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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบที่มีต่อกระบวนการวัดและ

ประเมนิผลในการเรยีนการสอนออนไลน์ รายวชิาปฏบิติัการ ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรสัโคโรน่า 2019 และ 2) เพือ่ศกึษาแนวทางการวดัและประเมนิผลในการเรยีนการสอนออนไลน ์รายวิชา
ปฏิบัติการ ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา่ 2019 ใช้วิธดีำาเนนิการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง ได้แก่ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จำานวน 5 คน ประกอบดว้ย สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม 
2 คน อาจารย์กลุ่มวิชาเคมี 2 คน และอาจารย์กลุ่มวิชาชีววิทยา 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อกระบวนการวัดและประเมินผลในการเรียน
การสอนออนไลน์ รายวิชาปฏิบัติการ จากมุมมองของอาจารย์ผู้สอนที่ได้รับการสัมภาษณ์ ได้แก่ ในส่วน
ของอาจารยผู้์สอน คอื การออกแบบรปูแบบการวดัและประเมนิผลเพือ่ใหค้รบถว้นทกุทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร ์การพัฒนาสือ่การเรียนและวธิกีารสอนใหม้คีวามทนัสมยัและเหมาะสมกบัรายวชิาปฏบัิต ิ
เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนในชั้นเรียนออนไลน์ และในส่วนของนักศึกษา คือ นักศึกษาส่วนใหญ่

1 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำารุง 2 “อดุลศาสนกิจศึกษา”
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 Prachinratsadornamroong2 “Adulsassanakitsuksa” School
2 Practitioner Level, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
3 Office of the Basic Education Commission



Journal of Education, Mahasarakham University 33 Volume 15 Number 4 October - December 2021

ขาดอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนออนไลน์ รวมถึงความตั้งใจและความซื่อสัตย์ของนักศึกษาในการทดสอบ
เพื่อวัดความรู้ความเข้าในในการเรียนออนไลน์ และ 2) แนวทางการวัดและประเมินผลในการเรียน 
การสอนออนไลน์ รายวชิาปฏิบตักิาร คือ อาจารยผ์ูส้อนไดก้ำาหนดวธิกีารวดัและประเมินผลใหเ้หมาะสม 
กับการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น การเก็บคะแนนจากชิ้นงาน การเก็บคะแนนสอบย่อยผ่านการใช้
เว็บไซต์ Google Forms ทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยและ
อัตนัย และการลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นสุดการเรียน โดยเป็นไป
ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

คำ�สำ�คัญ: การเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชาปฏิบัติการ แนวทางการวัดและเมินผล

Abstract
The purpose of this research 1) study the problems and their effects on measurement 

and evaluation of online learning in science operates in the situation due to the Outbreak of 
the communicable disease coronavirus (COVID-19) 2) study the guidelines of measurement 
and evaluation of online learning in science operation. The research is qualitative. The sampling 
consisted of using purposive sampling to obtain 5 instructors in the faculty of science and 
technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon consist of 2 instructors from 
the department of environmental science and technology, 2 instructors from the department 
of chemistry and one instructor from the department of biology. The tool for data collection 
was the semi-structured interview guide.

The results of the research were as follows: 1) problems and effects on the measurement  
and evaluation process in online teaching and learning. From the perspective of the instructor 
interviewed, to complete all scientific process skills, the development of learning materials and 
teaching methods to be up to date and suitable for the practical courses. This is to grab the 
attention of online learners. And in the student segment, most students lack the equipment 
that facilitates online learning. 2) This includes the willingness and integrity of the students 
in the test to measure their knowledge of online learning. The instructor has determined 
the measurement and evaluation methods suitable for online teachings, such as collecting 
scores from workpieces score a quiz through the use of the google forms website before, 
during, and after class using multiple-choice and subjective quizzes and hands-on practice 
in the laboratory during the last week before the end of class in compliance with COVID-19 
prevention measures.

Keywords:	Online learning, science operation, guidelines of measurement and evaluation
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บทนำา
จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสั 

โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 (COVID-19)  
ในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2563 จนถึ งปัจจุบัน ทำ า ให้มีผู้ ติ ด เชื้ อ ใน 
อัตราที่ สู ง ขึ้ นอ ย่าง ต่อ เ น่ือง  ประกอบกับ
กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศ เรื่อง สั่งปิด
สถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ประกาศ 
ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อยับยั้ง 
ก า ร ร ะ บ า ด แ ล ะ ก า ร แพ ร่ เ ช้ื อ  ส่ ง ผ ล ใ ห้
สถานประกอบการ  ร้ านค้ า  หน่ ว ย ง าน
ในกรุงเทพมหานคร รวมถึงสถานศึกษาทุก
ระดับปิดทำาการ สถานศึกษาจึงต้องทำาการ
ปรับตัวโดยดำาเนินการเรียนการสอนออนไลน์
ด้วยการนำาเอาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงใน 
การเรียนรู้ เพื่อการวางแผนการจัดการเรียนรู้  
การสร้างสรรค์ เนื้ อหาการเรียน รู้ เพื่อใ ช้ ใน 
การเรียนให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม การค้นคว้า
ข้อมูลต่างๆ และการติดตามและประเมินผลการ
ศึกษา โดยมีการใช้โปรแกรมต่างๆ ในการเรียน 
เช่น Line, Google Classroom, YouTube, 
Zoom Cloud Meeting, Microsoft Teams ซึ่ง
ทำาให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอน
ได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการจัดการเรียนการสอนที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะ
ตามที่หลักสูตรกำาหนด (ปัณฑิตา อินทรักษาม, 
2562: 357-365) และในสถานศึกษาบางแห่ง
ที่จะต้องดำาเนินการสอนทั้งรายวิชาทฤษฎีและ
รายวิชาปฏิบัติควบคู่กัน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อผล
สมัฤทธิข์องผูเ้รยีนได ้โดยเฉพาะในรายวชิาปฏบิตัิ
ที่จำาเป็นจะต้องมีการใช้ทักษะในการลงมือปฏิบัติ
การทดลองเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจาก 
การปฏิบัติ

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคล

พระนคร ไ ด้ ต ระหนั กถึ ง ค ว ามสำ า คัญของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึง
ได้ ออกประกาศมหา วิทยาลั ย เทค โน โลยี  
ราชมงคลพระนคร เรื่อง การปิดทำาการช่ัวคราว
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 3  
มกราคม พ.ศ. 2564 โดยกำาหนดใหอ้าจารย์ผูส้อน
จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชารูปแบบออนไลน์ 
ผ่านเทคโนโลยีที่มีความยืดหยุ่น สะดวกสบาย  
ทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งความสำาคัญของ
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ แบ่งออกเป็น 3 
ระยะ ไดแ้ก ่1) ระยะกอ่นสอนออนไลน ์ตอ้งทำาการ
ออกแบบวธิกีารจดัการเรยีนการสอน ออกแบบสือ่
การเรียนการสอน ออกแบบเป้าหมายของการ
เรยีนใหส้อดคลอ้งกบัความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้ เรียน  
2) ระยะระหวา่งการสอนออนไลน ์มกีารเรา้ความ
สนใจ ทบทวนความรู้เดิม สร้างความรู้ใหม่ ให้
ข้อมูลย้อนกลับ ประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอน เตรียมการแก้ไขเฉพาะหน้า และนำา
ความรู้ไปใช้ และ 3) ระยะภายหลังการเรียน
การสอน เป็นการวัดประเมินผลการเรียนรู้เพื่อ
สรุปผลการเรียน สะท้อนคิดและทบทวนหลัง 
การปฏิบัติ (วิทยา วาโย และคณะ, 2563: 285-
298) จากความสำาคญัของการวดัและประเมนิผล
ท้ัง 3 ระยะดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยจึงจำาเป็น
ต้องมีกำาหนดการวัดและประเมินผลในการเรียน
การสอนออนไลน์ โดยให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณา
ปรับรูปแบบการวัดและประเมินผล ซ่ึงสามารถ
ใช้วิธีการวัดและประเมินผลอ่ืนๆ นอกจาการ
ทำาข้อสอบในห้องสอบหรือการอยู่รวมกันเป็น 
กลุ่ม เช่น การสอบในรูปแบบออนไลน์ (online 
examination) การมอบหมายงาน (assignment) 
การทำารายงาน (report) หรือการทำาข้อสอบนอก
ห้องสอบ (take-home examination) หรือการ
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วัดและประเมินผลเป็นระยะระหว่างที่มีการเรียน 
การสอน ท้ัง นี้ทางคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครได้ดำาเนินการจัดเรียนการสอนออนไลน์
ในรายวิชาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น 
การจัดการเรียนการสอนหรือการถ่ายทอดเนื้อหา
ที่ผู้ เรียนโดยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและ 
ฝึกการใชท้กัษะและเครือ่งมอืตา่งๆ ในกระบวนการ 
ทดลอง โดยต้องใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ตัวกลางในการเชื่อมต่อส่ือสารระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน ซึ่งได้แก่รายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  
สิ่งแวดล้อม และคอมพิวเตอร์ แต่ทั้งนี้การเรียน
การสอนออนไลน์จะมีความเหมาะสมกับวิชาที่
เนน้เนือ้หาทฤษฎ ีสว่นในรายวิชาปฏิบัติการจำาเป็น
จะต้องใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเรียน 
การสอน (สิริพร อินทสนธิ์ , 2563: 203-
213) รวมถึงจะต้องมีการวัดประเมินผลในด้าน
การใช้ทักษะและกระบวนการทดลอง แต่จาก
สถานการณ์ข้างต้น ทำาให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ปฏิบัติการดังกล่าว จะต้องดำาเนินการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
รายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

จากข้อมูลข้างต้นและการศึกษางาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา
ปฏิบัติการมีวิธีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ การวัดและประเมินผลใน
รายวิชาปฏิบัติที่หลากหลายและมีความแตกต่าง
กัน แต่ทุกรูปแบบการสอนต่างมุ่งให้ผลสัมฤทธิ์
การเรียนของนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด 
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาปัญหา ผลกระทบ 
และแนวทางการวัดและประเมินผลในการเรียน
การสอนออนไลน์ รายวิชาปฏิบัติการ กรณีศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อนำาผลการวิจัย

มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การ
วัดและประเมิผลในรายวิชาปฏิบัติให้แก่สถาน
ศึกษาอื่นไปปรับใช้กับการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลของตนเองได้ และผู้บริหารสถาน
ศกึษาสามารถนำาผลการวิจยัไปกำาหนดแนวทางใน
การสง่เสรมิและพฒันาการเรยีนการสอนออนไลน ์
การวัดและประเมินผลในรายวิชาปฏิบัติ เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อผู้เรียนและผู้สอนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบ

ที่มีต่อกระบวนการวัดและประเมินผลในการ
เรียนการสอนออนไลน์ รายวิชาปฏิบัติการ ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

2. เพือ่ศกึษาแนวทางการวดัและประเมนิ
ผลในการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชาปฏิบัติ
การ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019

วิธีดำาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้�หม�ย

อาจารย์ ผู้ สอนราย วิชาป ฏิบั ติ การ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยเลือกจากสาขา
วิชาท่ีมีวิธีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติ
การที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ เคมี สิ่งแวดล้อม และ
ชีววิทยา เนื่องจากรายวิชาปฏิบัติการเหล่านี้ 
มีเนื้อหาวิชาที่สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่เรียน
กับประสบการณ์ของผู้เรียนได้ง่าย เป็นเนื้อหาที่
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เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวันของผู้เรียนโดยตรง ซึ่ง
สามารถเรียนรู้ได้ผ่านกระบวนการทดลองด้วย
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ นอกจาก
นี้อาจารย์ผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
รายวิชาปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มี
จำานวนทั้งสิ้น 5 คน ได้แก่ กลุ่มวิชาเคมี  จำานวน 
2 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่ง
แวดล้อม จำานวน 2 คน และกลุ่มวิชาชีววิทยา 
จำานวน 1 คน ผูว้จัิยจงึทำาการเลอืกทัง้ 5 คนในการ
สัมภาษณ์ในครั้งนี้ โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง

ตัวแปรที่ศึกษ�

ปญัหา ผลกระทบ และแนวทางในการวดั
และประเมนิผลการเรียนการสอนออนไลน์รายวชิา
ปฏิบัติการ

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

การวิจั ยครั้ งนี้ ใ ช้ แบบสัมภาษณ์กึ่ ง
โครงสร้าง (semi-structured interview guide) 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมี 
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้

1. ศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎ ีและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการวัดและประเมินผล

2. สร้างแนวคำาถามในการสัมภาษณ์  
ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อคำาถามปลายเปิดที่เกี่ยวข้อง 
กับการออกแบบการวัดและประเมินผลรายวิชา
ปฏิบัติการในรูปแบบปกติ และปัญหา ผลกระทบ 
และแนวทางในการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอนรายวิชาปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์

3. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
ด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม และความ
ครอบคลมุเนือ้หาตามนิยามศพัท์เฉพาะ และความ

ชัดเจนของการใช้ภาษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษางาน
วิจัย จำานวน 3 คน

4. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาข้อคำาถาม
ให้สมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น จึงทำาให้ได้แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างจำานวน 1 ฉบับ แบ่งออก
เป็น 2 ตอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับ
ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 
ชื่อ-นามสกุลผู้ถูกสัมภาษณ์ รายวิชาที่สอน ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ทำางาน มีลักษณะ 
เป็นข้อคำาถามปลายเปิด

ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับ 
ปัญหา ผลกระทบ และแนวทางในการเรียนการ
สอนออนไลน์รายวิชาปฏิบัติการในสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา่ 2019 
มีลักษณะเป็นข้อคำาถามปลายเปิด มี 5 ข้อ ได้แก่

 1) จากการที่ท่านได้จัดการเรียน
การสอนในรายวิชาปฏิบัติการในรูปแบบปกติ 
ท่านมีการออกแบบการวัดและประเมินผล
นักศึกษาในด้านความรู้และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์อย่างไร

 2 )  จ ากการดำ า เ นิ นกา ร เ รี ยน
การสอนออนไลน์  รายวิชาปฏิบัติการ ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 เกิดปัญหาและผลกระทบอย่างไร 
ต่อกระบวนการวัดและประเมินผลนักศึกษา
ทั้งในด้านความรู้และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

 3) แนวทางที่ท่านคิดว่าสามารถใช้
ในการวัดและประเมินผลนักศึกษาในด้านความ
รู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
เรียนการสอนออนไลน์มีอะไรบ้าง โปรดอธิบาย
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 4) จากแนวทางในการวัดและ
ประเมินผลที่ท่านเสนอมาในข้างต้น ท่านเลือก
ใช้วิธีใดในการวัดและประเมินผลในการเรียน
การสอนออนไลน์ในรายวิชาปฏิบัติการของท่าน  
เพราะเหตุใดจึงเลือกวิธีดังกล่าว

 5) จากการดำา เนินการวัดและ
ประเมนิผลในการเรยีนการสอนออนไลน ์รายวชิา
ปฏิบัติการด้วยวิธีการที่ท่านเลือกใช้ส่งผลให้เกิด
ผลลัพธ์และผลกระทบอย่างไรต่อตัวท่านและ
นักศึกษา

วิธีก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้ วิ จั ย เ ก็ บ รวบรวมข้ อมู ล โดยการ
สัมภาษณ์ โดยได้ขออนุญาตผู้ให้ข้อมูล ดำาเนิน
การสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม 
Google Meet ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ชี้แจง
วัตถุประสงค์การวิจัย และขออนุญาตบันทึกคลิป
เสียงการสัมภาษณ์ และจดบันทึกประเด็นตาม
สำาคัญ และได้สรุปประเด็นสำาคัญ และเปิดโอกาส
ให้ผู้ให้ขอ้มูลแสดงความคดิเหน็เพ่ิมเตมินอกเหนอื
จากประเด็นคำาถาม โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์
ครัง้ละ 30-45 นาท ีดำาเนนิการเกบ็รวบรวบขอ้มลู
ภายในเดือนมีนาคม 2564

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยนำาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์มาทำาการลดทอน 
ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1 . การวิ เคราะห์เ น้ือหา (content  
analysis) โดยนำาข้อมูลที่รวบรวมได้มาสังเคราะห์
และนำาเสนอโดยวิธีการบรรยาย

2. การจำาแนกชนิดข้อมูล (typological  
analysis) โดยการนำาข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในแต่ละข้อคำาถามมาจัดหมวดหมู่  
โดยใช้เกณฑ์ตามองค์ประกอบย่อยในด้านการ

วัดและประเมินผลด้านความรู้และด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. การเปรยีบเทยีบขอ้มลู (comparison) 
โดยการหาข้อสรุปจากความเหมือนหรือความ 
แตกตา่งของขอ้มลูในแตล่ะขอ้คำาถามทีไ่ดจ้ากการ
สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนรายวิชาปฏิบัติการทั้ง
สาขาวิชาชีววิทยา เคมี และสิ่งแวดล้อม

4. การสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (analytic 
induction) โดยนำาข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาเช่ือมโยง
และตีความเพื่อนำาไปสู่ข้อสรุป

ผลการวิจัย
1.	ปญัห�และผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในก�ร

เรียนก�รสอนออนไลน์	 ร�ยวิช�ปฏิบัติก�ร	 ใน
สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่�	2019

1.1 ปัญหาและผลกระทบที่เกิดข้ึนใน
ด้านความรู้

ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในการ
เรียนการสอนออนไลน์ รายวิชาปฏิบัติการ ใน
กระบวนการวัดและประเมินผลด้านความรู้  
พบว่า ในการเรียนการสอนออนไลน์ต้องมี 
การปรบัตวัทัง้อาจารยผ์ูส้อนและนกัศกึษาสำาหรบั
การประเมินผลเพื่อวัดความรู้รูปแบบออนไลน์ ใน
สว่นของความตัง้ใจและความซือ่สตัยข์องนกัศกึษา
ที่ใช้ในการทำาแบบทดสอบแต่ละครั้งซึ่งอาจารย์ 
ผู้สอนไม่สามารถควบคุมได้

“ครั้งที่ 1 สอนเรื่องนี้ ครั้งหน้าก็จะสอบ
เรื่องจากครั้งที่ 1 แต่ก็ปัญหาที่ว่า นักศึกษาไม่มี
ความซื่อสัตย์ในการทำาแบบทดสอบ ไม่สามารถ
ที่จะควบคุมได้ ไม่สามารถบังคับได้ ซึ่งดูจากการ
ตอบคำาถาม และข้อสอบที่ส่งมา”

อาจารยค์นที ่1, วนัที ่20 มนีาคม 2564
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“การเรียนการสอนออนไลน์ต้องปรับตัว
ท้ังนักศึกษาและอาจารย์ ในด้านความตั้งใจ จะ
บอกไม่ได้เลยว่ามีมากน้อยแค่ไหน ในด้านความรู้
ความตั้งใจน้อยจริงๆ ”

อาจารย์คนที่ 2, วันที่ 1 เมษายน 2564

1.2 ปญัหาและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในด้าน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในการ
เรียนการสอนออนไลน์ รายวิชาปฏิบัติการ ใน
กระบวนการวัดและประเมินผลด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า การวัดและ
ประเมินผลในรายวิชาปฏิบัติการต้องอาศัยการ
ใช้ทักษะกระบวนการในลงมือปฏิบัติ และต้องใช้
วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการทดลอง ซึ่งเป็นไปได้
ยากในการเรียนการสอนออนไลน์ จึงต้องมีการ
ปรบัวธิกีารในการสอนและการประเมนิผลแต่ยังคง 
ไม่สามารถวัดผลได้อย่างครบถ้วนในทุกทักษะ
กระบวนการ 

“การสอนในรายวิชาปฏิบัติการ เป็นการ
สอนแบบสบืเสาะหาความรู ้เปิดโอกาสให้นักศกึษา
ไดคิ้ด แต่การสอนออนไลนใ์นบางกรณไีมส่ามารถ
ทำาได ้เพราะนักศกึษาไมม่อีปุกรณ ์รวมถงึบางการ
ทดลองจำาเป็นต้องใช้สารเคมีอีกด้วย”

อาจารยค์นที ่1, วนัที ่20 มนีาคม 2564

“อาจารย์ก็มีการใช้สื่อของต่างประเทศที่
เป็นสื่อแอนิเมชัน แต่เป็นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐาน
เท่านั้น ไม่เกิดทักษะขั้นสูง วิชาเคมีเป็นวิชาที่เน้น
ทักษะ ต้องได้ลงมือปฏิบัติ และต้องยอมรับว่า 
มันไม่เหมือนวิชาทั่วไปที่จะใช้ออนไลน์แล้วแก้
ปัญหาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ อาจารย์เป็นหนึ่งคนที่ไม่

เห็นด้วยว่า Lab จะสอนออนไลน์ได้ เป็นไปไม่ได้”

อาจารยค์นที ่4, วนัที ่23 มนีาคม 2564

“ปัญหาคือนักศึกษาจะไม่ได้ทำาการทด
ลองจรงิๆ ทำาใหไ้มส่ามารถวัดทกัษะของนกัศกึษา
ได้”

อาจารย์คนที่ 5, วันที่ 2 เมษายน 2564

2.	 แนวท�งในกระบวนก�รวัดและ
ประเมนิผลในก�รเรยีนก�รสอนออนไลน	์ร�ยวชิ�
ปฏิบัติก�ร	 ในสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่�	2019

2.1 แนวทางในกระบวนการวัดและ
ประเมินผลด้านความรู้

แนวทางในกระบวนการวัดและประเมิน
ผลด้านความรู้ ในการเรียนการสอนออนไลน์ 
รายวิชาปฏบิตักิาร เปน็การวัดและประเมนิผลโดย
มวีธิกีารใหน้กัเรยีนอธบิายความรู้และความเขา้ใจ
ท่ีได้รับจากการเรียนโดยการใช้แบบทดสอบท้ัง
แบบปรนัยและแบบอัตนัยผ่านการใช้สื่อออนไลน์

“แนวทางในการเรียนการสอนออนไลน์ 
ในด้านนี้ คือการให้นักศึกษาบอกอธิบาย หรือยก
ตวัอยา่งการใชเ้ครือ่งมอื และอธบิายวธิกีารทดลอง
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์”

อาจารยค์นที ่1, วนัที ่20 มนีาคม 2564

“โดยปกติ ก็จะให้ทำาข้อสอบ แต่ถ้า
ออนไลน์ก็จะเป็น Google Form เลือกตอบ เติม
คำา อธิบาย และอีกหลายอย่าง เป็นการวัดความรู้
ความเข้าใจ”

อาจารยค์นที ่3, วนัที ่22 มนีาคม 2564
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2 .2  แนวทาง ในกระบวนการวั ด
และประเมินผลด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

แนวทางในกระบวนการวัดและประเมิน
ผลด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใน
การเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชาปฏิบัติการ 
อาจารย์ผู้สอนต้องทำาการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน
และการวัดและประเมินผลให้มีความหลากหลาย
และเหมาะสมกับบรบิทของนกัศกึษา เนือ้หาสาระ 
และทักษะกระบวนการที่ต้องการประเมิน โดยที่
จะเป็นการประเมินผ่านส่ือ รายงาน หรือชื้นงาน
ที่นักศึกษาสร้างขึ้นผ่านการใช้ทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ เช่น การสร้างคลิปวิดีโอ การทำา
รายงานการทดลอง เป็นต้น

“ใชว้ธิกีารตัง้โจทยป์ญัหา ยกสถานการณ์
จริ งขึ้ นมา  ให้นั กศึ กษาแก้ ปัญหา โดยใ ช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นเหมือนทำาการ
ทดลองย่อยๆ และประเมินผลโดยการสาธิต 
ผ่านการถ่ายวีดิโอ หรือช่องทางอื่นๆ ”

อาจารยค์นที ่1, วนัที ่20 มนีาคม 2564

“ให้นักศึกษาทำา Lab จากที่บ้าน โดย
เปลี่ยนจากการลงมือปฏิบัติเป็นเรื่องของการ
คำานวณ จะเป็นกระบวนการง่ายๆ ที่นักศึกษา
สามารถทำาได้ ถ้าถึงเวลาที่มาทำา Lab จริงๆ 
นักศึกษาก็จะมาทำาได้ จากที่คำานวณเพื่อเตรียม
การทดลองไว้”

อาจารยค์นที ่3, วนัที ่22 มนีาคม 2564

“อาจารย์ให้นักศึกษาดูคลิปวีดิโอแล้วก็
บันทึกผลการทดลองแทน และก็จะอธิบายมาว่า
ในการดคูลิปวดีโิอไมเ่ขา้ใจในสว่นใด อาจารยก์จ็ะ
อธิบายเพิ่มเติมไป ซ่ึงอาจารย์จะทำาการประเมิน

ผลจากการตรวจรายงานการทดลอง และพูดคุย
สอบถามทำาความเข้าใจ”

อาจารย์คนที่ 5, วันที่ 2 เมษายน 2564

ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มี
แนวทางในแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดข้ึนใน
การจัดเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชาปฏิบัติการ 
ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั 
โคโรน่า 2019 โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถ
ขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของ
มหาวทิยาลยัเพือ่จดัการเรยีนการสอน โดยจะตอ้ง
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่าง
เคร่งครัด ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงมีการนัดหมาย
นักศึกษาเพื่อทำาการเรียนการสอนและการวัด
ประเมินผลในด้านการใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์การใช้เครื่องมือ และการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ได้ เพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือ
ปฏบิตัจิรงิ อาจารยผ์ูส้อนจงึตอ้งวางแผนการสอน
และการวัดประเมินผล โดยการปรับลดเนื้อหา 
เลือกเนื้อหาที่มีความยากและต้องใช้ทักษะขั้นสูง
ในการทดลอง

 “เนื้อหาในการปฏิบัติการบางเรื่อง ต้อง
ถูกตัดทิ้งไป เพราะเวลาไม่เพียงพอ และเครื่องมือ 
บางเครื่องมือจะต้องลดจำานวนให้น้อยลง จะใช้
สอนได้เฉพาะเครื่องมือที่เป็นหลัก”

อาจารย์คนที่ 2, วันที่ 1 เมษายน 2564

“อาจารย์ ก็ จ ะขออนุญาต เข้ ามาที่
มหาวิทยาลัย และก็ทำาการนัดนักศึกษามาทำาการ
ทดลอง โดยเลือกการทดลองที่ยากๆ ให้นักศึกษา
มาลงมือปฏิบัติจริง ซ่ึงก็สามารถที่จะวัดทักษะ 
ได้จากตรงนี้”

อาจารย์คนที่ 5, วันที่ 2 เมษายน 2564
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นอกจากนี้การศึกษาแนวทางในการวัด
และประเมินผลในการเรียนการสอนออนไลน์ 
รายวิชาปฏิบัติการส่งผลให้เกิดผลกระทบในเชิง
ลบเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากการประเมินผลแบบ
ออนไลน์จะเกิดปัญหาเรื่องการทุจริตในการสอบ
ได้ง่าย รวมถึงไม่สามารถวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์จากการลงมือปฏิบัติได้จริง จึง
ต้องทำาให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต้องมีการ
ปรบัเปล่ียนวธิกีารและเตรยีมตัวมากขึน้เพ่ือทำาการ
สอบภาคปฏิบัติที่มหาวิทยาลัย

“อาจารย์ใช้ Google Form ก็จะเป็น
ข้อสอบที่มีรูปภาพ เน้นการวัดทักษะ อาจารย์ก็
มีวิธีการแก้ปัญหาเพื่อป้องกันการทุจริต ในเวลา
ที่สอบรายวิชาปฏิบัติ ทุกคนจะต้องเปิดกล้อง 
ข้อสอบก็จะสุ่มไม่เหมือนกัน”

อาจารยค์นที ่4, วนัที ่23 มนีาคม 2564 

“คะแนนปฏิบัติ อาจารย์จึงเลือกที่จะ
ให้นักศึกษามาทำาการทดลองที่มหาวิทยาลัย  
ก็จะดูปฏิภาณไหวพริบ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ 
การตอบคำาถามของนักศึกษาแต่ละคน ซึ่งเห็น
ได้จริงและวัดได้จริงในส่วนของคะแนนปฏิบัติ  
มีความโปร่งใสในการคะแนน”

อาจารย์คนที่ 5, วันที่ 2 เมษายน 2564

อภิปรายผล
ผู้วิจัยแยกประเด็นที่นำามาอภิปราย

ผลเป็น 2 ตอน ตามวัตถุประสงค์การวิจัย  
ดังต่อไปนี้

1. ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในการ
เรียนการสอนออนไลน์ รายวิชาปฏิบัติการ ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 

จากผลการวิจัยปัญหาและผลกระทบที่มี
ตอ่กระบวนการวดัและประเมนิผล ทัง้ด้านความรู ้ 
และด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใน
การเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชาปฏิบัติการ 
พบว่า กระบวนการวัดและประเมินผลมีปัญหา
และผลกระทบในด้านการปรับตัวและการพัฒนา
ตนเองของอาจารย์ผู้สอนมากที่สุด รองลงมา
คือ ด้านความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
การสอนออนไลน์ และด้านความตั้งใจและความ
ซือ่สตัยข์องนกัศกึษา ตามลำาดบั โดยมรีายละเอยีด 
ดังนี้

ใ น ภ า พ ร ว ม อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น แ ล ะ
นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องมีการปรับตัวทั้งในการจัด 
การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล  
ในด้านความรู้จะใช้การทดสอบทั้งปรนัยและ
อัตนัยผ่านเว็บไซต์หรือแอพลิเคชันต่างๆ ส่วนใน
ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จำาเป็น
ต้องลงมือปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
จึงเป็นไปได้ยากในการวัดและประเมินผลให้ครบ
ถ้วนในทุกทักษะกระบวนการ ทำาให้ผู้สอนต้อง
พัฒนาตนเอง เรียนรู้ ปรับปรุงแก้ไขส่ือการสอน 
วิธีการสอน และกระบวนการวัดและประเมิน
ผลของตนให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับ
รายวิชาปฏิบัติการท่ีสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
รู้ความเข้าใจ และดึงดูดความสนใจของผู้เรียน
ในช้ันเรียนออนไลน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธนะวัฒน์ วรรณประภา (2560) ที่อธิบายเกี่ยว
กับบทบาทการปรับใช้สื่อสังคมออนไลน์กับ 
การเรยีนการสอนวา่ เพือ่กระตุน้ความตืน่ตาตืน่ใจ 
ให้กับผู้เรียน เช่น การใช้วีดิทัศน์จาก YouTube 
ในการเรียนให้นักเรียนได้เห็นภาพตามความเป็น
จริง เป็นต้น สื่อสังคมออนไลน์ส่งเสริมความ
สมัพนัธร์ะหวา่งครกูบันกัเรยีนใหใ้กลช้ดิกนั สง่ผล 
ให้การเรียนไม่ตึงเครียด สามารถตอบคำาถาม
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นักเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ครูสามารถสร้างสื่อ
ง่ายๆ ด้วยการทำาคลิปวิดีโอการสอนหรือไฟล์
เอกสารที่โพสต์ในสื่อออนไลน์เพ่ือให้นักเรียนได้
เตรียมตัวล่วงหน้าก่อนเรียนจริง กิจกรรมที่สอน
ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้และทำางานร่วมกันด้วย
เทคโนโลยีเรียวไทม์ด้วย Google doc รวมถึง
การใช้สื่อออนไลน์สนับสนุนให้นักเรียนมีวินัยและ 
มีความรับผิดชอบต่อการเรียนอีกด้วย

ในส่วนของด้านอุปกรณ์การเรียนของ
นักศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรียน
รู้และการวัดประเมินผลของนักศึกษา พบว่า 
ยังมีผู้เรียนส่วนใหญ่ที่ขาดอุปกรณ์ที่พร้อมต่อ
การเรียนการสอนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ 
เนื่องจากในการเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษา
ควรจะมีอุปกรณ์ที่พร้อมและมีประสิทธิภาพ 
เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ค อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในรายวิชาปฏิบัติการที่จะ
ต้องใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและอินเตอร์เน็ตที่มี
ความเร็วสูงในการส่งงานเพื่อประเมินผลในด้าน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Dhawan (2020) ที่กล่าวถึง  
การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของครูในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จาก
การเรียนแบบบรรยายในชั้นเรียนเป็นการสอน
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ืออำานวยความสะดวก
ในกา ร จั ดกา ร เ รี ยนกา รสอน  ทำ า ใ ห้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อนักเรียนที่มีฐานะยากจน และ
มีข้อจำากัดในด้านเทคโนโลยี ขาดอุปกรณ์ใน 
การเรียน ทำาให้เกิดความไม่เท่าเทียมในการ
เรียนขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของปัณฑิตา  
อินทรักษา (2562) ที่กล่าวว่า ปัจจัยพื้นฐานที่
จำาเป็นในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จะต้อง
มีความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องมีสมรรถนะและจำานวนที่เพียงพอ 
ต่อการใช้งานของผู้สอนและผู้เรียนรวมถึงการ
อำานวยความสะดวกให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถ
ใช้บริการเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ต่างๆ ได้
ตลอดเวลา 

นอกจากนี้การวัดและประเมินผลใน
การเรียนการสอนออนไลน์ยังพบปัญหาและ
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจและความ
ซื่อสัตย์ของนักศึกษา พบว่า เมื่อมีการเรียน
การสอนรูปแบบออนไลน์  นั กศึ กษาจะมี
ความตั้งใจในการเรียนและการสอบน้อยกว่า 
การเรียนในห้องเรียนปกติ เนื่องจากอาจารย์ 
ผู้สอนไม่สามารถติดตามพฤติกรรมการเรียนและ
ควบคุมความประพฤติในการวัดและประเมินผล
ของนักศึกษาได้เหมือนกับการเรียนในห้องเรียน
ปกติ อาจารย์ผู้สอนจึงต้องออกแบบเครื่องมือใน
การวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ มีการ
กำาหนดวิธีการสอบ และมีวิธีการกำากับติดตาม
พฤติกรรมในชั้นเรียนออนไลน์ของนักศึกษาที่
แตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของอาจารย์ 
ผู้สอน สอดคล้องกับงานวิจัยของสิริพร อินทสนธิ์ 
(2563) ทีก่ลา่ววา่ ในการทดสอบผูส้อนไดท้ำาการ
จัดสอบเพื่อเก็บคะแนนย่อยโดยให้นักศึกษาสอบ
ปฏิบัติ และทำาคลิปวิดีโอส่ง แต่จะแตกต่างท่ีมี 
การกำาหนดระยะเวลาในการทำาแบบทดสอบ 
ที่จำากัด หากเกินเวลาที่กำาหนดไว้จะถูกหัก
คะแนน ซึ่งผู้เรียนจะมีทั้งส่วนที่ทำาได้ทันเวลา  
และส่วนที่ทำาไม่ทันเวลา ผู้สอนจะทำาการปิด
ระบบการส่งแบบทดสอบจึงมีผู้ที่ส่งไม่ทัน ทำาให้
คะแนนที่ได้ไม่เท่ากับผู้เรียนคนอ่ืนๆ ซึ่งในการ
สอบนี้ผู้สอนไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมในการ
ลอกข้อสอบของผู้เรียนได้ ผู้สอนจึงแก้ปัญหา
การประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของไวรสัโคโรนา่ในขณะนี ้คอื การสอบปฏบิตั ิโดย



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 42 ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564

ให้ผู้เรียนทำาคลิปวิดิโอ เพื่ออธิบายผลการปฏิบัติ
นั้นๆ และใช้เวลาในการสอบที่เท่ากันจะเป็น 
ตวัแยกความเขา้ใจในการเรยีนทีผ่า่นมาของผูเ้รยีน
ได้อีกแนวทางหน่ึง และสอดคล้องกับบทความ
วชิาการของวทิยา วาโย และคณะ (2563) ทีก่ลา่ววา่  
ผู้สอนจำาเป็นต้องออกแบบเครื่องมือวิธีการวัด
และประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ รวมท้ังควรมี 
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทดสอบ
ออนไลน ์เพือ่ปอ้งกนัการทจุรติในระหวา่งการสอบ  
ผู้สอนมีการกำาหนดวิธีการสอบชัดเจน มีระบบ
การจัดเรียงข้อสอบแบบสุ่ม ทำาให้การเรียงลำาดับ
ข้อสอบแต่ละชุดที่ส่งให้ผู้เรียนทำาการสอบนั้นจะ
ไม่เหมือนกัน พร้อมทั้งมีเวลาเป็นตัวกำาหนดการ 
สิ้นสุดใช้งานในระบบและผู้เรียนต้องเปิดกล้อง
ตลอดเวลาขณะที่มีการทดสอบ เพื่อให้ผู้สอน 
ได้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนได้

2 . แนวทางในกระบวนการวัดและ
ประเมนิผลในการเรยีนการสอนออนไลน ์รายวชิา
ปฏิบัติการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

จากผลการวิจัยแนวทางการวัดและ
ประเมินผลในการเรียนการสอนออนไลน์
รายวิชาปฏิบัติการ ในประเด็นด้านความรู้ พบว่า  
มี ก า ร วั ดและประ เมิ น ผล โดยมี วิ ธี ก า ร ให้
นักเรียนอธิบายความรู้และความเข้าใจที่ได้รับ
จากการเรียนโดยการใช้แบบทดสอบทั้งแบบ
ปรนัยและแบบอัตนัยผ่านการใช้สื่อออนไลน์ ซึ่ง
อาจารย์ผู้สอนได้กำาหนดช่วงเวลาการวัดและ
ประเมินผลทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ
หลังเรียน เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการ
เรียนรู้ และนำาผลการติดตามมาพัฒนาปรับปรุง 
แนวทางการวดัและประเมนิผลตอ่ไป สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของวทิยา วาโย และคณะ (2563) ทีก่ลา่ววา่ 

การวัดและการประเมินผล (measurement  
and evaluation) จำาเป็นต้องมีการวัดและ 
ประเมินผล โดยมีการวัดและประเมินผลทั้ง
ระหว่างเรียน (formative assessment) เช่น การ
ตัง้คำาถาม การสังเกตพฤตกิรรมผูเ้รยีน สะทอ้นคดิ  
เป็นต้น และภายหลังจัดการเรียน (summative  
assessment) เช่น การทดสอบด้วยแบบทดสอบ
ต่างๆ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้ เรียน 
ประสิทธิผลของการเรียน เพื่อสะท้อนความ
สามารถการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ซึง่ควรมคีวามหลาก
หลาย เพื่อวัดประเมินผลผู้เรียนให้สอดคล้อง 
ตามสภาพจริง

นอกจากนี้ การ วัดและประเมิน ผล 
ใ นป ร ะ เ ด็ น ด้ า นทั กษะก ร ะบวนกา รท า ง
วิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์โดยรวม พบว่า  
อาจารย์ผู้สอนทำาการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและ
การวัดและประเมินผลให้มีความหลากหลาย 
ดำาเนินการเก็บคะแนนจากผู้เรียนทั้งคะแนนใน
ชั้นเรียนออนไลน์ คะแนนจากรายงานผลการ
ทดลอง คะแนนจากชิ้นงานต่างๆ คะแนนจาก
การสอบย่อยวัดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และนอกจากนี้
การวัดและประเมินผลในด้านทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์สามารถวัดได้โดยให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการจึงจะสามารถ
วัดและประเมินผลทักษะกระบวนการได้อย่าง
ครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล (2558) ที่ว่า ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการแสดงออก
ทางพฤตกิรรมทีเ่กดิจากการคดิ เปน็ทกัษะทางสติ
ปญัญา (intellectual skills) ทีน่กัวิทยาศาสตรใ์ชใ้น 
การสืบเสาะหาความรู้และแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ที่เกิดขึ้น สามารถแสดงออกได้จากการปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์หรือกิจกรรมวิทยาศาสตร์อื่นๆ 
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ในชัน้เรยีนได ้การประเมนิทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรเ์ปน็อกีหนึง่เรือ่งทีผู่ส้อนวทิยาศาสตร์
ใหค้วามสำาคญัในการทีจ่ะตรวจสอบความสามารถ
ของผู้เรียน เพราะเป็นสิ่งที่จำาเป็นและส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ดีข้ึน ดังนั้น 
อาจารย์ผู้สอนจึงได้กำาหนดให้นักศึกษาได้ลงมือ
ปฏิ บั ติจริงในห้องปฏิบัติการในช่วงสัปดาห์
สุดท้ายก่อนสิ้นสุดการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจจากปฏิบัติ และสามารถ
ทำาการวัดและประเมินผลด้านทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ โดย
อาจารย์ผู้สอนต้องทำาการพิจารณาและทบทวน
หน่วยการเรียนรู้ที่สำาคัญและส่งผลต่อความรู้ 
พืน้ฐานดา้นการปฏิบตักิารของนกัศกึษา ซึง่หนว่ย
การเรียนรู้นั้นต้องเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่ประกอบ
ด้วยความรู้พื้นฐานสำาคัญที่นักศึกษาสามารถนำา
ความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปต่อยอดในรายวิชา
ของภาคเรียนถัดไปได้ ทั้งนี้ ผู้สอนได้กำาหนด
ให้การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการเป็นตาม
มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

1.  จากข้อมูลผลการวิจั ย เกี่ ยวกับ
ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อกระบวนการวัด
และประเมินผลในการเรียนการสอนออนไลน์ 
รายวิ ชาปฏิ บัติการ พบว่ า  ครูมีปัญหาใน 
ดา้นการสอนและการประเมนิผลด้านการใช้ทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์นการทดลองทีต่อ้ง
อาศัยการลงมือปฏิบัติโดยใช้กระบวนการและ
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งไม่สามารถวัดและ

ประเมินผลในการเรียนออนไลน์ได้ ดังนั้นฝ่าย
บริหารสถานศึกษาจึงควรจัดมาตรการหรือข้อ
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการในช่วง 
ที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
โคโรน่า 2019 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
รายวชิาปฏบิตักิารใหน้กัเรยีนสามารถลงมอืปฏบิตัิ
ได้จริง

2 .  จากข้อมูลผลการวิจั ย เกี่ ยวกับ
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
ออนไลน์ รายวิชาปฏิบัติการ พบว่า อาจารย์
ผู้ สอนมีแนวทางในการวัดและประเมินผล
ผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ แอพลิเคชัน Google 
form ดังนั้นครูผู้สอนสามารถนำาแนวทางใน 
การประเมินผลนี้ไปใช้ โดยอาจใช้เว็บไซต์หรือ 
แอพลเิคชนัอืน่ๆ เพือ่ดงึดดูความสนใจของผูเ้รยีน
ในการเรียน การสอบ เพื่อการวัดและประเมินผล
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

1. การวจิยันีมุ้ง่ศกึษาแนวทางการวดัและ
ประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชา
ปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ความหลากหลายของข้อมูล
และครอบคลุมในรายวิชาปฏิบัติการทั้งหมด จึง
ควรศกึษารายวิชาปฏบิตัขิองคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การทั้ง 5 สาขาวิชา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม และคอมพิวเตอร์

2. การวิจัยนี้มุ่งศึกษาแนวทางการวัด
และประเมินผลในด้านความรู้ และด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ในการวัดและประเมินผลจึงควร
ศึกษาแนวทางในการวัดและประเมินผลในด้าน
เจตคติด้วย
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