฟิสิกส์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
กลุ่มตัวอย่างรายวิชาปฏิบัติการและนักศึกษาของ
งานวิจัยถูกเลือกแบบเจาะจงให้เป็นรายวิชาท่ี 
ผู้วิจัยเป็นผู้สอน รายวิชาตัวอย่างที่ถูกเลือกได้แก่

รายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1 รายวิชาปฏิบัติ
การกลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ และรายวิชา
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 ส่วนนักศึกษาเป็น
นกัศกึษาสาขาวชิาฟสิกิสแ์ละสาขาวชิาเคมจีำานวน 
72 คน แสดงในตารางที่ 1 ที่แสดงให้เห็นกลุ่ม
ตัวอย่างนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

งานวิจัยนี้ต้องการทราบประเด็นความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนของการเขียนบทสรุปและ
วิจารณ์ผลการทดลอง และศึกษาพัฒนาการของ
การเขยีนบทสรปุดงักลา่ว เมือ่ผา่นกระบวนการให้
ขอ้มลูยอ้นกลบั และการฝกึฝนซ้ำาๆ ตลอดภาคการ
ศกึษา ดังนัน้ เพือ่ใหไ้ด้ข้อมลูดังกลา่ว จึงใช้เครือ่งมอื 
ในการดำาเนินการวิจัยมี 2 ชนิด สอดคล้องกับงาน
วิจัยของวิไลพร ลักษมีวาณิชย์ และคณะ (2559)  
ได้แก่ (1) แบบสรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ที่นักศึกษาเขียนขึ้นเมื่อทำาการทดลองเสร็จแล้ว
จำานวน 8 - 10 ครั้ง ต่อเนื่องกันตลอดภาคเรียน 
3 โดยนกัศกึษาทำาการทดลองสปัดาหล์ะครัง้ๆ ละ
หนึ่งเรื่องตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ (2) เกณฑ์การ
วัดและประเมินผลแบบรูบริกซ์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
เพ่ือประเมินการเขียนบทสรุปและวิจารณ์ผลการ
ทดลอง ด้านความถูกต้องและความครบถ้วนของ
เนื้อหา ท่ีแสดงในตารางท่ี 2 โดยเกณฑ์ดังกล่าว
แยกหัวข้อการประเมินเป็น 5 ส่วน คือ คือ การ
ไมม่กีารคดัลอกงานเพือ่น (สดัสว่นคะแนนรอ้ยละ 
10) การระบวุตัถปุระสงคข์องการทดลอง (สดัสว่น
คะแนนร้อยละ 10) การนำาข้อมูลสำาคัญมาเขียน
สรุป (สัดส่วนคะแนนร้อยละ 20) การวิจารณ์
ผลการทดลอง (สัดส่วนคะแนนร้อยละ 30) และ
ลกัษณะการเขยีนทีก่ระชบัและเขา้ใจงา่ย (สดัสว่น
คะแนนร้อยละ 30) 

วิธีดำ�เนินก�รวิจัยและก�รวิเคร�ะห์
ข้อมูล

วิธีดำ า เนินการวิจัยและขั้นตอนการ
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วิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) สารวจความรู้ความเข้าใจเดิมของ
นักศึกษาที่มีต่อการเขียนบทสรุปและวิจารณ์ผล
การทดลอง ในชว่ง 3 สปัดาหแ์รกของการเรยีนการ
สอน โดยผู้สอนให้นักศึกษาเขียนบทสรุปดังกล่าว
จากประสบการณ์เดิมของนักศึกษาที่เคยเรียนมา 
จากนั้นจึงทำาการประเมินการเขียนของนักศึกษา
เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษาต่อไป

2) ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสรุปให้ 
ถูกต้องโดยการให้ความรู้แก่นักศึกษาด้วยการ

 (2.1) ให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นรายบุคคล 

ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 เป็นต้นไป

 (2.2) ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินบทสรุป 
แก่นักศึกษาทั้งห้อง ในสัปดาห์ที่ 5

3 หลักสูตรกาหนดให้การเรียนการสอน 
1 ภาคเรียนมี 15 สัปดาห์ กิจกรรมการเรียนการ
สอนของรายวชิาปฏบิตักิารกาหนดใหน้กัศกึษานำา
เสนอผลการทดลองหน้าชั้นเรียนในช่วงสัปดาห์
ที่ 6-7 และ 14-15 เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษา
ได้ร่วมกันอภิปรายผลการทดลอง ทั้งร่วมกันฝึก
ปฏิบัติร่วมกันเพื่ออธิบายสิ่งที่นักศึกษายังมีข้อ
สงสัย

ต�ร�งที่ 1 รายวิชาตัวอย่าง หลักสูตร สาขาวิชา ชั้นปี และจำานวนนักศึกษาตัวอย่าง

ที่ ร�ยวิช�ตัวอย่�ง หลักสูตร ส�ข�วิช� ชั้นปี
จำ�นวน (คน)

หญิง ช�ย รวม

1 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 วท.บ. เคมี 1 17 3 20

2 ปฏิบัติการกลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ ค.บ. ฟิสิกส์ 2 23 10 33

3 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 วท.บ. เคมี 2 15 4 19

รวม 55 17 72 

ต�ร�งที่ 2 เกณฑ์การประเมินการเขียนบทสรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง

ที่ ร�ยก�รประเมิน
ร้อย

ละของ
คะแนน

เกณฑ์ก�รให้คะแนน น้ำ�หนักคะแนน

1 การลอกเพื่อน 10 ไม่มีร่องรอยของการลอกงานเพื่อน 1

มีการลอกงานเพื่อน 0

2 วัตถุประสงค์ 10 เขียนวัตถุประสงค์ของการทดลองที่เป็นประโยคชัดเจน 2

เขียน แต่ไม่ชัดเจน 1

ไม่เขียน 0
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ที่ ร�ยก�รประเมิน
ร้อย

ละของ
คะแนน

เกณฑ์ก�รให้คะแนน น้ำ�หนักคะแนน

3 ข้อมูลสำาคัญ 20 มีข้อมูลสำาคัญทุกตัวมาสรุป 2

มีข้อมูลสำาคัญบางตัวมาสรุป 1

ไม่มีข้อมูลสำาคัญมาสรุป 0

4 การวิจารณ์ผลการ
ทดลอง

30 มีการวิจารณ์ผลการทดลองเชื่อมโยงทฤษฎีทุกมุม 2

มีการวิจารณ์ผลการทดลองเชื่อมโยงทฤษฎีบางมุม 1

ไม่มีการวิจารณ์ผลการทดลอง 0

5 การเขียน 30 มีองค์ประกอบด้าน 1) ความชัดเจนของภาษา 2) เรียง
ลำาดับความสำาคัญของเนื้อหา 3) ไม่คลุมเครือ 4) ใช้คำา
ไม่ฟุ่มเฟือย และ 5) มีการแบ่งวรรคตอนได้เหมาะสม

5

มีองค์ประกอบข้างต้น 4 องค์ประกอบ 4

มีองค์ประกอบข้างต้น 3 องค์ประกอบ 3

มีองค์ประกอบข้างต้น 2 องค์ประกอบ 2

มีองค์ประกอบข้างต้น 1 องค์ประกอบ 1

ไม่มีองค์ประกอบข้างต้น 0

คะแนนรวม 100

3) วิเคราะห์ผลการเขียนบทสรุปและ
วิจารณ์ผลการทดลองเป็นรายบุคคล โดยแยก
ประเด็นการวัดผลออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่

(3.1) ด้านความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
ต่อการเขียนบทสรุป เป็นการตรวจนับความถี่
ของประเด็นที่ไม่ควรนามาเขียนในบทสรุปและ
วิจารณ์ผลการทดลอง ข้อมูลท่ีได้เป็นค่าร้อยละ
ของความถี่ที่พบเทียบกับจำานวนนักศึกษาของ
แต่ละกลุ่ม แยกตามครั้งที่ทำาการทดลองครั้งแรก
ถึงครั้งสุดท้าย

(3.2) ด้านความถูกต้องและครบถ้วน
ของเนือ้หา เปน็การประเมนิการเขยีนบทสรปุและ
วจิารณ์ผลการทดลอง ทีแ่ยกพิจารณาการประเมนิ

ออกเป็น 5 ด้าน ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในตารางที่ 2 
ขอ้มลูทีไ่ดเ้ปน็รอ้ยละคะแนนเฉลีย่รายดา้น (เทยีบ
กับคะแนนเต็ม) ของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง และค่า
เฉลี่ยของร้อยละของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทียบ
กับคะแนนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง

4) วิเคราะห์หาพัฒนาการการเขียนบท
สรปุและวิจารณผ์ลการทดลองของนกัศึกษาแตล่ะ
กลุ่มตัวอย่างตลอดภาคการศึกษา

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเพื่อสารวจประเด็นความ

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักศึกษา แสดงใน
แผนภูมิแท่งภาพที่ 1 พบว่า ร้อยละของนักศึกษา 
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(เทียบกับจำานวนนักศึกษาทั้งหมดของแต่ละ
รายวิชา) ทีเ่ขยีนบทสรปุและวจิารณ์ผลการทดลอง
แบบไม่เข้าใจ และแสดงให้เห็นถึงลักษณะความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อน แยกเป็น 6 ประเด็นหลัก 
ได้แก่ (1) ไม่สามารถเขียนบทสรุปและวิจารณ์ผล
การทดลองได ้(2) นำาเอาขอ้มลูการทดลองมาเขยีน
พรรณนาในบทสรุป (3) คัดลอกส่วนของทฤษฎีที่
เกีย่วขอ้งมาเขยีนเปน็สรปุ (4) เขยีนอธบิายวธิกีาร
ทดลอง (5) เขียนปริมาณตัวเลขโดยไม่ระบุหน่วย 
และ (6) ลอกบทสรปุและวจิารณข์องเพ่ือน รอ้ยละ
ของนักศกึษาทีม่คีวามเขา้ใจคลาดเคล่ือนในแตล่ะ
ประเด็นมีประมาณร้อยละ 50 ในการเขียนครั้ง
แรก ปริมาณเหล่านีล้ดลงเรือ่ยๆ จนเปน็ศนูย์ ทัง้น้ี
เพราะนักศกึษาได้รบัขอ้มลูย้อนกลบัของการเขยีน
อยา่งสมา่เสมอ อย่างไรกต็ามยังมนัีกศกึษาบางคน
คัดลอกทฤษฎีในการทดลองครั้งที่ 9 ของรายวิชา
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 และเมื่อพิจารณา 
รายละเอียด พบว่านักศึกษาคนดังกล่าวเป็น
นักศึกษาตกค้างที่ขาดเรียนบ่อย ทำาให้ไม่สามารถ
ทำาความเข้าใจเป็นรายบุคคลกับผู้สอนได้ การ 
คดัลอกเพือ่นของนกัศกึษาในการทดลองที ่6 เกดิ
ข้ึนกบันักศึกษา 1 คู ่เน่ืองจากนกัศกึษา 1 คน (ใน 
สองคน) ประสบอุบตัเิหต ุจงึมอบหมายใหบ้คุคลที่
สามลอกข้อมูลดังกล่าวจากเพื่อน (คนที่หนึ่ง) ส่ง

นอกจาก น้ันในการวิ จารณ์ผลการ
ทดลองยังพบนักศึกษาบางคนอ้างถึงความคลาด
เคลื่อนของอุปกรณ์ หรือ เขียนว่าตนเองที่ไม่มี
ความชำานาญในการปฏิบัติ ถึงแม้ผู้วิจัยได้เน้นว่า
เป็นการวจิารณท่ี์ไมเ่หมาะสมแตก่ย็งัไมมี่การปรบั
เปลีย่น ด้วยเหตทุีเ่คยเขียนในลักษณะน้ีมาจากการ 
ทดลองอื่นๆ ก่อนหน้านี้ ขณะที่นักศึกษาที่เรียน
รายวชิาปฏบัิตกิารเคมีเชิงฟิสิกส ์1 ทกุคนใหค้วาม
สำาคญักบัการเขยีนหนว่ยของปรมิาณ ในขอ้มลูการ
ทดลองเชงิตวัเลขตัง้แต่บทปฏบัิติการแรก นอกจาก
นั้น พบว่าในบทปฏิบัติการแรกๆ นักศึกษา 

ส่วนใหญ่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าการ
เขียนสรุปผลการทดลองเป็นการคัดลอกทฤษฎี
และพรรณนาข้อมูล อย่างไรก็ตามพบว่าสองบท
ปฏบิตักิารสดุทา้ยไมป่รากฏการคดัลอกทฤษฎแีละ
พรรณนาข้อมูลในทั้งสามรายวิชา

ผลการวิจัยเพื่อศึกษาพัฒนาการการ
เขียนบทสรุปและวิจารณ์ผลการทดลองของ
นักศึกษาแต่ละกลุ่มจากร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
รวมด้านความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา 
และดา้นภาษา ทีส่ามารถแยกออกเปน็ 4 ประเด็น
ย่อย ตามข้อกาหนดของงานวิจัยที่ระบุว่าการ
เขียนบทสรุปและวิจารณ์ผลการทดลองที่ดีควร
ประกอบด้วยการเขียน (1) วัตถุประสงค์ของ
การทดลอง (2) การนาข้อมูลสำาคัญมาเขียนสรุป  
(3) การวจิารณผ์ลการทดลอง และ (4) การเรียบเรยีง 
ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย พบว่า นักศึกษาที่เรียน
รายวชิาทัง้สาม มพีฒันาการดา้นการเขยีนบทสรปุ 
และวิจารณ์ผลการทดลองดีขึ้นเป็นลำาดับ ดัง
แสดงด้วยคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาแต่ละกลุ่มที่
เปลี่ยนแปลงตามลำาดับครั้งที่ฝึกเขียนบทสรุป ใน
ตารางที ่3 และภาพที ่2 เมือ่นกัศกึษาไดร้บัการฝกึ
เขียนซ้าๆ จำานวน มากกว่า 3 ครั้ง ภายใต้การให้
ข้อมูลย้อนกลับอย่างต่อเนื่องของผู้วิจัย นักศึกษา
ช้ันปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
1 มีพัฒนาการที่ดีกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียน
รายวชิาปฏบิตักิลศาสตรแ์ละอณุหพลศาสตร ์และ
รายวิชาปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 ในการเขียน 
บทสรุปสามครั้งแรก นักศึกษาทั้งสามกลุ่มเขียน 
บทสรุปโดยไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เป็นส่วนใหญ่ 
แต่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชาปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ทั่วไป 1 มีความพยายามปรับตัวเองจน
สามารถทาคะแนนในการทำางานครั้งต่อๆ ไปได้
ดีขึ้นกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รายวิชาปฏิบัติการ
กลศาสตร์และอุณหพลศาสตร ์และรายวชิาปฏบิตัิ
การเคมีเชิงฟิสิกส์ 1) ที่มีบางคนไม่สนใจปฏิบัติ
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ตามคำาแนะนำาที่ได้รับการเสนอแนะ รวมถึงการ
ทำาความเข้าใจในเน้ือหาท่ีมีความยากขึ้นเป็น
ลำาดับตามบทปฏิบัติการ ทำาให้ไม่สามารถวิจารณ์
ผลการทดลองและสื่อสารด้านภาษาเขียนได้ดีนัก  
ถึงแม้ว่านักศึกษาจะทราบและสามารถนำาเสนอ
ข้อมูลสำาคัญในแต่ละบทปฏิบัติการได้

นั่นคือการให้ข้อมูลย้อนกลับและการ 
ทำาซ้ำาอยา่งต่อเน่ืองเปน็รปูแบบการสอนทีส่ามารถ
พัฒนาทักษะการเขียนบทสรุปและวิจารณ์ผลการ
ทดลองทางวทิยาศาสตรข์องนกัศกึษาได้เปน็อย่าง
ดี จึงส่งผลให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการ
สื่อสารด้วยการเขียนได้อย่างชัดเจน พัฒนาการ
ด้านความถูกต้องของเน้ือหาที่ครบตามประเด็น
ด้านการระบุวัตถุประสงค์การทดลอง การเขียน
ผลการทดลองที่สำาคัญ และการวิจารณ์ผลการ
ทดลองที่ได้ สามารถเพ่ิมขึ้นได้จนมีคะแนนเต็ม
ได้ในผู้เรียนที่มีความเอาใจใส่ สนใจฝึกฝนตลอด 
แตท่กัษะดา้นภาษายังคงต้องได้รบัการฝกึฝนอย่าง

ต่อเนื่อง เนื่องจากในบริบทการทดลองที่เปลี่ยน
ไปทำาใหน้กัศกึษาบางคนไม่มัน่ใจในการเรยีบเรยีง 
ภาษา เมื่อนักศึกษาได้เขียนบทสรุปต่อเนื่อง
กัน พัฒนาการที่ปรับเปลี่ยนไปสืบเนื่องจากการ 
ตรวจงานและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล หลังจากทราบประสบการณ์เดิมจาก
ผลการเขียนบทสรุปและวิจารณ์ผลการทดลองใน
สามครั้งแรก นอกจากนั้นการให้โอกาสทำาซ้ำายัง
มีผลดีต่อการทาความเข้าใจของนักศึกษา และ
เป็นที่ประจักษ์ว่าความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อ
การเขียนบทสรุปและวิจารณ์ผลการทดลองเกิด
ขึ้นกับนักศึกษาทุกสาขาและทุกชั้นปี การฝึกฝน
และแก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคล่ือน นี้จะทำาให้
นักศึกษามีทักษะการเขียนบทสรุปและวิจารณ์ผล
การทดลองติดตัวไป และสามารถปรับไปใช้กับ
บริบทการเขียนงานด้านการทดลองวิทยาศาสตร์
และด้านอื่นๆ ต่อไปได้
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ภาพที่ 1 ร้อยละของนักศึกษาที่เขียนสรุปไม่ได้ มีการเขียนแบบไม่เข้าใจ มีการพรรณนาข้อมูล  
มีการคัดลอกทฤษฎี อธิบายวิธีการทดลองและลอกเพื่อน ของรายวิชา (ก) ปฏิบัติการฟิสิกส์ทัว่ ไป 1  

(ข) ปฏิบัติการกลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ และ (ค) ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
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(ค) รายวชิาปฏบิตักิารเคมเีชงิฟิสกิส ์1 

ภาพท่ี 1 รอ้ยละของนักศกึษาที่เขยีนสรุปไม่ได้  มกีารเขยีนแบบไม่เขา้ใจ มกีารพรรณนา
ข้อมูล มกีารคดัลอกทฤษฎี อธบิายวิธีการทดลอง และ ลอกเพื่อน ของรายวิชา  
(ก) ปฏบิตัิการฟิสกิส์ทัว่ไป 1 (ข) ปฏบิตัิการกลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ และ  
(ค) ปฏบิตักิารเคมเีชงิฟิสกิส ์1 
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ต�ร�งที่ 3 รอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ และรอ้ยละคา่เบีย่งเบนมาตรฐานจากการเขยีนบทสรปุและวจิารณ์
ผลการทดลองแยกพจิารณาดา้นความถกูตอ้งและครบถว้นของเนือ้หา และดา้นภาษาเขยีน

(ก) รายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1

สรุปครั้งที่
ก�รระบุวัตถุประสงค์ ก�รแสดงข้อมูลสำ�คัญ วิจ�รณ์ผลก�รทดลอง ลักษณะภ�ษ�เขียน

%เฉลี่ย %sd %เฉลี่ย %sd %เฉลี่ย %sd %เฉลี่ย %sd

S1 5 22 30 47 25 44 25 35

S2 5 22 30 47 25 44 23 35

S3 30 47 55 51 55 51 47 37

S4 15 37 65 49 45 51 43 31

S5 55 51 75 44 80 41 67 36

S6 60 50 85 37 90 31 54 29

S7 85 37 95 22 100 0 64 28

S8 85 37 95 22 95 22 60 30

S9 95 22 100 0 100 0 78 23

S10 95 22 100 0 100 0 100 0

(ข) รายวิชาปฏิบัติการกลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์

สรุปครั้งที่
ก�รระบุวัตถุประสงค์ ก�รแสดงข้อมูลสำ�คัญ วิจ�รณ์ผลก�รทดลอง ลักษณะภ�ษ�เขียน

%เฉลี่ย %sd %เฉลี่ย %sd %เฉลี่ย %sd %เฉลี่ย %sd

S1 11 27 59 40 52 42 31 22

S2 11 24 67 39 64 38 30 17

S3 17 35 65 38 65 38 38 20

S4 32 37 71 42 61 41 44 22

S5 27 33 68 39 67 39 44 21

S6 38 42 70 40 67 41 41 23

S7 57 50 79 39 76 39 57 25

S8 76 44 83 37 81 37 59 28
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(ค) รายวิชาปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1

สรุปครั้งที่
ก�รระบุวัตถุประสงค์ ก�รแสดงข้อมูลสำ�คัญ วิจ�รณ์ผลก�รทดลอง ลักษณะภ�ษ�เขียน

%เฉลี่ย %sd %เฉลี่ย %sd %เฉลี่ย %sd %เฉลี่ย %sd

S1 0 0 55 16 55 16 33 17

S2 5 16 74 26 50 0 45 21

S3 11 32 55 16 45 16 32 14

S4 39 21 95 16 63 23 54 13

S5 16 24 84 24 50 0 54 10

S6 39 21 89 32 45 16 54 19

S7 16 0 89 21 50 0 60 0

S8 45 16 95 16 50 0 60 60

หมายเหตุ  - สัญลักษณ์ S1, S2, S3, … หมายถึงบทสรุปและวิจารณ์ผลการทดลองครั้งที่ 1, 2, 3, … ตามลำาดับ
  - %เฉลี่ย คือร้อยละของค่าเฉลี่ย เทียบกับคะแนนเต็มของแต่ละด้าน
  - %sd คือ ร้อยละของสัดส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อค่าเฉลี่ย11 
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(ค) รายวชิาปฏบิตักิารเคมเีชงิฟิสกิส ์1 

ภาพท่ี 2 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักศกึษาเขยีนบทสรุปและวจิารณ์ผลการทดลอง โดย
ระบุวตัถุประสงค์ของการทดลอง  น าข้อมูลส าคญัมาเขยีน  มกีารวจิารณ์ผลการ
ทดลอง และลกัษณะภาษาทีเ่ขยีน  แยกตามรายวชิา (ก) ปฏบิตักิารฟิสกิส์ทัว่ไป 1 
(ข) ปฏบิตักิารกลศาสตรแ์ละอุณหพลศาสตร ์และ (ค) ปฏบิตักิารเคมเีชงิฟิสกิส ์1  
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อภิปรายผล
เมื่อพิจารณาคะแนนรายบุคคลของ

นักศึกษา พบว่าคะแนนพัฒนาการด้านการเขียน
องค์ประกอบทั้งสามด้านของนักศึกษาสามารถ
พฒันาไดจ้นถงึระดับสูงสดุ เน่ืองจากผูว้จิยัได้ชีแ้จง
เกณฑ์การประเมินให้ทราบในสัปดาห์ที่ 5 ทำาให้

นักศึกษาเข้าใจที่มาขององค์ประกอบในการเขียน
บทสรุปและวิจารณ์ สอดคล้องกับผลการดำาเนิน
งานของวิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า (2556) 
ที่ระบุว่าการทราบเกณฑ์การประเมินช่วยทำาให้
ผู้เรียนประเมินระดับคะแนนของตนเองได้ และ
สามารถทาคะแนนในระดับดีเยี่ยมได้เมื่อปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ดังกล่าว ส่วนการให้ข้อมูลย้อนกลับ 

ภาพที่ 2 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักศึกษาเขียนบทสรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง  
โดยระบุวัตถุประสงค์ของการทดลอง นาข้อมูลสำาคัญมาเขียน มีการวิจารณ์ผลการทดลอง  

และลักษณะภาษาที่เขียน แยกตามรายวิชา (ก) ปฏิบัติการฟิสิกส์ทัว่ ไป 1  
(ข) ปฏิบัติการกลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ และ (ค) ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1

11 
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(ค) รายวชิาปฏบิตักิารเคมเีชงิฟิสกิส ์1 

ภาพท่ี 2 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักศกึษาเขยีนบทสรุปและวจิารณ์ผลการทดลอง โดย
ระบุวตัถุประสงค์ของการทดลอง  น าข้อมูลส าคญัมาเขยีน  มกีารวจิารณ์ผลการ
ทดลอง และลกัษณะภาษาทีเ่ขยีน  แยกตามรายวชิา (ก) ปฏบิตักิารฟิสกิส์ทัว่ไป 1 
(ข) ปฏบิตักิารกลศาสตรแ์ละอุณหพลศาสตร ์และ (ค) ปฏบิตักิารเคมเีชงิฟิสกิส ์1  
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การทำาซ้ำา และการทาต่อเนื่อง จัดเป็นเทคนิคการ
สอนทั่วไปที่ใช้กันมานาน (Annis et al., 1987, 
Perin, 2002, Hattie and Timperley, 2007,  
Weibell, 2011 และ โชติมา หนูพริก, ม.ป.ป.) แต่
ยังคงมีประสิทธิผลต่อผู้เรียนตลอดมาทุกยุคทุก
สมัย ผู้สอนควรเข้าใจขั้นตอนและจิตวิทยาการให้
ข้อมูลย้อนกลับกรณีต้องให้ผู้เรียนแก้ไขปรับปรุง 
ส่วนเทคนิคการทำาซ้ำาทำาให้ผู้เรียนมีโอกาสได้
ทบทวน ทาความเข้าใจในเนื้อหา และฝึกทักษะ
การเขียนเพิ่มขึ้น จัดเป็นข้อดีทั้งทางตรง (การ
สื่อสารด้านการเขียน) และทางอ้อม (การเข้าใจ
เนื้อหา) 

นอกจากนั้นการให้ข้อมูลย้อนกลับ ส่ง
ผลให้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อการเขียน 
บทสรุปและวิจารณ์ผลการทดลองของนักศึกษา
ลดลง สอดคล้องกับระดับคะแนนผลการประเมิน
ที่ดีขึ้นหลังจากการทดลองครั้งที่ 4 เมื่อผู้วิจัยแจ้ง
เกณฑ์การประเมินให้นักศึกษาทราบ พัฒนาการ
นี้เห็นชัดเจนในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
ที่มีการทดลองระดับพ้ืนฐานท่ีนักศึกษาสามารถ
ติดตามได้ง่าย รวมถึงความรับผิดชอบส่วนบุคคล
ท่ีดีของนักศึกษา ส่วนในรายวิชาปฏิบัติการ
กลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ ผู้วิจัยพบว่ามี
นักศึกษาจำานวนหนึ่งขาดความกระตือรือร้นใน
การปรับพฤติกรรม ดังจะเห็นได้จากร้อยละของ
นักศึกษาที่ “เขียนไม่เข้าใจ” และ “ไม่เขียน” ยัง
ปรากฏจนในการทดลองครั้งสุดท้าย ในขณะที่
ธรรมชาติของเนื้อหาวิชาที่เปลี่ยนไปของทุกการ
ทดลอง หรือยากขึ้นในครั้งท้ายๆ ก็ส่งผลให้
พัฒนาการการเขียนบทสรุปและวิจารณ์ผลการ
ทดลองไม่เด่นชัด เช่นในรายวิชาปฏิบัติการเคมี
เชิงฟิสิกส์ 1 นักศึกษาทราบว่าข้อมูลส่วนไหน
สำาคัญสามารถนามาระบุในบทสรุปได้ แต่ยังคง
ไม่นาวัตถุประสงค์การทดลองมาเขียน ตลอดจน
ไม่สามารถเขียนวิจารณ์ผลการทดลองได้ และ

เป็นที่น่าสังเกตว่าพัฒนาการด้านภาษาเขียนของ
นักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการกลศาสตร์และ 
อุณหพลศาสตร์และรายวิชาปฏิบัติการเคมีเชิง
ฟสิกิส ์1 ยงัไมส่งูสดุ คา่เฉลีย่ของการเขยีนบทสรปุ
ครั้งสุดท้ายยังคงอยู่ที่ร้อยละ 60 ซึ่งอาจเป็นผล 
มาจากความยากของรายวิชาและพฤติกรรม 
ส่วนบุคคลของนักศึกษาบางคนในกลุ่มที่ฉุดให้
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มมีค่าต่า

นอกจากนั้นยังพบว่า %sd ของการ
ทดลองครั้งแรกๆ มีค่าสูงมากเมื่อเทียบกับ % 
ค่าเฉลี่ย เช่นในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
1 คะแนนเฉลี่ยด้านการระบุวัตถุประสงค์การ
ทดลองของการทดลองครั้งที่ 1 และ 2 มีเพียง
ร้อยละ 5 ของคะแนนเต็ม แต่ค่าร้อยละของ
ความเบี่ยงเบนเทียบกับค่าเฉล่ียสูงถึงร้อยละ 22 
เพราะมีนักศึกษาเพียง 1 คน (จาก 20 คน) ระบุ
วัตถุประสงค์การทดลอง ในทางกลับกัน พบว่า 
%sd ของการทดลองครั้งท้ายๆ มีค่าน้อยมาก
เมื่อเทียบกับ % ค่าเฉลี่ย ทั้งน้ีเพราะนักศึกษา 
สว่นใหญส่ามารถทำางานไดต้ามเปา้หมายของการ
วจิยั จงึทำาใหไ้ดค้ะแนนระดบัสงู ทีม่คีวามแตกตา่ง
กันน้อยจนเป็นศูนย์ได้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่องานวิจัยครั้งนี้ คือ ควรมี

การศึกษาติดตามนักศึกษากลุ่มนี้ว่าเมื่อเวลาผ่าน
ไปทักษะท่ีได้รับการฝึกฝนยังติดตัวไปหรือไม่เมื่อ
เทยีบกบันกัศึกษาทีไ่มไ่ดรั้บการฝกึฝน และควรใช้
เทคนคินีก้บันกัเรยีนตัง้แตร่ะดับประถมศกึษาหรือ
มัธยมศึกษาก่อนเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 
นอกจากนั้นยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงงานวิจัยควรหากลุ่มตัวอย่างที่มีจำานวน
เพศเท่าๆ กัน เพราะอาจมีอิทธิพลเพศต่อการ
ทำางานหรือการฝึกปฏิบัติได้
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กิตติกรรมประกาศ
ง า น วิ จั ย น้ี ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น

จากโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของสำานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ที่ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุน 

การวิจัยประจาปีงบประมาณ 2558 (รหัส
โครงการ 2558A13062004) คณะผู้วิจัยขอ
ขอบพระคณุศาสตราจารย ์ดร.สมุาล ีตัง้ประดบักลุ  
และ รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา มากี ที่ให้คำา
ปรึกษามาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
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