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บทน า
ในปัจจุบันการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online learning) มีบทบาทต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเพื่อให้

สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัฒน์ และการศึกษาแบบไร้พรมแดน รวมทั้งการขยายโอกาสให้กับผู้เรียนเลือกเรียนรู้ ได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Office of the Education Council, 2019; Office of the Higher Education 
Commission, 2018) ซึ่งการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ โดยการใช้สื่อหลาย ๆ ประเภทร่วมกับการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Alibak, Talebi, & Neshat-Doost, 2019) เพื่อให้
ผู้เรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย ทันสมัย สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามความต้องการ ดังนั้นการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์จึงมีความส าคัญและจ าเป็นเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุผลของการเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ที่ท าให้สถาบันการศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ 

รายวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 รหัสวิชา 933-211 เป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ซ่ึงมีการจัดการเรียนการสอนให้มีทั้งความรู้เกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหารประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การเตรียมวัตถุดิบก่อนการแปรรูป กระบวนการแปรรูปอาหารโดยใช้ความ
เย็นและการใช้ความร้อน การระเหยและการท าให้เข้มข้น การท าแห้ง การสกัดและการแยก การผสม การเก็บรักษาโดยการดัดแปลง
สภาพบรรยากาศและการอัดพอง และทักษะปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เพื่ อการแปรรูปอาหารซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีที่ได้บรรจุอยู่ในเนื้อหารายวิชา ส าหรับการเรียนบทปฏิบัติการในภาวะปกตินั้น นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติการโดยได้
ทดลองใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยตัวเอง หลังจากที่อาจารย์ได้บรรยายข้ันตอนและวิธีการที่มีในคู่มือบทปฏิบัติการเป็นเวลา 30 
นาที และระหว่างการฝึกปฏิบัตินักศึกษาจะได้รับค าแนะน าต่าง ๆ เพิ่มเติมจากอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการ แต่ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นั้น ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี ประกาศให้ทุกคณะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ร้อยละ 100 ในทุกรายวิชาแม้กระทั่งรายวิชาที่มีบทปฏิบัติการ ดังนั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและยังคงคุณภาพด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาได้อย่างครบถ้วน อาจารย์
ผู้สอนจึงต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบและวิธีการสอนบทปฏิบัติการเพื่อให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาในแต่ละบทปฏิบัติการให้มากที่สุด 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ แม้ไม่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองเช่นใน
ภาวะที่มีการจัดการเรียนการสอนปกติ จากประเด็นปัญหาดังกล่าวผู้สอนจึงมีความประสงค์ท่ีจะท าการวิจัยในชั้นเรียนนี้ขึ้น เพื่อประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียนบทปฏิบัติการแบบออนไลน์และประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียน
การสอนบทปฏิบัติการแบบออนไลน์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการของรายวิชา
ในรูปแบบออนไลน์ให้มีความเหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์
1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการแบบออนไลน์                                         
2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการแบบออนไลน์

ผลการวิจัย

ล าดับที่ รายการประเมิน คะแนนที่ได้

(รวม 300 
คะแนน)

คิดเป็น

ร้อยละ 
(คะแนนเต็ม
ร้อยละ 20)

อยู่ในระดับ
รายงานผลการ
ปฏิบัติการ
ทดลอง

(100 คะแนน)

พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในชั้น
เรียนปฏิบัตกิาร 
(100 คะแนน)

ข้อสอบวัด
ความรู้ (100 
คะแนน)

1 90.00 98.00 77.99 265.99 17.73 ดี
2 90.00 98.00 69.83 257.83 17.19 ดี
3 89.00 98.00 74.74 261.74 17.45 ดี
4 89.50 98.00 55.83 243.33 16.22 ดี
5 89.00 98.00 67.03 254.03 16.94 ดี
6 89.00 98.00 69.93 256.93 17.13 ดี
7 89.50 98.00 80.34 267.84 17.86 ดี
8 90.00 98.00 74.14 262.14 17.48 ดี
9 89.50 98.00 67.48 254.98 17.00 ดี
10 90.00 98.00 69.48 257.48 17.17 ดี
11 90.00 98.00 64.53 252.53 16.84 ดี

ตารางที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการแบบออนไลน์ของรายวิชา 933-211 
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ภาพที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการ
แบบออนไลน์

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ลงเรียนรายวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2564 ทั้ง 3 ด้าน คือ การท ารายงานผลการปฏิบัติการทดลองในการศึกษา การแสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ปฏิบัติการ และการสอบวัดความรู้นั้น จะเห็นได้ว่าคะแนนจากการท ารายงานผลการปฏิบัติการทดลองและจากการประเมินพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนปฏิบัติการไม่มีความแตกต่างกันในนักศึกษาทั้ง 11 คน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ
สาธิตและการเปิดวิดีโอให้ดูเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ผลการทดลองไม่ได้มีความแตกต่างกันและไม่สามารถประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติการ
ทดลอง รวมถึงความช านาญในการปฏิบัติการทดลองของนักศึกษาแต่ละคนได้ชัดเจน อีกทั้งการจัดท ารายงานได้มอบหมายให้ท าเป็น
รายกลุ่มจึงแยกไม่ได้ว่าแต่ละคนมีทักษะที่แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด แต่เมื่อวัดผลสัมฤทธิ์ด้วยการสอบวัดความรู้ทั้งการสอบข้อเขียน
และสอบปากเปล่า จะท าให้สามารถประเมินได้ว่านักศึกษาคนใดมีความรู้ความเข้าใจและมีความช านาญในบทปฏิบัติ การไหน และยัง
ต้องปรับปรุงแก้ไขในหัวข้อใด อย่างไรก็ตาม จากผลการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบว่านักศึกษามีความเข้าใจในข้อจ ากัดเนื่องจาก
สถานการณ์โควิดและพร้อมที่จะปรับตัวให้ตัวเองไปสู่ยุค New normal มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น นักศึกษามี
การเปิดใจในการเปล่ียนแปลงวิธีการสอนจากการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติได้ลงมือท าด้วยตัวเองมาเป็นวิธีการสอนแบบผสมผสาน ได้แก่ 
การสาธิตการทดลองและศึกษาจากวิดีโอ ซึ่งอาจารย์สามารถถ่ายทอดให้เข้าใจได้อย่างดี แต่ก็ยังมีความกังวลในเรื่องของความรู้ความ
เข้าใจและทักษะการปฏิบัติที่ช านาญอย่างเต็มที่เพราะขาดการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง 
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วิธีการวิจัย
1. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

ประชากรในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและ
ประมง ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีการแปรรูป 1 รหัสวิชา 933-211 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 11 คน 

2. วิธีการวิจัย
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ดังนี้
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย

2.1.1 คู่มือบทปฏิบัติการมีทั้งสิ้น 10 บท ได้แก่ 1) การเตรียมวัตถุดิบก่อนการแปรรูป 2) กระบวนการแปรรูปอาหารโดยใช้
ความเย็น 3) การใช้ความร้อน 4) การระเหยและการท าให้เข้มข้น 5) การท าแห้ง 6) การสกัด 7) การแยก 8) การผสม 9) 
การเก็บรักษาโดยการดัดแปลงสภาพบรรยากาศและ 10) การอัดพอง 

2.1.2 วิธีการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 1) อาจารย์แนะน าปฏิบัติการ 2) อาจารย์สาธิตการท าปฏิบัติการพร้อมกับนักศึกษาท า
การทดลองที่บ้าน/ ดูวิดีโอเรียนรู้เทคนิค/ ถ่ายวิดีโอสาธิตการท าปฏิบัติการ/ นักศึกษาศึกษาผลการท าปฏิบัติการ ค้นคว้า
เพิ่มเติม/ อาจารย์สาธิตการท าปฏิบัติและส่งตัวอย่างให้นักศึกษาติดตามและวิเคราะห์ผลการทดลองต่อที่บ้าน/ ศึกษาผล
การท าปฏิบัติการโดยใช้ข้อมูลจากรุ่นพี่ ค้นคว้าเพิ่มเติม และ 3) ท ารายงานปฏิบัติการ ซ่ึงตัวอย่างส่ือวิดีโอสาธิตดังแสดงใน
ภาพที่ 1

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผล ได้แก่ 1) ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนปฏิบัติการ 2) ประเมินรายงานปฏิบัติการ  และ 3) 
ประเมินโดยการสอบปากเปล่าและ/หรือประเมินโดยข้อสอบ Google form

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
2.2.1 เครื่องมือที่ใช้เพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ 1) แบบประเมินผลการปฏิบัติการทดลอง 2) แบบประเมิน
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนปฏิบัติการ และ 3) แบบบันทึกผลการสอบจากการวัดผลด้วยการใช้ข้อสอบใน Google 
form และการสอบปากเปล่า 

2.2.2 เครื่องมือที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษา ซึ่งจะใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนซึ่งสร้างขึ้น
โดยคณะผู้วิจัย

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 รหัสวิชา 933-211 โครงการ
จัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายหลังจากการสอนบทปฏิบัติการในแต่ละ
บทและภายหลังส้ินสุดการเรียนของภาคการศึกษา

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนผลการปฏิบัติการทดลอง คะแนนการประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนปฏิบัติการ 
คะแนนการสอบวัดความรู้ และคะแนนความพึงพอใจของผู้เรียน โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ภาพที่ 1 ภาพตัวอย่างส่ือวิดีโอสาธิตการท าปฏิบัติการและภาพกิจกรรมที่ใช้ประกอบการสอน

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการแบบออนไลน์ของรายวิชาเทคโนโลยีการ
แปรรูปอาหาร 1 รหัสวิชา 933-211 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นัน้ คณะผู้วิจัย
ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยเชิงปริมาณ ผลการประเมินของนักศึกษาทุกคน
ในชั้นเรียนอยู่ในระดับดี ซ่ึงมีระดับคะแนนคิดเป็นร้อยละ 16.22-17.86 ดังแสดงในตารางท่ี 1

ในการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที ่ลงทะเบียน
รายวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 รหัสวิชา 933-211 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ต่อการเรียนบทปฏิบัติการ
แบบออนไลน์ พบว่าคะแนนความพึงพอใจด้านการท าให้
นักศึกษามีความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะต้องติดตามการ
เปลี ่ยนแปลงต่าง ๆ ตลอดเวลาได้คะแนนสูงสุดอยู ่ ใน
ระดับ พึงพอใจมาก และรองลงมาคือ ด้านการสนับสนุนให้
มีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้ ความเหมาะสมของวิธีการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละบทปฏิบัติการ การกระตุ้นให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน การช่วยให้นักศึกษา
เกิดความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น การสร้างบรรยากาศใน
ห้องเรียนให้น่าสนใจ และ การได้รับความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติอย่างเต็มที่ ซึ่งทั้ง 6 ด้านน้ีอยู่ในระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง ดังภาพที่ 2


