
บทท่ี  5 
สรปุผลการวิจยั 

 ผลการวจิยัสามารถสรุปแยกตามผลการวจิยัที่แสดงในบทที่ 4 ได้ 3 หวัข้อย่อยตาม
ทกัษะกระบวนการทีป่ระเมนิจากการจดักจิกรรมของงานวจิยัไดด้งันี้  

5.1  ทกัษะการสืบค้นข้อมลู 

 การวจิยัครัง้นี้ไดท้ าการฝึกทกัษะการสบืค้นขอ้มลูให้กบันักศกึษาชัน้ปีที่ 1, 2 และ 3 
จ านวนนักศึกษาทัง้หมด 185 คน ที่เรยีนในรายวชิารายวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีน
ชวีติประจ าวนั วชิาอุณหพลศาสตร ์วชิาปฏบิตักิารเคมอีนิทรยี์ 2  วชิาปฏบิตักิารชวีเคมพีืน้ฐาน  
วชิากฎหมาย มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพอาหาร  วชิาการประยุกต์สเปกโทรสโกปีทาง
เคมอีนิทรยี ์  และวชิาโครงการวจิยัทางเคม ี  โดยไดม้กีารวเิคราะห์พฒันาการดา้นการระบุ
แหล่งข้อมูลจากกิจกรรมสืบค้นทัง้หมด 3 ครัง้  พบว่านักศึกษาได้ค้นคว้ามาจากเว็บไซต ์ 
หนังสอื วารสารวชิาการ  และรายงานการวจิยัหรอืวทิยานิพนธ์  โดยทุกวชิามจี านวนนักศกึษา
มากกว่ารอ้ยละ 40 ทีร่ะบุแหล่งขอ้มลูตัง้แต่สองแหล่งขึน้ไป และส่วนใหญ่มจี านวนเพิม่ขึน้เมื่อได้
ฝึกทกัษะในครัง้ที ่2 และ 3 ตามล าดบั โดยแหล่งคน้ควา้ขอ้มลูทีพ่บมากทีสุ่ดไดแ้ก่ แหล่งขอ้มลู
จากเวบ็ไซต์ และ หนังสอื นอกจากนี้ยงัพบอกีว่าในรายวชิาบรรยาย และ รายวชิาปฏบิตักิาร 
นักศึกษาไม่ได้ค้นคว้าข้อมูลจากวารสารวิชาการ และรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ ์         
ซึ่งทัง้สองแหล่งนี้พบว่ามีการค้นคว้าเฉพาะในรายวิชาโครงการวิจัยทางเคมี แต่ก็ยังม ี         
การคน้ควา้จากสองแหล่งนี้น้อยกว่าแหล่งขอ้มลูจากเว็บไซต์ และ จากหนังสอื ซึง่นักศกึษาไดม้ี
การเขยีนองค์ประกอบของรายการบรรณานุกรมได้อย่างถูกต้อง ประมาณรอ้ยละ 40 และ
ปรบัปรุงดขีืน้อย่างมากในกจิกรรมครัง้ที่สอง ในส่วนความน่าเชื่อถอืของขอ้มูลยงัอยู่ในระดบั    
ทีต่ ่าถงึแมว้่าจะมกีารพฒันาใหด้ขีึน้ในกจิกรรมครัง้ทีส่องและสามแลว้ก็ยงัมคีะแนนต ่ากว่ารอ้ยละ 
50 แต่อย่างไรกต็าม จากคะแนนเฉลีย่รวมของทุกรายวชิาจากการท ากจิกรรมแต่ละครัง้ จะเหน็
ได้ว่าคะแนนเฉลี่ยของการน าเสนอจ านวนองค์ประกอบของรายการบรรณานุกรม ความ
น่าเชื่อถอื และความถูกต้องของการลงรายการบรรณานุกรม  มลีกัษณะคล้ายกนัคอืมคีะแนน
เฉลีย่ของกจิกรรมครัง้ทีส่องเพิม่จากครัง้ทีห่นึ่งอยา่งชดัเจน แต่คะแนนเฉลีย่ในครัง้ทีส่ามเพิม่ขึน้
จากครัง้ทีส่องเพยีงเลก็น้อย 

ส่วนใหญ่นักศกึษามกีารสบืคน้ขอ้มลูจากสื่อสารสนเทศผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตประเภท
เวบ็ไซต์ เฉลี่ยโดยประมาณรอ้ยละ 80 ซึง่ในจ านวนนี้มกีารระบุองคป์ระกอบที่เป็นส่วนส าคญั
ไดแ้ก่ ชื่อฐานขอ้มลู ชื่อผูแ้ต่งหรอืหน่วยงาน  ชื่อเรือ่ง  วนัทีป่ระกาศ  และวนัทีส่บืคน้ขอ้มลู  ซึง่
ในการท ากจิกรรมของนกัศกึษาทุกรายวชิาไดร้ะบุชื่อฐานขอ้มลูโดยเฉลีย่ถงึรอ้ยละ 98 ตัง้แต่ครัง้
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แรกของการท ากจิกรรม แต่มกีารระบุวนัทีป่ระกาศขอ้มลูเพยีงรอ้ยละ 16 ส่วนการระบุชื่อผูแ้ต่ง 
ชื่อเรือ่ง และวนัทีส่บืคน้ขอ้มลูมกีารระบุมากขึน้ในการท ากจิกรรมครัง้ที ่2 และ 3 แต่ยงัมจี านวน
น้อยเพยีงรอ้ยละ 42-62 เท่านัน้ แสดงว่านักศกึษาส่วนใหญ่ไม่ทราบถงึองคป์ระกอบทีต่้องมใีน
การลงรายการบรรณานุกรมประเภทเว็บไซต์ จงึควรมกีารใหค้วามรูเ้พิม่เตมิ หรอืบอกให้ทราบ
ถงึความส าคญัในการลงรายการบรรณานุกรมใหถู้กต้อง ครบถ้วน โดยการจดัการอบรมเพื่อให้
ความรูเ้บือ้งตน้ทีส่ าคญัในการสบืคน้ขอ้มลู และการลงรายการบรรณานุกรม  

ในการลงรายการบรรณานุกรมของนักศึกษาได้มกีารสืบค้นข้อมูลจากหนังสือเฉลี่ย
โดยประมาณรอ้ยละ 20 ซึง่ในจ านวนนี้มกีารระบุองคป์ระกอบทีเ่ป็นส่วนส าคญัไดแ้ก่ ชื่อหนังสอื  
ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงาน ปีที่พิมพ์ และครัง้ที่พิมพ์  ซึ่งในการท ากิจกรรมของนักศึกษา          
ทุกรายวชิามกีารระบุชื่อหนังสอืโดยเฉลีย่ถงึรอ้ยละ 94 และ มกีารระบุชื่อผูแ้ต่ง และ ครัง้ทีพ่มิพ ์
ประมาณร้อยละ 85 รวมทัง้มกีารระบุปีที่พมิพ์รอ้ยละ 76 แสดงว่านักศึกษาส่วนใหญ่ทราบ
องคป์ระกอบทีต่อ้งมใีนการลงรายการบรรณานุกรมประเภทหนังสอื โดยเฉพาะนักศกึษาทีเ่รยีน
ในรายวชิา ปฏบิตัิการชวีเคมพีื้นฐาน และ วชิากฎหมาย มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพ
อาหาร มกีารระบุองค์ประกอบครบถ้วนในการท ากจิกรรมครัง้ที่ 2 และ ครัง้ที่ 3 ทุกคน ส่วน
นกัศกึษาในรายวชิาโครงการวจิยัทางเคม ีไดม้กีารสบืคน้ขอ้มลูจากวารสาร ในกจิกรรมครัง้แรก 
และเพิม่ขึ้นในครัง้ที่ต่อๆ ไป นอกจากนี้มกีารสบืค้นข้อมูลจากวทิยานิพนธ์ หรอื ดุษฎีนิพนธ ์  
อีกด้วยแต่ยงัถือว่ามกีารสบืค้นข้อมูลจากวารสาร และ วทิยานิพนธ์เป็นจ านวนน้อยมากเมื่อ
เทยีบกบัการสบืคน้จากเวบ็ไซต์ และ หนังสอื จดัไดว้่าการฝึกทกัษะการสบืคน้กบันักศกึษากลุ่ม
น้ีมผีลสมัฤทธิเ์ป็นทีพ่อใจ  และการฝึกทกัษะการสบืคน้ 3 ครัง้กเ็พยีงพอต่อการย ้าใหน้ักศกึษา
ไดเ้หน็ความส าคญัของการสบืคน้ทีด่ ี

ส าหรบัในรายวชิาปฏิบตัิการ เป็นการสบืค้นข้อมูลที่มเีนื้อหาเกี่ยวข้องกบัการท า
ปฏบิตักิารในแต่ละบท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปฏบิตัิการเกี่ยวกบัการทดสอบสมบตัทิางเคมหีลายๆ 
ปฏกิริยิา พบว่านักศกึษาส่วนหนึ่งจะคน้ควา้ขอ้มลูมาไม่ครอบคลุมเนื้อหาในบทปฏบิตักิารนัน้ๆ 
ดงันัน้จงึท าใหผ้ลการประเมนิทกัษะสบืคน้อยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันัน้ผลการประเมนิทกัษะการ
สบืค้นจงึขึ้นกบักลุ่มตวัอย่างที่เก็บข้อมูลเนื่องจากการฝึกทกัษะการสืบค้นกบั 2 รายวชิานี้มี
ธรรมชาตขิองรายวชิาเป็นวชิาปฏบิตักิารเหมอืนกนัแต่กลุ่มตวัอย่างนักศกึษาแตกต่างกนั ท าให้
เหน็ผลทีแ่ตกต่างกนัอยา่งชดัเจน 
ในรายวชิาการประยุกต์สเปกโทรสโกปีทางเคมอีนิทรยี ์และรายวิชาโครงการวจิยัทางเคม ีเป็น
นักศกึษากลุ่มตวัอย่างเดยีวกนั แต่ต่างกนัทีร่ายวชิาโครงการวจิยัทางเคมไีดม้กีารสอนวธิกีารที่
ถูกต้อง และเน้นย ้าให้เหน็ความส าคญัของการสบืค้นข้อมูลที่ดี ส่วนในรายวชิาการประยุกต์ส
เปกโทรสโกปีทางเคมอีนิทรยีไ์ดใ้ห้นักศกึษาสบืค้นขอ้มลูโดยไม่ได้มกีารสอนวธิกีารและเน้นย ้า
แต่อย่างใด เพื่อเปรยีบเทียบผลว่านักศึกษากลุ่มนี้จะมทีกัษะการสืบค้นที่ดีติดตัวไปหรอืไม ่
พบว่ามนีักศกึษาหญงิทีไ่ด้ผลการประเมนิลดลงเมื่อเทยีบกบัรายวชิาโครงการวจิยัทางเคม ี แต่
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พบว่ามจี านวนนกัศกึษาชายไดผ้ลการประเมนิเพิม่ขึน้ แต่อย่างไรกต็ามการฝึกทกัษะการสบืคน้
กบักลุ่มตวัอย่างกลุ่มน้ีมผีลสมัฤทธิส์ูง  แสดงถงึนักศึกษามทีกัษะการสบืค้นที่ตดิตวัได้ หากมี
การสอนและเน้นย ้าให้ท าหลายครัง้ และคาดหวงัว่านักศึกษาเหล่ านี้จะน าทกัษะนี้ไปใช้ได้ใน
อนาคต 

หากพิจารณาเฉพาะนักศึกษาที่มีผลการประเมินในระดับ “ดีมาก” พบว่ามีจ านวน
นักศกึษาหญงิไดค้ะแนนการประเมนิมากกว่านักศกึษาชาย พบว่าในเกอืบทุกรายวชิานักศกึษา
สามารถผ่านเกณฑก์ารประเมนิทุกคน (100%) จดัไดว้่าการฝึกทกัษะการสบืคน้กบักลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มน้ีมผีลสมัฤทธิเ์ป็นทีพ่อใจ  นัน่หมายความว่านกัศกึษาส่วนใหญ่ทีม่พีฒันาการระดบั “ดมีาก” 
ในครัง้สุดท้าย ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ใส่ใจ เอาใจใส่ หรอืมพีื้นความเขา้ใจเรื่องการสบืค้นที่ดอียู่แล้ว 
และการฝึกทกัษะการสบืคน้ 3 ครัง้กเ็พยีงพอต่อการย ้าใหน้ักศกึษาได้เหน็ความส าคญัของการ
สบืคน้ทีด่ ี  

 
5.2  การฝึกทกัษะการตัง้โจทยวิ์จยั 

การวจิยัครัง้นี้ไดท้ าการฝึกทกัษะการตัง้โจทยว์จิยัใหก้บันักศกึษาชัน้ปีที ่1, 2, 3 และ 4 
จ านวนนักศึกษาทัง้หมด 228 คน ที่ เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวัน รายวิชากฎหมาย มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพอาหาร รายวิชาการ
ประยุกต์สเปกโทรสโกปีทางเคมอีินทรยี์ รายวิชาโครงการวจิยัทางเคมี และ รายวชิาสถิติ
เบื้องต้นส าหรบัการวจิยัทางเคม ีโดยได้มกีารวเิคราะห์พฒันาการด้านทกัษะการตัง้โจทยว์จิยั
จากกจิกรรม 3 ครัง้ ที่ผูส้อนในแต่ละรายวชิาจดัขึน้ พบว่า การใชว้ธิกีารเขยีนแผนผงัความคดิ 
(Mind map) ในการฝึกทกัษะการตัง้โจทยว์จิยัของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 และ 2 ทีเ่รยีนในรายวชิา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนชวีติประจ าวนั ท าให้มนีกัศกึษาชัน้ปีที ่1 และ 2 จ านวนรอ้ยละ 40 
และ 24 ของนักศึกษาทัง้หมดที่ฝึกกิจกรรมการตัง้โจทยว์จิยั ตามล าดบั มทีกัษะการตัง้โจทย์
วจิยัในระดบั “ดมีาก” ในครัง้ที่สามของการท ากจิกรรม โดยนักศกึษาชัน้ปีที ่1 และ 2 จ านวน
รอ้ยละ 41 และ 38 ของนักศกึษากลุ่มนี้ ตามล าดบั มพีฒันาการมาจากระดบั “ควรปรบัปรุง” ใน
ครัง้แรก การใช้แผนผงัความคดิช่วยให้นักศกึษาเกดิมโนทศัน์ที่ชดัเจนยิง่ขึน้ ช่วยใหเ้รยีนรูส้ ิง่
ใหม่ที่มอบหมายให้ท าได้ง่ายขึน้ ในกรณีการตัง้โจทยว์จิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัภูมปิญัญาท้องถิน่ ใน
รายวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยใหน้กัศกึษาเขยีนแผนผงัความคดิโดยเริม่ต้นจากหวัขอ้
ภูมิปญัญาท้องถิ่นที่ตนเองสนใจ นักศึกษาสามารถเขียนแตกประเด็นเป็นหัวเรื่องย่อยได้
หลากหลายดา้น และสามารถมุ่งเขา้สู่ประเดน็ปญัหาทีต่รงตามกรอบทีก่ าหนดใหไ้วค้อืใชค้วามรู้
และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์นการศกึษาคน้คว้าหาค าตอบเพื่อแก้ปญัหาหรอืพฒันา
ให้ดีขึ้น แผนผังความคิดท าให้นักศึกษามองภาพกว้างของเรื่องที่ตนเองสนใจ เห็นความ
เชื่อมโยงของแต่ละประเดน็ทีแ่ตกยอ่ยออกมา ในขณะเดยีวกนัช่วยใหเ้หน็ถงึความสอดคลอ้งของ
แต่ละประเด็นย่อยที่แตกแขนงออกไป ท าให้มองเห็นความเฉพาะเจาะจงของเนื้อหาที่สนใจ
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ภายใต้หวัข้อเรื่องได้อย่างชดัเจน จนสามารถแตกประเด็นย่อยลงไปอีกจนกระทัง่ปรากฏค า
ส าคญัทีจ่ะน าไปใชใ้นการสรา้งโจทยว์จิยัระดบัค าถามส าคญัไดน้ัน่เอง 

การให้นักศกึษาได้ฝึกท าแบบฝึกหดัอย่างต่อเนื่องและการให้ค าปรกึษาเป็นรายบุคคล
เมื่อนักศกึษาพบปญัหาในการท ากจิกรรมการฝึกทกัษะการตัง้โจทยว์จิยัของนักศกึษาชัน้ปีที่ 3 
ที่เรยีนในรายวชิากฎหมาย มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพอาหาร ท าให้นักศึกษาจ านวน  
รอ้ยละ 50 ของนกัศกึษาทัง้หมดทีฝึ่กกจิกรรมการตัง้โจทยว์จิยั มทีกัษะการตัง้โจทยว์จิยัในระดบั 
“ดมีาก” ในครัง้ทีส่ามของการท ากจิกรรม โดยรอ้ยละ 13 ของนักศกึษากลุ่มนี้มพีฒันาการมาจาก
ระดบั “ควรปรบัปรงุ” ในครัง้แรก 

การใหน้ักศกึษาไดฝึ้กทกัษะการตัง้โจทยว์จิยัโดยการเขยีนโครงร่างวจิยัในหวัขอ้วจิยัที่
นักศกึษาสนใจและแก้ไขปรบัปรุงซ ้าในหวัขอ้วจิยัเดมิจ านวนสามครัง้ของนักศกึษาชัน้ปีที่ 3 ที่
เรยีนในรายวชิาโครงการวจิยัทางเคม ีท าใหน้ักศกึษาจ านวนรอ้ยละ 40 ของนักศกึษาทัง้หมดที่
ฝึกกจิกรรมการตัง้โจทยว์จิยั มทีกัษะการตัง้โจทยว์จิยัในระดบั “ดมีาก” ในครัง้ทีส่ามของการท า
กจิกรรม โดยรอ้ยละ 56 ของนักศกึษากลุ่มนี้มพีฒันาการมาจากระดบั “ควรปรบัปรุง” ในครัง้
แรก นักศึกษาทุกคนที่ได้รบัการฝึกทกัษะการตัง้โจทย์วิจยัในรายวิชาโครงการวจิยัทางเคมี
สามารถน าความรูแ้ละทกัษะการตัง้โจทยว์จิยัที่มใีนตนเองไปประยุกต์ใช้ในการท ากจิกรรมการ
ฝึกการตัง้โจทย์วิจยัของรายวิชาการประยุกต์สเปกโทรสโกปีทางเคมอีินทรยี์ โดยนักศึกษา
ทัง้หมดมทีกัษะการตัง้โจทยว์จิยัในระดบั “ดมีาก” ในครัง้ทีส่ามของการท ากจิกรรม  

การน านักศึกษาชัน้ปีที่ 4 ที่เรียนในรายวิชาสถิติเบื้องต้นส าหรบัการวิจยัทางเคมี       
ลงพื้นทีเ่พื่อเรยีนรูก้ระบวนการผลติกระดาษสาที่บา้นอนุรกัษ์กระดาษสา แลว้ตัง้โจทยว์จิยัจาก
ความรู้ที่ได้รบัและจากประสบการณ์จรงิที่ได้ลงพื้นที่  ท าให้นักศึกษาจ านวนร้อยละ 78 ของ
นักศกึษาทัง้หมดทีฝึ่กกจิกรรมการตัง้โจทยว์จิยั มทีกัษะการตัง้โจทยว์จิยัในระดบั “ดมีาก” ใน
ครัง้ที่สามของการท ากจิกรรม โดยรอ้ยละ 57 ของนักศกึษากลุ่มนี้มพีฒันาการมาจากระดบั 
“ควรปรบัปรุง” ในครัง้แรก นักศกึษาทีม่พีฒันาการในการตัง้โจทยว์จิยัจนถงึระดบัค าถามส าคญั
ได้ในครัง้ที่ 3 จ านวนสูงกว่าร้อยละ 55 เป็นนักศกึษาที่เรยีนในรายวชิาที่เกี่ยวขอ้งกบังานวจิยั 
และเป็นนกัศกึษาชัน้ปีที ่3 และ 4 

ผลการจดักิจกรรมการฝึกทกัษะการตัง้โจทย์วจิยัโดยการสอดแทรกเข้ากบัรายวชิาที่
ผู้วจิยัเป็นผู้สอนตามเนื้อหาธรรมชาติของแต่ละรายวชิา โดยมกีารยกตวัอย่าง การอภปิราย
ร่วมกันในชัน้เรยีน การฝึกทักษะอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสะสมความรู้ ประสบการณ์ของ
นักศกึษาในแต่ละชัน้ปี ท าให้นักศกึษาสามารถเรยีนรู ้เขา้ใจ และมพีฒันาการดา้นทกัษะการตัง้
โจทยว์จิยั 
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5.3 การฝึกทกัษะการออกแบบการทดลอง 
 การฝึกทกัษะการออกแบบการทดลอง ไดท้ าการศกึษาในกลุ่มตวัอย่างนักศกึษาชัน้ปีที ่
1, 2, 3 และ 4 จ านวนทัง้หมด 200 คน ที่เรยีนรายวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนชวีติ 
ประจ าวนั  กฎหมาย มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพอาหาร โครงการวจิยัทางเคม ีและสถติิ
เบื้องต้นส าหรบัการวจิยัทางเคม ี โดยทกัษะการออกแบบการทดลองทีฝึ่กปฏบิตัปิระกอบด้วย 
1) การฝึกทกัษะการตัง้วตัถุประสงค์ 2) การตัง้สมมตฐิาน 3) การฝึกทกัษะการก าหนดตวัแปร 
และ 4) ทกัษะการออกแบบตารางผลการทดลอง  ซึง่ทกัษะการก าหนดตวัแปร ไดแ้ก่ ทกัษะการ
ก าหนดตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม และตวัแปรควบคุม  การผนัแปรค่าหรอืชนิดของตวัแปรต้น และ
การระบุตวัชีว้ดัทีใ่ชต้รวจสอบตวัแปรตาม ผลการวจิยัพบว่า  

นกัศกึษามากกว่ารอ้ยละ 65 สามารถตัง้วตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งในกจิกรรมครัง้แรก
ของการฝึกทกัษะ ซึ่งเป็นนักศกึษาชัน้ปีที่ 3 และ 4 โดยนักศึกษามากกว่ารอ้ยละ 90 มี
พฒันาการของการตัง้วตัถุประสงค์ที่สูงขึ้นในการฝึกทกัษะครัง้สุดท้าย นอกจากนี้ ในการฝึก
ปฏบิตัทิกัษะครัง้สุดทา้ย   นักศกึษามากกว่ารอ้ยละ 80 สามารถก าหนดตวัแปรต้น ตวัแปรตาม       
ตวัแปรควบคุม และออกแบบตารางบนัทกึผลการทดลองไดอ้ย่างถูกต้อง ซึง่ทกัษะดงักล่าว เป็น
ทกัษะขัน้สูงทีน่ักศกึษาชัน้ปีที ่3 และ 4 สามารถพฒันาใหม้พีฒันาการทีสู่งขึน้เมื่อผ่านการฝึก
ปฏบิตัสิม ่าเสมอ และอยา่งต่อเนื่อง  

นอกจากนี้ จ านวนนักศกึษามากกว่ารอ้ยละ 90 มทีกัษะการออกแบบการทดลองในการ
ฝึกปฏบิตัคิร ัง้สุดทา้ยอยูใ่นระดบัดมีาก ซึง่เป็นนกัศกึษาชัน้ปีที ่3 และ 4 ในรายวชิาโครงการวจิยั
ทางเคมี และสถิติเบื้องต้นส าหรบัการวิจยัทางเคมี นอกจากนี้ในรายวิชาดังกล่าว การจดั
กิจกรรมการฝึกทักษะการออกแบบการทดลองให้นักศึกษาได้ฝึกฝนซ ้า สม ่ าเสมอ และ       
อยา่งต่อเนื่อง สามารถท าใหน้ักศกึษามากกว่ารอ้ยละ 50 มพีฒันาการทีสู่งขึน้จากระดบัทกัษะที่
อยูใ่นช่วงควรปรบัปรงุ-ด ีในครัง้แรก ไปเป็นระดบัดมีาก ในครัง้สุดทา้ย 
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