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บทคัดย.อ 
 

ช่ือเรื่อง  การประเมินความต�องการท่ีจําเปRนเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝVกอบรมด�านวิทยาศาสตร$
  ทางทะเล บนฐานวิถีชีวิตใหม! สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�น  
  ของสถาบันวิทยาศาสตร$ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
ช่ือผู5วิจัย  ดร.พัชรี ทองอําไพ       
ป8งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค$เพ่ือศึกษาความต�องการท่ีจําเปRนและแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรฝVกอบรมด�านวิทยาศาสตร$ทางทะเล บนฐานวิถีชีวิตใหม! สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น  
ของสถาบันวิทยาศาสตร$ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ!มตัวอย!างท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก! นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น จํานวน 186 คน ท่ีเข�าร!วมโครงการฝVกอบรมของสถาบันวิทยาศาสตร$ทางทะเล 
พ.ศ. 2560-2562 และกลุ!มผู�ให�ข�อมูล ซ่ึงเปRนรองผู�อํานวยการฝcายวิชาการ ครูกลุ!มสาระการเรียนรู�
วิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี ผู�ทรงคุณวุฒิด�านวิทยาศาสตร$ผู�ทรงคุณวุฒิด�านหลักสูตรและการสอน 
และผู�ทรงคุณวุฒิด�านเทคโนโลยีการศึกษาและฝVกอบรม รวมจํานวน 5 คน เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
ได�แก! แบบประเมินความคิดเห็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น เก่ียวกับความต�องการท่ีจําเปRนใน 
การพัฒนาหลักสูตรฝVกอบรมด�านวิทยาศาสตร$ทางทะเล บนฐานวิถีชีวิตใหม! และแบบสัมภาษณ$กลุ!ม
ผู�ให�ข�อมูล เก่ียวกับความต�องการท่ีจําเปRนในการพัฒนาหลักสูตรฝVกอบรม สถิติท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก! 
ค!าร�อยละ ค!าเฉลี่ย ค!าส!วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค!าดัชนีความสําคัญของลําดับความต�องการท่ี
จําเปRน (PNIModified) ผลการวิจัย พบว!า  
 1. หัวข�อการเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตร$ทางทะเลท่ีเหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต�น คือ หัวข�อสิ่งแวดล�อมทางทะเล หัวข�อความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล และหัวข�อ 
การเพาะเลี้ยงสัตว$และพืชทะเล โดยมีวัตถุประสงค$เพ่ือเสริมสร�างความรู� ความเข�าใจ พัฒนาทักษะ
และกระบวนการเรียนรู� การนําองค$ความรู�ไปใช�ประโยชน$ และการปลูกฝhงจิตสํานึกในการอนุรักษ$
ทรัพยากรทางทะเล 
 2. เนื้อหาสาระของหลักสูตรฝVกอบรม ควรเชื่อมโยงเนื้อหาการเรียนรู�กับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี โดยสรุปเปRนองค$ความรู� 
ท่ีชัดเจน เรียงลําดับการเรียนรู�จากง!ายไปยาก เน�นให�ผู�เรียนได�ทดลองและปฏิบัติจริง  
 3. การฝVกอบรม ณ ท่ีต้ัง ควรใช�ระยะเวลา 3 วัน และการฝVกอบรมผ!านระบบ Tele 
conference ควรใช�ระยะเวลา 15-20 นาที โดยแบ!งเนื้อหาออกเปRนตอน ๆ เพ่ือให�ง!ายต!อการเรียนรู� 
 4. วิทยากรควรผสมผสานเทคนิคการถ!ายทอดความรู�ท่ีหลากหลาย ท้ังรูปแบบการบรรยาย 
การเปlดโอกาสให�มีการอภิปรายร!วมกัน การฝVกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทัศนศึกษานอกสถานท่ี และ
การจัดกิจกรรมกลุ!มสัมพันธ$ต!าง ๆ  
 5. ควรดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ อย!างน�อย 2 ครั้ง คือ หลังสิ้นสุด 
การฝVกอบรมโดยทันที และหลังจากสิ้นสุดการฝVกอบรมไปแล�ว ประมาณ 3-6 เดือน  
 
คําสําคัญ: การประเมินความต�องการท่ีจําเปRน/ วิทยาศาสตร$ทางทะเล/ ฐานวิถีชีวิตใหม! 
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Abstract 
 

Title  A NEED ASSESSMENT TO DEVELOP TRAINING CURRICULUM IN  
  MARINE SCIENCE ON NEW NORMAL FOR JUNIOR HIGH SCHOOL  
  OF THE INSTIUTE OF MARINE SCIENCE, BURAPHA UNIVERSITY 
Researcher Phatcharee Thongampai, Ph.D.      
Year  2020 
 

 The purpose of this research were to study the needs and suggest development 
guidelines for the development of marine science training curriculum on new normal for junior 
high school students of the Institute of Marine Science, Burapha University. Sample groups which 
were used in this study included 186 junior high school students who had participated in the 
training project of the Institute of Marine Science during 2017-2019, and a group of informants 
which included the deputy director of academic affairs, teacher of science and technology learning 
subject group, expert in science, expert in curriculum and teaching, and expert in educational and 
training technology, 5 people in total. The research tools used in this study were opinion 
assessment form for junior high school students regarding needs for the development of marine 
science training curriculum on new normal, and interview form for informant group regarding needs 
for the development of the previously stated training curriculum. Statistics used in the research 
were percentage, mean, standard deviation, and Modified Priority Needs Index (PNIModified). Based 
on the research, it was found that; 
 1. Appropriate training topics of marine science learning for junior high school students 
were; marine environment, marine biodiversity, and aquaculture and marine plants. The objectives 
of learning were; enhancing knowledge and understanding, improving skills and learning 
progressions, utilizing knowledge, and raising awareness regarding marine resources conservation 
and cherish. 
 2. Content of learning were; summarize to be clear knowledge, organizing learning from 
easy to difficult, linking learning content with core fundamental education of science subject, 
emphasizing on students to conduct the tangible experiment and practice, and conducting learning 
activities with research process. 
 3. Appropriate training duration of learning curriculum were 3 days for onsite training and 
approximately 15-20 minutes for each content if using teleconference, divide content into sections 
for simply learning. 
 4. Training techniques to encourage learning of trainees should combine training 
techniques of lecture, offer opportunities for students and teachers to discuss together, workshop 
and field trip, and including adopting technology to assist in transferring knowledge, such as 
infographic multimedia, learning video, etc. 
 5. Monitoring and evaluation should be accomplished at least twice, immediately after 
finish training and approximately 3-6 months after finish training to follow up on knowledge 
utilization. 
 

Keywords: Need assessment/ Marine science/ New normal  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

� ที่มาและความสําคัญของป�ญหา 
 สถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เล็งเห็นความสําคัญของการเผยแพร! 
องค�ความรู"ด"านวิทยาศาสตร�ทางทะเล และการปลูกฝ&งให"เยาวชนตระหนักและมีจิตสํานึก 
ในการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม จึงได"จัดทําโครงการบริการวิชาการแก!สังคม 
ในลักษณะของการจัดค!ายวิทยาศาสตร�ทางทะเลและโครงการฝ3กอบรมประเภทต!าง ๆ ท่ีเก่ียวข"องกับ
ภารกิจของสถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล ซ่ึงโครงการดังกล!าว ประกอบด"วย 1) โครงการสร"างรายได"
โดยใช"ทรัพยากร ความเชี่ยวชาญและองค�ความรู"ขององค�กร เป9นลักษณะของการจัดกิจกรรม 
การทดลองด"านวิทยาศาสตร�ทางทะเลให"แก!โรงเรียนท่ีต"องการให"นักเรียนได"มีโอกาสฝ3กปฏิบัติ 
ในห"องปฏิบัติการ หรือห"องทดลอง (Laboratory) ภายใต"การให"คําแนะนําและฝ3กสอนโดยนักวิจัย
และนักวิทยาศาสตร�ของสถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล และ 2) โครงการให"บริการสังคม (University 
social responsibility: USR) เป9นลักษณะของการจัดค!ายวิทยาศาสตร�ทางทะเลให"กับเยาวชน  
เพ่ือเสริมสร"างความรู" ความเข"าใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร�ทางทะเล สร"างความตระหนักและปลูกฝ&ง
จิตสํานึกในการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมทางทะเลให"แก!เยาวชน ซ่ึงการดําเนิน
โครงการดังกล!าว สถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล ได"ดําเนินการอย!างต!อเนื่องผ!านกลุ!มเปQาหมายท่ีเป9น
นักเรียนในโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ัวประเทศ 
 จากการท่ีประเทศไทยประสบป&ญหาการแพร!ระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม ได"ประกาศมาตรการและแนวทางเฝQาระวัง 
การแพร!ระบาดของโรคโควิด-19 เพ่ือให"หน!วยงานและสถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติตามแนวทาง 
ท่ีกําหนด ซ่ึงสถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เป9นหน!วยงานภายใต"การกํากับดูแล 
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม จึงต"องปฏิบัติตามนโยบายดังกล!าว 
ส!วนหนึ่ง คือ การงดกิจกรรมท่ีอาจจะก!อให"เกิดความเสี่ยงจากการรวมกลุ!มของคนเป9นจํานวนมาก  
จึงได"ยกเลิกกิจกรรมท่ีเก่ียวข"องกับโครงการฝ3กอบรมต!าง ๆ แก!เยาวชน ท่ีกําหนดไว"ในแผนปฏิบัติการ 
ของหน!วยงาน ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศให"สถานศึกษาในสังกัดท่ัวประเทศ 
ปVดภาคเรียน และให"เตรียมความพร"อมสําหรับจัดการศึกษาเม่ือสถานการณ�การแพร!ระบาดคลี่คลาย
ลง หรือบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนให"เหมาะสมกับบริบทของสังคม ณ ช!วงเวลานั้น  
ซ่ึงนโยบายส!วนหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ให"ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน� โดยวิธีการต!าง ๆ ท่ีเหมาะสมและสอดคล"องกับบริบทของสถานศึกษาและนักเรียน  
งดกิจกรรมท่ีเป9นการรวมกลุ!มคนเป9นจํานวนมาก โดยให"โรงเรียนกําหนดมาตรการปQองกันต!าง ๆ 
อย!างเป9นรูปธรรม เช!น สลับเวลาเรียนเพ่ือให"นักเรียนรวมกลุ!มกันน"อยท่ีสุด หรือให"นักเรียนเรียนรู"ผ!าน
ระบบออนไลน� เป9นต"น ซ่ึงมาตรการต!าง ๆ ท่ีเก่ียวข"อง ล"วนแล"วแต!เป9นมาตรการปQองกันท่ีมีผลต!อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช"ชีวิตในรูปแบบปกติของผู"คน จึงกลายเป9นการบัญญัติศัพท�ใหม! 
ท่ีมีชื่อว!า “ฐานวิถีชีวิตใหม!” (New normal) ท้ังนี้ ราชบัณฑิตยสภา (2563) อธิบายว!า ฐานวิถี 
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ชีวิตใหม! หมายถึง รูปแบบการดําเนินชีวิตแบบใหม!ท่ีแตกต!างจากอดีต เนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ
จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติท่ีคนในสังคมคุ"นเคยอย!างเป9นปกติ และเคยคาดหมายล!วงหน"าได"  
ต"องเปลี่ยนแปลงไปสู!วิถีใหม!ภายใต"หลักมาตรฐานใหม!ท่ีไม!คุ"นเคย  
 สถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล จึงยกเลิกการจัดกิจกรรมต!าง ๆ ท่ีเป9นการรวมกลุ!ม 
คนจํานวนมาก รวมถึงการจัดโครงการฝ3กอบรมต!าง ๆ ร!วมด"วย ประกอบกับผู"วิจัยได"ทบทวน 
การดําเนินงานโครงการฝ3กอบรมของสถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล พ.ศ. 2560-2562 พบว!า  
การดําเนินงานของแต!ละโครงการ โดยภาพรวมขาดการสอบถามความคิดเห็นของกลุ!มเปQาหมายว!า 
ต"องการเรียนรู"เรื่องราวเก่ียวกับวิทยาศาสตร�ทางทะเลในเรื่องใด รูปแบบหรือวิธีการเรียนรู"ท่ีต"องการ
เป9นอย!างไร และคาดหวังอะไรจากการเรียนรู"ท่ีเกิดข้ึน เป9นต"น ซ่ึงท่ีผ!านมา สถาบันวิทยาศาสตร� 
ทางทะเล มีการจัดฝ3กอบรมแก!กลุ!มเปQาหมายเป9นจํานวนมาก แต!ไม!ได"จัดทําเป9นหลักสูตรท่ีถูกต"อง
ตามกระบวนการจัดทําหลักสูตรท่ีผ!านการกลั่นกรองจากผู"ทรงคุณวุฒิ และเป9นลักษณะของ 
การถ!ายทอดองค�ความรู"ตามความเชี่ยวชาญและทรัพยากรการเรียนรู"ท่ีมีของสถาบันวิทยาศาสตร�ทาง
ทะเล ซ่ึงขาดความเชื่อมโยงกับความต"องการของกลุ!มเปQาหมายท่ีชัดเจน  
 ดังนั้น จึงถือเป9นโอกาสของสถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเลในการท่ีจะทบทวนแนวทาง และ
รูปแบบการจัดโครงการฝ3กอบรมต!าง ๆ แก!เยาวชน ให"มีรูปแบบท่ีแปลกใหม! ทันสมัย และสอดคล"อง
กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู"บนฐานวิถีชีวิตใหม!อย!างมีประสิทธิภาพและเป9นรูปธรรม 
ท่ีชัดเจน ซ่ึงผู"วิจัยเชื่อว!า ถึงแม"ในอนาคตจะมีการผลิตวัคซีนปQองกันโรคโควิด-19 ได"เป9นผลสําเร็จ  
แต!วิถีการดําเนินชีวิตของผู"คนยังคงต"องเป9นไปอย!างระมัดระวังบนฐานของประสบการณ�ท่ีได"รับอยู!ใน
ป&จจุบัน ดังนั้น เพ่ือให"การดําเนินการฝ3กอบรมโครงการต!าง ๆ ของสถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล
เป9นไปอย!างต!อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผู"วิจัยจึงศึกษา “ความต"องการท่ีจําเป9นเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรฝ3กอบรมด"านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม! สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต"น ของสถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา” เพ่ือให"ได"สารสนเทศท่ีเป9น 
ความต"องการของกลุ!มเปQาหมาย เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู"ด"านวิทยาศาสตร�ทางทะเล 
อย!างแท"จริง สามารถนําไปใช"เป9นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฝ3กอบรมของสถาบันวิทยาศาสตร�
ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ต!อไป 
 
� วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความต"องการท่ีจําเป9นในการพัฒนาหลักสูตรฝ3กอบรมด"านวิทยาศาสตร� 
ทางทะเล บนฐานวิถีชีวิตใหม! สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต"น ของสถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝ3กอบรมด"านวิทยาศาสตร�ทางทะเล บนฐาน 
วิถีชีวิตใหม! สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต"น ของสถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัย
บูรพา 
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� กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
  

 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
� ประโยชน�ที่ได!รับจากการวิจัย 
 1. ได"สารสนเทศท่ีเป9นความต"องการท่ีจําเป9นเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู" 
ด"านวิทยาศาสตร�ทางทะเล เพ่ือให"สามารถนําไปใช"เป9นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฝ3กอบรม 
ของสถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
 2. ได"แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝ3กอบรมด"านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม! 
ของสถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
� ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 1. ขอบเขตด!านกลุ%มผู!ให!ข!อมูล 
 กลุ!มผู"ให"ข"อมูล แบ!งออกเป9น 2 ประเภท ได"แก! 
 1.1 ผู"บริหารโรงเรียนและครูจากโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ท่ีเข"าร!วมโครงการฝ3กอบรมของสถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล พ.ศ. 2560-2562 
เป9นผู"ให"ข"อมูลเก่ียวกับความต"องการและรูปแบบในการจัดกิจกรรมฝ3กอบรมด"านวิทยาศาสตร� 

องค�ประกอบ 
ของหลักสูตรฝ,กอบรม 

1. หัวข"อหลักสูตร 
2. วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 
3. เนื้อหาสาระของหลักสูตร 
4. ระยะเวลาฝ3กอบรม  
5. เทคนิคการฝ3กอบรม 
6. สื่อการฝ3กอบรม 
7. กิจกรรมการฝ3กอบรม 
8. การติดตาม และ 
   การประเมินผล 

ความต"องการท่ีจําเป9น 
ในการพัฒนาหลักสูตร

ฝ3กอบรมด"านวิทยาศาสตร� 
ทางทะเล บนฐาน 

วิถีชีวิตใหม! สําหรับนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น  
ของสถาบันวิทยาศาสตร� 

ทางทะเล  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

1. การวิเคราะห�เนื้อหา  
   (Content analysis) 
2. การสัมภาษณ� 
   ผู"ทรงคุณวุฒิ 
   แบบมีโครงสร"าง 
   (Structure interview) 
3. การศึกษาความคิดเห็น 
   จากกลุ!มเปQาหมาย 

บทเรียนหรือกิจกรรม 
การฝ3กอบรมของสถาบัน
วิทยาศาสตร�ทางทะเล 
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ทางทะเล บนฐานวิถีชีวิตใหม! สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต"น ประกอบด"วย ผู"อํานวยการ
โรงเรียน หรือรองผู"อํานวยการฝiายวิชาการ จํานวน 1 คน และครูกลุ!มสาระการเรียนรู"วิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยี จํานวน 1 คน  
 1.2 กลุ!มผู"ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน เป9นผู"ให"ข"อมูลเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรฝ3กอบรมด"านวิทยาศาสตร�ทางทะเล บนฐานวิถีชีวิตใหม! สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต"น 
ประกอบด"วย ผู"ทรงคุณวุฒิด"านวิทยาศาสตร�ทางทะเล จํานวน 1 คน ผู"ทรงคุณวุฒิด"านหลักสูตร 
และการสอน จํานวน 1 คน และผู"ทรงคุณวุฒิด"านเทคโนโลยีการศึกษาและฝ3กอบรม จํานวน 1 คน  
 2. ขอบเขตด!านประชากรและกลุ%มตัวอย%าง  
 2.1 ประชากรท่ีใช"ในการวิจัย ได"แก! นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต"น ท่ีเข"าร!วมโครงการ
ฝ3กอบรมของสถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล พ.ศ. 2560-2562 จํานวน 348 คน จาก 6 โรงเรียน ได"แก! 
โรงเรียนชลราษฎรอํารุง โรงเรียนชลกัลยานุกูล โรงเรียนบ"านสวน “จั่นอนุสรณ�”โรงเรียนชลกัลยานุกูล
แสนสุข โรงเรียนพานทองชนูปถัมภ� และโรงเรียนชลบุรีสุขบท 
 2.2 กลุ!มตัวอย!างท่ีใช"ในการวิจัย ได"แก! นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต"น จํานวน  
186 คน ใช"วิธีการคัดเลือกกลุ!มตัวอย!างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการคัดเลือก
นักเรียนจากโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ท่ีเข"าร!วมโครงการ
ฝ3กอบรมของสถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล พ.ศ. 2560-2562 จํานวน 348 คน จากนั้นใช"วิธีคํานวณ
ขนาดของกลุ!มตัวอย!างจากสูตรของ Yamane (1973) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร�เซ็นต� โดยใช" 
ความคลาดเคลื่อนในการสุ!ม 5 เปอร�เซ็นต�  
 3. ขอบเขตด!านเนื้อหา 
 มุ!งศึกษาความต"องการท่ีจําเป9นในการพัฒนาหลักสูตรฝ3กอบรมด"านวิทยาศาสตร�ทางทะเล  
บนฐานวิถีชีวิตใหม! สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต"น ประกอบด"วย องค�ความรู"เก่ียวกับ
วิทยาศาสตร�ทางทะเลท่ีเหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต"น วัตถุประสงค�ของหลักสูตร
เนื้อหาสาระของหลักสูตร ระยะเวลาฝ3กอบรม เทคนิคการฝ3กอบรม สื่อการฝ3กอบรม กิจกรรม 
การฝ3กอบรม การติดตามและการประเมินผล และเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข"องกับงานวิจัย 
 4. ขอบเขตด!านเครื่องมือท่ีใช!ในการวิจัย 
 4.1 แบบประเมินความต"องการท่ีจําเป9นเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝ3กอบรมด"านวิทยาศาสตร� 
ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม! สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต"น ของสถาบันวิทยาศาสตร� 
ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
 4.2 แบบสัมภาษณ�ผู"บริหารโรงเรียน ครูผู"สอนและผู"ทรงคุณวุฒิ เก่ียวกับความต"องการ 
ท่ีจําเป9น ในการพัฒนาหลักสูตรฝ3กอบรมด"านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม! 
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� นิยามศัพท�เฉพาะ 
 การประเมินความต!องการท่ีจําเป5น หมายถึง การวิเคราะห�สิ่งท่ีเป9นความต"องการ 
และจําเป9นต"องมีในการพัฒนาหลักสูตรฝ3กอบรมด"านวิทยาศาสตร�ทางทะเล ซ่ึงได"มากจาก 
การเก็บรวบรวมข"อมูลท่ีเป9นป&จจัยพ้ืนฐานจากสิ่งท่ีประเมินและนํามาตัดสินคุณค!า โดยเทียบกับ 
สภาพความเป9นจริงและสภาพท่ีควรจะเป9นของการพัฒนาหลักสูตรฝ3กอบรมด"านวิทยาศาสตร�ทาง
ทะเล และประมวลเป9นรายการความต"องการท่ีจําเป9น ท่ีควรได"รับการพิจารณา หรือควรได"รับ 
การพัฒนาเป9นอันดับแรก ๆ  
 หลักสูตรฝ,กอบรมด!านวิทยาศาสตร�ทางทะเล หมายถึง องค�ความรู"ด"านวิทยาศาสตร�ทาง
ทะเล ท่ีประกอบด"วย หัวข"อหลักสูตร วัตถุประสงค�ของหลักสูตร เนื้อหาสาระของหลักสูตร ระยะเวลา
ฝ3กอบรม เทคนิคการฝ3กอบรม สื่อการฝ3กอบรม กิจกรรมการฝ3กอบรม การติดตามและการประเมินผล
เพ่ือให"ผู"เข"ารับการฝ3กอบรมเกิดความรู" ความเข"าใจ เกิดทักษะ ทัศนคติ ประสบการณ� ทิศทาง 
ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตามเปQาหมายและวัตถุประสงค�ในหัวข"อหรือหลักสูตรท่ีกําหนดไว"  
โดยมุ!งเน"นในด"านการปูพ้ืนฐานเก่ียวกับวิทยาศาสตร�ทางทะเล 
 ฐานวิถีชีวิตใหม% หมายถึง รูปแบบการดําเนินชีวิตแบบใหม!ท่ีแตกต!างจากอดีต เนื่องจาก 
มีบางสิ่งมากระทบจนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติ ท่ีคนในสังคมคุ"นเคยอย!างเป9นปกติ และ 
เคยคาดหมายล!วงหน"าได" ต"องเปลี่ยนแปลงไปสู!วิถีใหม!ภายใต"หลักมาตรฐานใหม!ท่ีไม!คุ"นเคย ซ่ึงป&จจุบัน 
มนุษย�ต"องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิตภายใต"สถานการณ�การแพร!ระบาดของโรคโควิด-19  
ซ่ึงส!งผลให"การฝ3กอบรมด"านวิทยาศาสตร�ทางทะเลต"องปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมตามไปด"วย เช!น 
การฝ3กอบรมในรูปแบบออนไลน� การแบ!งกลุ!มนักเรียน เพ่ือลดจํานวนผู"เรียนในแต!ละครั้งของการเรียน
ในท่ีตั้ง เป9นต"น 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 
 การดําเนินการวิจัยนี้ ผู�วิจัยได�ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือใช�เป%นแนวคิด 
ในการศึกษาความต�องการท่ีจําเป%นเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝ,กอบรมด�านวิทยาศาสตร.ทางทะเล บนฐาน 
วิถีชีวิตใหม1 สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบันวิทยาศาสตร.ทางทะเล มหาวิทยาลัย
บูรพา ประกอบด�วยประเด็นสําคัญ ดังนี้   
 1. หลักการและแนวคิดเก่ียวกับจิตวิทยาการเรียนรู� 
 2. แนวคิดเก่ียวกับฐานวิถีชีวิตใหม1 
 3. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินความต�องการจําเป%น 
 4. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรฝ,กอบรม 
 5. บทเรียนหรือกิจกรรมการฝ,กอบรมของสถาบันวิทยาศาสตร.ทางทะเล 
 6. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 
���� หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู� 
 สุชา จันทร.เอม (2542) กล1าวว1า การจัดการเรียนการสอน เพ่ือให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู� 
ได�อย1างมีประสิทธิภาพ ผู�สอนจะต�องมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับพัฒนาการของผู�เรียนในวัยต1าง ๆ 
เพ่ือให�การจัดการเรียนการสอนเป%นไปอย1างมีประสิทธิภาพและสอดคล�องกับวัยแห1งการเรียนรู� 
ของผู�เรียน ซ่ึงพัฒนาการเป%นการเปลี่ยนแปลงด�านโครงสร�างและแบบแผนของร1างกายทุกส1วน  
การเปลี่ยนแปลงนี้ จะก�าวหน�าไปเรื่อย ๆ เป%นข้ันตอน จากระยะหนึ่งไปสู1ระยะหนึ่ง ส1งผลให�ผู�เรียน 
มีลักษณะและความสามารถใหม1 ๆ เกิดข้ึน มีผลทําให�เกิดความก�าวหน�าท้ังด�านร1างกาย อารมณ. สังคม
และสติปDญญา โดยงานวิจัยนี้  เป%นการฝ,กอบรมองค.ความรู� เ ก่ียวกับวิทยาศาสตร.ทางทะเล  
โดยมีกลุ1มเปEาหมายเป%นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�น ซ่ึงเป%นช1วงวัยรุ1นตอนต�น (ช1วงอายุ  
12-15 ปG) ท่ีผู�รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมฝ,กอบรม ต�องการเผยแพร1องค.ความรู�เก่ียวกับวิทยาศาสตร.
ทางทะเลให�กับกลุ1มเปEาหมายดังกล1าว เพ่ือให�เกิดความรู� ความเข�าใจ ตระหนักถึงการอนุรักษ.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมทางทะเล และเป%นการเตรียมความพร�อมให�กับผู� เรียน  
เพ่ือการศึกษาองค.ความรู�เก่ียวกับวิทยาศาสตร.ทางทะเลในมิติอ่ืน ๆ ต1อไป โดยผู�วิจัยได�ศึกษา
รายละเอียดท่ีเก่ียวข�องกับการเรียนรู�ของเด็กในวัยดังกล1าว พอสรุปได�ดังนี้ 
 ธรรมชาติของเด็กมัธยมศึกษาตอนต�น (ช&วงอายุ 12-15 ป,) 
 สมชาย รัตนทองคํา (2550) กล1าวว1า สิ่งท่ีเด็กวัยนี้ได�เรียนรู�มากท่ีสุด คือ ด�านอารมณ. 
และสังคม ไม1ใช1ทางสติปDญญา โดยเรียนรู�วิธีท่ีจะดึงดูดความสนใจของเพ่ือนต1างเพศ เลือกเรียน 
วิธีการทํางานร1วมกับเพ่ือนท่ีมีความสนใจแบบเดียวกัน ซ่ึงความสนใจในวิชาชีพ นับว1าเป%นความสนใจ
ท่ีมีมากเป%นพิเศษสําหรับเด็กวัยนี้ โดยมีรายละเอียดท่ีเก่ียวข�องกับธรรมชาติของเด็กวัยดังกล1าว ดังนี้ 
 1. ความสัมพันธ.กับเพ่ือน เป%นลักษณะของการบรรลุความสัมพันธ.กับเพ่ือนรุ1นเดียวกัน 
ท้ัง 2 เพศ ได�แก1 การเรียนรู�เก่ียวกับการมองเด็กผู�หญิงในฐานะหญิงสาวและการมองเด็กชายในฐานะ
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ชายหนุ1ม การเรียนรู�เก่ียวกับการทําตัวเป%นผู�ใหญ11 การเรียนรู�เก่ียวกับการรวมกลุ1ม การทํางานร1วมกับ
ผู�อ่ืน เพ่ือให�บรรลุจุดมุ1งหมายท่ีต�องการ และการเรียนรู�เก่ียวกับการนํากลุ1ม โดยปราศจากการใช�
อิทธิพลบังคับ ซ่ึงในวัยนี้ ความเจริญทางเพศได�เจริญเติบโตสมบูรณ.แล�ว ดังนั้น ความต�องการให� 
เป%นท่ีสนใจของเพศตรงข�าม จึงเป%นแรงผลักดันท่ีสําคัญของชีวิตในแต1ละคน การทํากิจกรรมทางสังคม
ต1าง ๆ ถือว1ามีความสําคัญมาก เด็กวัยรุ1นจึงมักใช�โรงเรียนเป%นสถานท่ีทดลองปฏิบัติกิจกรรมทางสังคม 
ของกลุ1มเพศเดียวกันและเพศตรงข�าม กระทําตนเช1นเดียวกับผู�ใหญ1 จัดกิจกรรมด�านกีฬาและสังคม 
ต1าง ๆ เลือกผู�นําและสร�างสังคมของกลุ1มข้ึนมา สิ่งท่ีมีอิทธิพลสําคัญมากของวัยรุ1น คือ การยอมรับ
ของกลุ1ม เด็กวัยรุ1นจะยอมเป%นทาสในการทํางานของกลุ1มตนเองเพ่ือการยอมรับ เช1น การสวมเสื้อผ�า
แบบเดียวกัน ไว�ทรงผมเหมือนกัน และศัพท.แสลงแบบเดียวกัน เป%นต�น อย1างไรก็ตาม ภายในจิตใจ 
ท่ีแท�จริงแล�ว วัยรุ1นยังคงเป%นตัวของตัวเองอยู1มาก พัฒนาการทางด�านสังคมของวัยรุ1นจะเป%นไป 
อย1างต1อเนื่อง จนกระท่ังถึงระดับอุดมศึกษา ดังนั้น การจัดการศึกษา โรงเรียนควรเป%นสถานท่ี 
ท่ีเด็กได�ใช�เป%นสนามสําหรับจัดกิจกรรมทางสังคมต1าง ๆ เช1น การจัดสนามสําหรับชมรม สโมสร  
สภานักเรียน กีฬา ดนตรีศิลปะ เป%นต�น 
 2. การบรรลุบทบาททางสังคมของตนเอง เป%นการบรรลุบทบาททางสังคมของผู�ชาย 
และผู�หญิง ได�แก1 การยอมรับและเรียนรู�บทบาทท่ีผู�ชาย หรือผู�หญิงพึงกระทํา ในทางจิตวิทยา สังคม
ของประเทศ ยังให�การยอมรับในการกระทําของผู�ชายและผู�หญิงไม1เท1ากัน โดยส1วนใหญ1 เด็กชายมัก
ไม1มีปDญหาในการพัฒนาเก่ียวกับบทบาทชาย แต1สําหรับเพศหญิง อาจมีการรีรออยู1บ�างเก่ียวกับ
บทบาทของผู�หญิงในฐานะเป%นภรรยา หรือเป%นแม1ของเด็ก ดังนั้น การจัดการศึกษา โรงเรียนจึงควรมี
บทบาทช1วยส1งเสริมให�วัยรุ1นท่ีเป%นผู�หญิงมีความเข�าใจในบทบาทของผู�หญิง โดยการเปKดโอกาสให�มี
การอภิปรายปDญหาต1าง ๆ หรือจัดให�เกิดการเรียนรู�เก่ียวกับจิตวิทยา หรือวรรณคดีต1าง ๆ เพ่ือให�
เข�าใจในบทบาทของผู�หญิงได�ดีข้ึน 
 3. การยอมรับสภาพทางร1างกาย เป%นลักษณะของการยอมรับสภาพทางร1างกาย และใช�
ร1างกายอย1างมีประสิทธิภาพ ได�แก1 การภูมิใจหรือมีความอดกลั้นต1อสภาพร1างกายของตนเอง และใช�
ร1างกายของตนเองให�เป%นไปอย1างมีประสิทธิภาพ ความเจริญของร1างกายและเป%นไปอย1างเต็มท่ีในช1วง
วัยรุ 1น และจะต�องยอมรับสภาพร1างกายของตนเอง เช1น ความสูง-ตํ่า อ�วน-ผอม เป%นต�น ควรมี 
ความพึงพอใจและพยายามใช�สภาพร1างกายของตนเองให�เป%นประโยชน.อย1างเต็มท่ี นอกจากนั้น ยังมี
การเปลี่ยนแปลงด�านเจตคติและความสนใจของร1างกายอ่ืน ๆ อีก เช1น เด็กหญิงสนใจกับการแต1งตัว
และความสวยงามต1าง ๆ ซ่ึงจะแตกต1างจากเด็กหญิงวัยเดียวกันท่ียังไม1มีประจําเดือน เป%นต�น
นอกจากนั้น วัยรุ1นส1วนหนึ่งมักจะมีความวิตกกังวลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของร1างกาย เช1น สิว
ความอ�วน หนวด เครา เป%นต�น ดังนั้น แนวทางการจัดการศึกษา โรงเรียนควรทําหน�าท่ีให�ความม่ันใจ
เก่ียวกับความเป%นปกติของความเจริญเติบโตของร1างกาย ความแตกต1างด�านร1างกายท่ีไม1เหมือนกัน 
ควรมองเป%นเรื่องปกติ ซ่ึงข�อแนะนําสําหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมตอนต�น ได�แก1  
 3.1 ควรใช�ทักษะทางกายและพัฒนาการทางกาย เป%นเกณฑ.ในการแบ1งกลุ1มเด็ก 
ในวิชาพลศึกษา  
 3.2 ใช�วิชาสุขศึกษาหรือชีววิทยาในการสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของร1างกายและเพศ 
ซ่ึงแตกต1างกัน 
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 3.3 พยายามเอ้ือต1อการซักถามของนักเรียน ในเรื่องเพศและการเปลี่ยนแปลง 
ของร1างกาย 
 4. การเตรียมตัวทางด�านเศรษฐกิจ ได�แก1 การวางแผนในการประกอบอาชีพและการสร�าง
ความรู�สึกว1า มีความสามารถในการครองชีวิตได� ซ่ึงการเตรียมตัวเรื่องอาชีพถือเป%นส1วนหนึ่ง 
ของความต�องการเป%นอิสระและพ่ึงตนเอง โดยเหตุนี้ วัยรุ1นจึงเป%นวัยท่ีวางแผนและเลือกเรียนวิชาชีพ
ต1าง ๆ ท่ีตนเองจะต�องออกไปประกอบอาชีพในอนาคตต1อไป ซ่ึงโรงเรียนควรช1วยเหลือในการเตรียม
อาชีพ โดยการแนะแนวทางให�เด็กได�เลือกประกอบอาชีพตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน 
นอกจากนั้น ควรจัดการเรียนการสอนในวิชาพ้ืนฐานของอาชีพ เพ่ือเป%นการสร�างเจตคติและค1านิยม
เก่ียวกับการประกอบอาชีพให�เด็กอีกด�วย 
 5. การแสวงหาค1านิยมและคุณธรรมในสังคม ซ่ึงเป%นองค.ประกอบหนึ่งท่ีทําให�เด็ก 
มีลักษณะเฉพาะของตนเอง การแสวงหาค1านิยมและคุณธรรม จึงเป%นพัฒนาการท่ีสําคัญของวัยรุ1น 
เช1นเดียวกับการเตรียมตัวในเรื่องอาชีพ ในด�านจิตวิทยานั้น พบว1า วัยรุ1นส1วนใหญ1มีความสนใจ 
เก่ียวกับปDญหาทางด�านปรัชญา การเมือง ศาสนา ซ่ึงสิ่งเหล1านั้น จะช1วยให�วัยรุ1นมีความเข�าใจ 
เก่ียวกับระบบค1านิยมและคุณธรรมในสังคมได�เป%นอย1างดี โรงเรียนควรจะช1วยให�นักเรียนได�มีความรู�
และความเข�าใจเก่ียวกับระบบค1านิยมและการดํารงชีวิตท่ีเหมาะสมในสังคม โดยอาจให�ความรู�ในวิชา
ต1าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับระบบการดํารงชีวิตในสังคมปDจจุบัน เช1น มนุษย.ในสังคมปDจจุบัน คุณธรรม 
ในชีวิตประจําวัน เป%นต�น 
 6. ความต�องการและความรับผิดชอบในสังคม ได�แก1 การมีส1วนร1วมในความรับผิดชอบต1อ
ชุมชน ศาสนาและประเทศชาติ ในทางจิตวิทยาถือว1า การรับผิดชอบต1อสังคมนั้น ได�มีการพัฒนามา
ต้ังแต1เด็กเล็ก โดยเด็กจะมีความตระหนักในความรับผิดชอบต1อบ�านตนเอง จากนั้นค1อย ๆ ขยาย
ขอบเขตความรับผิดชอบต1อชั้นเรียน โรงเรียน ชุมชน และสังคมในท่ีสุด เม่ือถึงวัยรุ1นตอนปลายนั้น 
ความรู�สึกรับผิดชอบจะขยายขอบเขตไปจนถึงประเทศชาติ ตัวอย1างเช1น การรวมพลังของนักเรียน 
นิสิตและนักศึกษา ต1อการเปลี่ยนแปลงต1าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต1อสังคมและประเทศชาติ เป%นต�น ดังนั้น 
การจัดการศึกษา โรงเรียนอาจมีส1วนร1วมช1วยสร�างความรู�สึกรับผิดชอบต1อสังคมได� โดยเปKดโอกาสให�
เด็กได�ศึกษาเก่ียวกับการปรับปรุงและพัฒนาชุมชนท�องถ่ินตนเอง ศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตร. 
วรรณคดีท่ีเก่ียวข�องกับศาสนาและประเทศชาติ และเปKดโอกาสให�มีส1วนร1วมในพิธีการต1าง ๆ  
ท่ีฝ,กอบรม ให�เด็กได�มีสํานึกต1อชุมชน สังคมและประเทศชาติ เป%นต�น  
 จากข�อมูลข�างต�น สรุปได�ว1า ธรรมชาติของเด็กวัยรุ1น เป%นวัยแห1งการเรียนรู�ด�านอารมณ. 
และสังคมเป%นสําคัญ ประกอบกับเป%นวัยท่ีเริ่มให�ความสนใจในการดําเนินชีวิตตามวิถีทางของตนเอง 
โดยเฉพาะเรื่องของการประกอบอาชีพและการทําประโยชน.เพ่ือสังคม ดังนั้น ในการฝ,กอบรม 
ด�านวิทยาศาสตร.ทางทะเลแก1ผู�เรียนในวัยดังกล1าว ผู�รับผิดชอบในการดําเนินงานฝ,กอบรม ควรจัด
กิจกรรมท่ีเน�นการทํางานร1วมกันเป%นทีม (Collaboration) เพ่ือเปKดโอกาสให�ผู�เรียนได�อภิปราย
ประเด็นต1าง ๆ ร1วมกัน หรือจัดกิจกรรมท่ีมีการกําหนดบทบาทหน�าท่ีและความรับผิดชอบร1วมกันใน
กลุ1ม เช1น การจัดกิจกรรมชมรม การแสดงบทบาทสมมติ หรือการสร�างเหตุการณ.จําลอง เป%นต�น 
เพ่ือให�ผู�เรียนแต1ละคนเข�าใจในบทบาทของตนเองและเคารพในสิทธิของผู�อ่ืน อีกท้ัง การจัดกิจกรรม
การฝ,กอบรม ควรสอดแทรกภูมิปDญญาท�องถ่ิน หรือบริบทของท�องถ่ินท่ีผู�เรียนอยู1อาศัย เพ่ือให�เกิด
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การเรียนรู�ชุมชนร1วมด�วย ท่ีสําคัญควรช1วยเหลือในการเตรียมอาชีพตามความสนใจและความถนัดของ
ผู�เรียน รวมถึงจัดการเรียนการสอนในวิชาพ้ืนฐานของอาชีพ เพ่ือเป%นการสร�างเจตคติและค1านิยม
เก่ียวกับการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตร.ทางทะเล ท่ีผู�เรียนอาจไม1เคยทราบ
มาก1อนว1า “การเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตร.ทางทะเล สามารถประกอบอาชีพใดได�บ�างในอนาคต”  
 การประยุกต.ใช�หลักจิตวิทยาการเรียนรู�ในการจัดกิจกรรมฝ1กอบรม 
 สมชาย รัตนทองคํา (2550) อธิบายถึง การประยุกต.ใช�หลักจิตวิทยาการเรียนรู�ใน 
การจัดกิจกรรมฝ,กอบรมท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 1. การจัดบรรยากาศในการเรียนการสอน 
 1.1 ผู�เรียนในวัยนี้ จะมีความสนใจระยะสั้น เม่ือเรียนมาก จะเกิดการอ1อนเพลีย 
และเกิดความเบ่ือหน1าย ดังนั้น ผู�สอนจะต�องให�ผู�เรียนได�พักบ�างตามความเหมาะสม 
 1.2 จัดสภาพแวดล�อมในห�องเรียน โดยให�มีอากาศถ1ายเทสะดวก และจัดบรรยากาศ
การเรียนรู�ให�ผู�เรียนเกิดความรู�สึกปลอดภัยท้ังร1างกายและจิตใจ ดังนั้น ผู�สอน ต�องคอยดูแลเอาใจใส1
ผู�เรียนอย1างสมํ่าเสมอ ให�ความเป%นมิตร และยินดีให�คําปรึกษาด�วยวาจาและกิริยาท1าทางท่ีเหมาะสม 
 1.3 ผู�สอนต�องให�ความรัก ความสนใจ และต�องยอมรับว1า ผู�เรียนเป%นส1วนหนึ่งของห�อง  
การจัดกิจกรรม ควรส1งเสริมความสามารถของผู�เรียน อาจให�แสดงผลงานหน�าชั้นเรียน ให�เด็กเก1ง
ช1วยเหลือเด็กอ1อน เป%นต�น และผู�สอนควรส1งเสริมให�ผู�เรียนมีความรู�สึกว1า เขาเป%นส1วนหนึ่งของกลุ1ม 
โดยผู�สอนอาจมอบหมายหน�าท่ีให�ทําหรือรับผิดชอบ  
 2. การจัดประสบการณ.ในการเรียนรู� 
 2.1 ผู�สอนต�องรู�จักธรรมชาติ ความต�องการ ความสนใจ และเข�าใจพฤติกรรมต1าง ๆ  
ท่ีผู�เรียนแสดงออก เพ่ือให�เข�าใจถึงสาเหตุของปDญหาและสามารถแก�ปDญหาได� 
 2.2 ผู�สอนต�องมีความรู� ความเข�าใจถึงพัฒนาการด�านต1าง ๆ ของผู�เรียนในช1วงวัยรุ1น 
เพ่ือนําไปประยุกต.ใช�ในการจัดสภาพแวดล�อม ประสบการณ. ตลอดจนกิจกรรมการเรียนการสอน 
ท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของผู�เรียนแต1ละคน และเพ่ือส1งเสริมให�ผู�เรียนพัฒนาไปตามศักยภาพ 
และเป%นฐานของพัฒนาการในข้ันต1อไป 
 2.3 ผู�สอนต�องเข�าใจถึงความแตกต1างของผู�เรียนแต1ละคน โดยสามารถจัดกิจกรรม 
ท่ีสนองความแตกต1างระหว1างบุคคล จัดกิจกรรมเด่ียว กิจกรรมกลุ1มเล็กและกลุ1มใหญ1 เป%นต�น แต1ควร
จัดกิจกรรมให�ผู�เรียนได�เคลื่อนไหว เพ่ือให�เกิดการเรียนรู� 
 2.4 ผู�เรียนเรียนรู�จากสิ่งท่ีเป%นรูปธรรมและจับต�องได� สามารถลงมือกระทํา และ 
มีการเคลื่อนไหว ดังนั้น ควรส1งเสริมให�ผู� เรียนได�ลงมือปฏิบัติจริงและให�ใช�ประสบการณ.ตรง  
ซ่ึงการเรียนรู�ของผู�เรียนเริ่มจาก 3 มิติ สู1 2 มิติ และ 1 มิติ 
 2.5 ควรเปKดโอกาสให�ผู�เรียนได�สํารวจสิ่งแวดล�อมและได�แก�ไขปDญหา ผู�เรียนในวัยนี้
กําลังอยากรู�อยากเห็น ฉะนั้น ผู�สอนต�องสร�างแรงจูงใจให�กับเด็ก โดยใช�การเสริมแรง เช1น คําชม  
การให�รางวัล เป%นต�น 
 จากข�อมูลข�างต�น สรุปได�ว1า การจัดกิจกรรมฝ,กอบรมทางด�านวิทยาศาสตร.ทางทะเล  
ให�กับผู�เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ผู�สอนควรสร�างความสัมพันธ.ท่ีดีกับผู�เรียน จัดสภาพแวดล�อม 
การเรียนรู�ให�เหมาะสมกับผู�เรียน ท้ังสภาพแวดล�อมทางกายภาพและสภาพแวดล�อมทางด�านจิตใจ  
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ท่ีเกิดจากความเป%นกัลยาณมิตรท้ังจากผู�สอน ผู�เรียนและเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน ในส1วนของการกิจกรรม
ฝ,กอบรม ควรจัดกิจกรรมท่ีส1งเสริมทักษะการคิดแก�ปDญหา เช1น การจําลองสถานการณ.เพ่ือให�เกิด 
การแก�ไขปDญหา การมอบหมายให�ทํางานร1วมกัน การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนข�อมูล เป%นต�น 
เพ่ือเปKดโอกาสให�ผู�เรียนได�เรียนรู�วิถีการทํางานของเพ่ือน เกิดการช1วยเหลือซ่ึงกันและกัน และ 
ช1วยผลักดันให�เกิดผลงานท่ีดี ท่ีสําคัญควรส1งเสริมให�ผู�เรียนได�ลงมือปฏิบัติจริงและให�ใช�ประสบการณ.
ตรง เช1น การได�ลงมือปฏิบัติในห�องทดลองทางวิทยาศาสตร. การเรียนรู�ปZาชายเลนในชุมชน เป%นต�น 
เพ่ือให�ผู�เรียนได�ซึมซับความรู�จากประสบการณ.ของตนเอง  
 
���� แนวคิดเกี่ยวกับฐานวิถีชีวิตใหม&  
 ปลายปG พ.ศ. 2563 ถึงปDจจุบัน ท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยประสบภัยคุกคามจาก 
การแพร1ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ส1งผลให�กระบวนการคิดและวิธีปฏิบัติเดิมของโลก 
โดยเฉพาะอย1างยิ่งกระบวนการคิดในระดับนโยบายและยุทธศาสตร.ท่ีใช�อยู1เป%นปกติ ใช�ไม1ได�ผล  
ไม1สามารถรับมือกับภัยคุกคามดังกล1าวได� ก1อให�เกิดความเสียหายท้ังชีวิต เศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึง
ความสัมพันธ.ระหว1างประเทศ (พหล สง1าเนตร, 2563) โดยประชากรโลกต�องคิดและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใหม1 เพ่ือให�ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 และในขณะเดียวกันก็สามารถดําเนินชีวิตประจําวัน
ควบคู1กันไปด�วยอย1างสมดุล เช1นเดียวกับการจัดการศึกษา ท่ีหน1วยงานจัดการศึกษา โรงเรียน 
บุคลากรทางการศึกษา ผู�ปกครองและผู�เรียน ต�องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
และวิธีการเรียนรู�ของผู�เรียน เช1น งดกิจกรรมท่ีอาจจะก1อให�เกิดความเสี่ยงจากการรวมกลุ1มของคน
เป%นจํานวนมาก ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน.ด�วยวิธีการต1าง ๆ ท่ีเหมาะสม 
และสอดคล�องกับบริบทของสถานศึกษาและผู�เรียน สลับเวลาเรียนเพ่ือให�นักเรียนรวมกลุ1มกัน  
น�อยท่ีสุด หรือให�นักเรียนเรียนรู�ผ1านระบบออนไลน. เป%นต�น ซ่ึงมาตรการต1าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ล�วนเป%น
มาตรการปEองกันท่ีมีผลต1อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช�ชีวิตในรูปแบบปกติของผู�คน จึงกลายเป%น
การบัญญัติศัพท.ใหม1ท่ีมีชื่อว1า “ฐานวิถีชีวิตใหม1” (New normal) ซ่ึงผู�วิจัยได�ศึกษารายละเอียด 
ท่ีเก่ียวข�องกับแนวคิดดังกล1าว พอสรุปได�ดังนี้ 
 ความหมายของฐานวิถีชีวิตใหม& 
 ราชบัณฑิตยสภา (2563) อธิบายว1า ฐานวิถีชีวิตใหม1 หมายถึง รูปแบบการดําเนินชีวิต 
แบบใหม1ท่ีแตกต1างจากอดีต เนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบจนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติท่ีคน 
ในสังคมคุ�นเคยอย1างเป%นปกติและเคยคาดหมายล1วงหน�าได� ต�องเปลี่ยนแปลงไปสู1วิถีใหม1 ภายใต�หลัก
มาตรฐานใหม1ท่ีไม1คุ�นเคย ขณะท่ี สมาคมเพ่ือนชุมชน (2563) อธิบายว1า รูปแบบวิถีชีวิตใหม1 
ประกอบด�วย วิธีคิด วิธีเรียนรู� วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ ซ่ึงการใช�ชีวิตแบบใหม1เกิดข้ึน
หลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย1างใหญ1หลวงและรุนแรงอย1างใดอย1างหนึ่ง ทําให�มนุษย.ต�องปรับตัว 
เพ่ือรับมือกับสถานการณ.ปDจจุบัน มากกว1าจะธํารงรักษาวิถีดั้งเดิม หรือหวนหาถึงอดีต 
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 รูปแบบการดําเนินชีวิตตามฐานวิถีชีวิตใหม&ในมิติต&าง ๆ 
 รูปแบบการดําเนินชีวิตแบบใหม1ท่ีเกิดข้ึนหลังจากการแพร1ระบาดของโรคโควิด-19 ส1งผล
ให�ประชากรต�องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงวิถีการเนินชีวิตประจําวันในสถานการณ.ต1าง ๆ โดยสรุปได�
ดังนี้ (สมาคมเพ่ือนชุมชน, 2563) 
 1. มิติด�านการศึกษา กล1าวคือ สถานศึกษาต�องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน. 
ผ1านทีวีดาวเทียม DLTV การเรียนรู�ผ1านแอปพลิเคชัน เว็บไซต. YouTube หรือทรัพยากรการเรียนรู�
ต1าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องและสอดคล�องกับบริบทของผู�เรียน แต1ในสภาพความเป%นจริง ผู�เรียนมักประสบ
ปDญหาการเรียนออนไลน.หลายประการ เช1น การค�นหาสัญญาณช1อง DLTV ไม1พบ ไม1สามารถ 
ดาวน.โหลดแอปพลิเคชันสําหรับการเรียนรู�ได� หรือแม�แต1ปDญหาเรื่องอุปกรณ.อย1างคอมพิวเตอร.  
แท็บเล็ต โทรศัพท.เคลื่อนท่ีอัจฉริยะ (Smart phone) และการติดต้ังอินเตอร.เน็ตความเร็วสูง เป%นต�น  
ซ่ึงเป%นอุปสรรคท่ีต�องแก�ไขด�วยการใช�งบประมาณในการแก�ไขปDญหา 
 2. มิติด�านการดําเนินชีวิตประจําวัน กล1าวคือ การเดินทางไปยังสถานท่ีต1าง ๆ ไม1ว1าจะเป%น
ห�างสรรพสินค�า ร�านอาหาร โรงภาพยนตร. สถานบันเทิง เป%นต�น ทุกคนต�องผ1านข้ันตอนใน 
การควบคุมและปEองกันโรคโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารสุขอย1างเคร1งครัด ดังนี้ 
 2.1 การตรวจคัดกรองผู�ใช�บริการทุกคน (Screening) โดยการวัดอุณหภูมิ สวมใส1
หน�ากากอนามัยและล�างมือด�วยแอลกอฮอล.  
 2.2 การเว�นระยะห1างทางสังคม (Social distancing) โดยการเว�นระยะห1างระหว1างกัน 
อย1างน�อย 1 เมตร และเว�นระยะห1างระหว1างท่ีนั่ง ทุก 2 ท่ีนั่งในแถวเดียวกัน และแถวเว�นแถว  
 2.3 การทําความสะอาด (Cleaning) พ้ืนท่ีให�บริการสาธารณะอย1างเคร1งครัด 
โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีการสัมผัสค1อนข�างสูง เช1น ราวบันได มือจับประตู กqอกน้ํา เป%นต�น 
 2.4 การใช�จ1ายโดยไม1ใช�เงินสด (E-Payment) โดนจับจ1ายใช�สอยผ1านการโอนเงิน  
หรือระบบจ1ายเงินอิเล็กทรอนิกส.ในรูปแบบต1าง ๆ 
 2.5 การติดตามและตรวจสอบ (Tracking) โดยให�ผู�รับบริการลงทะเบียนเข�า (Check 
in) และลงทะเบียนออก (Check out) ตามสถานท่ีต1าง ๆ ท่ีไปใช�บริการ ผ1านแพลทฟอร.มต1าง ๆ เช1น 
“ไทยชนะ” เป%นต�น เพ่ือความสะดวกในการติดตามข�อมูล กรณีพบผู�ปZวยโควิด-19 
 3. มิติด�านเศรษฐกิจ กล1าวคือ ในบริบทของการทําธุรกิจ การค�า การท1องเ ท่ียว 
และการบริการ รวมถึงภาพใหญ1ในระบบเศรษฐกิจของไทย พบว1า ประชาชนจําเป%นต�องอยู1บ�าน 
มากข้ึน เพ่ือลดการเดินทางและลดการรวมกลุ1มกันของคนจํานวนมาก จึงเกิดการทํางานรูปแบบใหม1 
ท่ีเรียกว1า Work from home ซ่ึงเป%นการทํางานจากท่ีบ�านเป%นหลัก ขณะท่ีนักเรียนก็ต�องปรับตัวสู1
การเรียนท่ีบ�านผ1านระบบออนไลน.เช1นเดียวกัน รวมถึงการซ้ือสินค�าและบริการต1าง ๆ ท่ีต�อง
ดําเนินการผ1านระบบออนไลน.มากข้ึน ดังนั้น ธุรกิจการค�าในความปกติรูปแบบใหม1 จึงเน�นไปท่ี 
การทําธุรกิจออนไลน. โดยเฉพาะธุรกิจขายสินค�าและร�านอาหาร ท่ีมีการจัดส1งแบบ “เดลิเวอรี่” 
เพ่ิมข้ึน หรือบางร�านท่ีเปKดให�รับประทานอาหารท่ีร�าน ต�องมีการก้ันฉากเพ่ือไม1ให�ผู�บริโภคใกล�ชิด 
หรือแออัดมากเกินไป และเว�นระยะห1างของการนั่งระหว1างโตqะอาหาร เป%นต�น  
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 พฤติกรรมการใช�ชีวิตในรูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม& 
 การใช�ชีวิตในรูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม1 ก1อให�เกิดพฤติกรรมการดําเนินชีวิตประจําวัน 
ท่ีแตกต1างจากการดําเนินชีวิตในอดีต เพ่ือปEองกันตนเองให�ปลอดภัยจากการแพร1ระบาดของ 
โรคโควิด-19 ซ่ึงพฤติกรรมของคนท่ีเปลี่ยนแปลงอย1างชัดเจนบนฐานวิถีชีวิตใหม1 มีดังนี้ (สมาคม 
เพ่ือนชุมชน, 2563) 
 1. การใช�เทคโนโลยีและอินเทอร.เน็ต ท้ังนี้ เทคโนโลยีและอินเทอร.เน็ตเข�ามามีบทบาท 
ต1อการใช�ชีวิตของผู�คนมากข้ึน จากเดิมท่ีมีมากอยู1แล�ว กลับมีมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะสังคมในรูปแบบ 
ของฐานวิถีชีวิตใหม1 เทคโนโลยีและอินเทอร.เน็ต ได�เข�าไปอยู1 ในเกือบทุกมิติของการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ไม1ว1าจะเป%นการเรียนออนไลน. การทํางานท่ีบ�าน การประชุมออนไลน. การซ้ือสินค�า
ออนไลน. การทําธุรกรรมและการสร�างความบันเทิงแก1ชีวิตในรูปแบบต1าง ๆ  
 2.  การเว�นระยะห1างทางสังคม กล1าวคือ ผู�คนในสังคมจะเห็นความสํา คัญของ 
การเว�นระยะห1าง ท่ีเป%นแนวทางการใช�ชีวิตช1วงวิกฤติโควิด-19 มากยิ่งข้ึน และจะดําเนินชีวิต 
ในรูปแบบนั้นต1อไป โดยรักษาระยะห1างทางกายภาพเพ่ิมข้ึน รวมถึงใช�เทคโนโลยีเข�ามามีส1วนช1วย 
ในการสื่อสารและการใช�ชีวิต ลดการปฏิสัมพันธ. ลดการไปในสถานท่ีสาธารณะ และเน�นทํากิจกรรม 
ท่ีบ�านมากข้ึน 
 3. การใช�งบประมาณเพ่ือการลงทุน ในสังคมยุคฐานวิถีชีวิตใหม1 เป%นจังหวะท่ีผู�คน 
ยังระมัดระวังในการลงทุนใหม1 ๆ และลดการใช�จ1ายฟุZมเฟyอย เพราะแนวโน�มเศรษฐกิจยังไม1มี 
ความแน1นอน เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะฐานการผลิตสินค�าและบริการ ท้ังสถาบัน
การเงิน การค�า การลงทุน การท1องเท่ียว เป%นต�น จึงทําให�ผู�คนใช�จ1ายเท1าท่ีจําเป%น เพ่ือลดรักษา
เสถียรภาพทางการเงิน  
 4. การดูแลใส1ใจสุขภาพท้ังตนเองและคนรอบข�าง โดยเกิดความคุ�นเคยจากการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตในช1วงวิกฤติโควิด-19 ท่ีต�องดูแลด�านสุขภาพและความสะอาด เพ่ือปEองกัน
การแพร1ระบาดของโรคดังกล1าวมากข้ึน ดังนั้น พฤติกรรมการใช�หน�ากากอนามัย การทําความสะอาด
ร1างกายด�วยแอลกอฮอล. การล�างมืออย1างถูกวิธีและหม่ันสังเกตตนเองเม่ือไม1สบาย จะยังคงมีต1อไป 
รวมถึงการหันมาใส1ใจต1อสุขภาพ การออกกําลังกาย และการทําประกันสุขภาพจะมีแนวโน�มมากข้ึน 
 5. การสร�างสมดุลชีวิต เป%นลักษณะของการมีโอกาสได�ทํางานท่ีบ�าน ลดจํานวนวันใน 
การเข�าสถานท่ีทํางาน หรือลดการพะปะผู�คนในสังคม และให�ความสําคัญกับการใช�ชีวิตและทํางาน 
ท่ีบ�าน ส1งผลให�ผู�คนมองเห็นแนวทางท่ีจะสร�างสมดุลชีวิตระหว1างอยู1บ�านมากข้ึน ซ่ึงจะเป%นแนวทาง 
ในการปรับสมดุลชีวิตระหว1างเวลาส1วนตัว การงานและสังคมให�สมดุลมากยิ่งข้ึน 
 จากข�อมูลดังกล1าวข�างต�น สรุปได�ว1า ฐานวิถีชีวิตใหม1 เป%นรูปแบบของการดําเนินชีวิต 
แบบใหม1ท่ีแตกต1างจากอดีต ท้ังวิธีคิด วิธีเรียนรู� วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ เนื่องจาก 
มีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติท่ีคุ�นเคยอย1างเป%นปกติ ต�องเปลี่ยนแปลงไปสู1 
วิถีใหม1 ภายใต�หลักมาตรฐานใหม1ท่ีไม1คุ�นเคย ก1อให�เกิดพฤติกรรมแบบใหม1 ท่ีช1วยปEองกันตนเอง 
ให�มีความปลอดภัย หรือลดความเสี่ยงต1อการได�รับผลกระทบจากภัยคุกคามต1าง ๆ ซ่ึงพฤติกรรม 
แบบใหม1ท่ีเห็นชัดเจนในปDจจุบัน อันเป%นผลจากการแพร1ระบาดของโรคโควิด-19 เช1น การใช�
เทคโนโลยีและอินเทอร.เน็ต การเว�นระยะห1างทางสังคม การเงิน การดูแลสุขภาพ การสร�างสมดุล
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ให�กับชีวิต เป%นต�น โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการศึกษา ท่ีผู�เรียนและผู�สอนต�องปรับเปลี่ยนวิธีการ
เรียนรู�จากการเรียนรู�ในท่ีต้ัง มาเป%นการเรียนรู�ในรูปแบบออนไลน.มากข้ึน ซ่ึงผลดังกล1าว ผู�วิจัยจึงมี
แนวคิดท่ีจะพัฒนาหลักสูตรของสถาบันวิทยาศาสตร.ทางทะเลให�สอดคล�องกับบริบทของสังคม 
ท่ีเปลี่ยนแปลง โดยคํานึงถึงความต�องการท่ีแท�จริงของกลุ1มเปEาหมาย และรูปแบบการดําเนินชีวิตบน
ฐานวิถีชีวิตใหม1เป%นสําคัญ ซ่ึงจําเป%นท่ีจะต�องค�นหาเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู�ต1าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับ
วิทยาศาสตร.ทางทะเล เข�ามาเป%นส1วนหนึ่งของกิจกรรมการฝ,กอบรม เช1น การจัดฝ,กอบรมผ1านระบบ 
Tele conference สื่อการเรียนรู�ท่ีเน�นให�เกิดการเรียนรู�ด�วยตนเอง หรือการเรียนรู�แบบลงมือกระทํา
(Active learning) การจัดสภาพแวดล�อมทางการเรียนรู�ในรูปแบบออนไลน. เป%นต�น ซ่ึงผู�รับผิดชอบ 
ในการพัฒนาและจัดกิจกรรมฝ,กอบรมด�านวิทยาศาสตร.ทางทะเล จะต�องเตรียมความพร�อม 
และปรับเปลี่ยนแนวทางการฝ,กอบรมให�สอดคล�องกับสถานการณ.ดังกล1าว 
 
���� แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความต�องการจําเป8น 
 การประเมินความต�องการจําเป%น เป%นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตรฝ,กอบรม 
เพ่ือการเรียนรู�  ก1อให�เกิดข�อมูลสารสนเทศเพ่ือกําหนดความแตกต1างของสภาพท่ีเกิดข้ึนจริง 
กับสภาพท่ีควรจะเป%น เพ่ือนําไปสู1การสังเคราะห.ข�อมูลและประเมินว1า “ควรปรับปรุง” “จัดทํา”  
หรือ “เปลี่ยนแปลง” สิ่งใดบ�างในกระบวนการ หรือกิจกรรมการเรียนรู�  เ พ่ือให�สอดคล�อง 
และเหมาะสมกับกลุ1มเปEาหมาย ซ่ึงผู�วิจัยได� ศึกษารายละเอียดท่ีเ ก่ียวข�องกับการประเมิน 
ความต�องการจําเป%น โดยมีรายละเอียดพอสรุปได� ดังนี้ 
 ความหมายของการประเมินความต�องการจําเป8น 
 Kuafman (1981) อธิบายว1า การประเมินความต�องการจําเป%น (Needs assessment)  
เป%นการวิเคราะห.สารสนเทศอย1างเป%นระบบ ท่ีแสดงหลักฐานให�ทราบถึงความแตกต1าง หรือช1องว1าง 
(Gab) ระหว1างผลลัพธ.ท่ีเกิดข้ึนในปDจจุบัน (Current result) เป%นผลลัพธ.ท่ีคาดหวังว1าจะเกิดข้ึน 
(Desired result) รวมถึงการจัดเรียงลําดับความสําคัญของช1องว1าง หรือความต�องการจําเป%น 
(Needs) ตลอดจนการคัดเลือกความต�องการจําเป%นมาเพ่ือใช�แก�ปDญหา ขณะท่ี Suarez (1991  
อ�างถึงใน คมศร วงษ.รักษา, 2540) อธิบายว1า การประเมินความต�องการจําเป%นเพ่ือการพัฒนาท่ีเน�น
ผู�เรียนเป%นศูนย.กลาง เป%นกระบวนการได�มาซ่ึงข�อมูลท่ีทําให�ทราบถึงความแตกต1างระหว1างสภาพ
ปDจจุบันและสภาพท่ีคาดหวัง ซ่ึงความแตกต1างดังกล1าว จะสะท�อนปDญหาและความต�องการ 
ต1าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป%นศูนย.กลาง ซ่ึงจะมีความสําคัญต1อการวางแผน
พัฒนาผู�เรียนได�อย1างมีประสิทธิภาพ 
 สุวิมล ว1องวาณิช (2542) ให�ความหมายของความต�องการจําเป%นไว�ว1า เป%นความแตกต1าง 
ระหว1างสิ่งท่ีมุ1งหวังหรือสิ่งท่ีต�องการ กับสิ่งท่ีเป%นอยู1ในปDจจุบัน โดยความแตกต1างท่ีเกิดข้ึน จะบอกถึง 
สภาพปDญหาท่ีมีอยู1 โดยระบุสิ่งท่ีต�องการให�เกิดข้ึนว1า มีลักษณะเช1นใด และประเมินสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงว1า
มีลักษณะเช1นใด จากนั้น นําผลท่ีได�มาวิเคราะห.ประเมินสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงว1า สมควรเปลี่ยนแปลง
อะไรบ�าง การประเมินความต�องการจําเป%น ทําให�ได�ข�อมูลท่ีนําไปสู1การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัด
การศึกษา หรือการเปลี่ยนแปลงผลท่ีเกิดข้ึนปลายทาง ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงจากการประเมิน 
ความต�องการจําเป%น จึงเป%นการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร�างสรรค.และการเปลี่ยนแปลงทางบวก ขณะท่ี 
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Hauer and Quill (2011) อธิบายว1า การประเมินความต�องการจําเป%น มีความแตกต1างจาก 
การประเมินท่ัวไป เพราะการประเมินความต�องการจําเป%นนั้น ต�องวิเคราะห.สารสนเทศและจัดลําดับ
ความสําคัญของปDญหา การระบุช1องว1างระหว1างสิ่งท่ีควรจะเป%นและสิ่งท่ีเป%นอยู1 จึงทําให�การประเมิน
ความต�องการจําเป%นจึงมีความแตกต1างจากการประเมินท่ัวไป 
 จากข�อมูลดังกล1าว สรุปได�ว1า การประเมินความต�องการจําเป%น หมายถึง การวิเคราะห. 
สิ่งท่ีเป%นความต�องการและจําเป%นต�องมีในการพัฒนาเรื่องนั้น ๆ ซ่ึงได�มากจากการเก็บรวบรวมข�อมูล 
ท่ีเป%นปDจจัยพ้ืนฐานจากสิ่งท่ีประเมินและนํามาตัดสินคุณค1า โดยเทียบกับสภาพความเป%นจริง 
และสภาพท่ีควรจะเป%นต1อการพัฒนา และประมวลเป%นรายการความต�องการจําเป%นท่ีควรได�รับ 
การพิจารณา หรือควรได�รับการพัฒนาเป%นอันดับแรก 
 ประเภทของการประเมินความต�องการจําเป8น 
 สุวิมล ว1องวาณิช (2542) กล1าวว1า ความต�องการจําเป%นแบ1งได�หลายประเภท ข้ึนอยู1กับ
ลักษณะท่ีใช�ในการจัดประเภท ดังนี้ 
 1. ระดับความต�องการจําเป%น เช1น ความจําเป%นขององค.กร (Organization needs)  
ความต�องการจําเป%นของบุคคล (Personal needs) ความต�องการจําเป%นของกลุ1ม (Group needs) 
เป%นต�น 
 2. สาระเนื้อหาของความต�องการจําเป%น เช1น ความต�องการจําเป%นในการพัฒนาบุคลากร 
(Staff development needs) ความต�องการจําเป%นในการฝ,กอบรม (Development needs)  
ความต�องการจําเป%นในการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum development needs) เป%นต�น 
 3. ระดับความลึกซ้ึงของความต�องการจําเป%น เช1น ความต�องการจําเป%นตามการรับรู�  
(Felt needs) ความต�องการจําเป%นเชิงวิเคราะห. (Analytical needs) ด�านกระบวนการ (Process 
needs) ความต�องการจําเป%นด�านผลลัพธ. (Outcome needs) ความต�องการจําเป%นด�านแก�ปDญหา 
(Solution needs) ท้ังนี้ ตามความคิดเห็นของ Kaufman ระบุว1า ความต�องการจําเป%นด�านปDจจัย
และกระบวนการ ถือเป%น “ความต�องการจําเป%นเทียม หรือ ก่ึงความต�องการจําเป%น” (Qua is needs) 
ส1วนความต�องการจําเป%นด�านผลลัพธ. ถือเป%น “ความต�องการท่ีแท�จริง” (Needs) 
 4. ช1วงเวลาท่ีต�องการกําหนดความต�องการจําเป%น เช1น ความต�องการจําเป%นในปDจจุบัน 
(Present or current needs) ความต�องการจําเป%นในอนาคต (Future needs) 
 5. ธรรมชาติของข�อมูล ท่ีแสดงความต�องการจํา เป%น เช1น ความต�องการจํา เป%น 
เชิงคุณลักษณะ (Qualitative needs) ความต�องการจําเป%นเชิงปริมาณ (Quantitative needs) 
 6. เจ�าของความต�องการจําเป%น แบ1งเป%น 2 ระดับ ได�แก1 ความต�องการจําเป%นด�านปฐมภูมิ 
(Primary needs) ความต�องการจําเป%นของผู�รับบริการ (Service receive) ในทางการศึกษา  
ส1วนใหญ1เป%นความต�องการจําเป%นของผู�เรียน และความต�องการจําเป%นทุติยภูมิ ซ่ึงเป%นความต�องการ
จําเป%นของผู�ให�บริการ (Service providers) เช1น ความต�องการจําเป%นของผู�บริหาร เป%นต�น อย1างไร 
ก็ตาม Witkin ได� เ พ่ิมเติมระดับของความต�องการจําเป%นระดับท่ี 3 (Tertiary needs) ได�แก1   
ความต�องการจําเป%นด�านทรัพยากรและการแก�ไขปDญหา (Resource/ solution) 
 จากข�อมูลดังกล1าว สรุปได�ว1า การเลือกประเภทของการประเมินความต�องการจําเป%น 
ให�เหมาะสมต1อการประเมิน ต�องคํานึงถึงวัตถุประสงค.ของการประเมินความต�องการจําเป%นนั้น ๆ  
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เป%นหลักสําคัญ ซ่ึงงานวิจัยนี้ เป%นการศึกษาความต�องการจําเป%นเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝ,กอบรม 
ท่ีเน�นผู�เรียนเป%นสําคัญ ซ่ึงถือเป%นความต�องการจําเป%นของผู�รับบริการ (Service receive) ท่ีผู�วิจัย
ต�องค�าหาสาระเนื้อหาของความต�องการจําเป%น เ พ่ือนําไปสู1การพัฒนาหลักสูตรฝ,กอบรม 
ด�านวิทยาศาสตร.ทางทะเลให�มีคุณภาพ และสอดคล�องกับความต�องการของผู�เรียน 
 ข้ันตอนของการประเมินความต�องการจําเป8น 
 Stufflebeam, Madaus and Scriven (2000) ระบุว1า กระบวนการประเมินความต�องการ
จําเป%น ประกอบด�วยกิจกรรมท่ีมีความเชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน จํานวน 5 ข�อ ได�แก1 
 1. การเตรียมการท่ีจะทําการประเมินความต�องการจําเป%น 
 2. การเก็บรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับการประเมินความต�องการจําเป%น 
 3. การวิเคราะห.ข�อมูลเก่ียวกับการประเมินความต�องการจําเป%น 
 4. การรายงานข�อมูลเก่ียวกับการประเมินความต�องการจําเป%น 
 5. การนําข�อมูลเก่ียวกับการประเมินความต�องการจําเป%นมาประยุกต.ใช� 
 ท้ังนี้ ข้ันตอนดังกล1าวข�างต�น ไม1จําเป%นต�องดําเนินการเรียงตามลําดับข้ันตอน เนื่องจาก 
แต1ละข้ันตอนสามารถเกิดข้ึนพร�อมกัน หรือดําเนินการต1อเนื่องกันจนแยกไม1ออกว1าอยู1ในข้ันตอนใด  
ซ่ึง Witkin and Altschuld (1995 อ�างถึงใน ศิริพร อาจปDกษา, 2557) ได�เสนอโมเดลการประเมิน
ความต�องการจําเป%น ท่ีเรียกว1า “Three-phase model” โดยแบ1งข้ันตอนการประเมินความต�องการ
จําเป%นออกเป%น 3 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับท่ี 1 ก1อนการประเมิน ถือเป%นข้ันของการสํารวจข�อมูล ซ่ึงเป%นระยะของการเตรียมตัว
ก1อนการประเมินความต�องการจําเป%น ได�แก1 การกําหนดแผนการดําเนินงาน การกําหนดจุดมุ1งหมาย
หลักการกําหนดขอบเขต หรือประเด็นของความต�องการจําเป%น การระบุข�อมูลท่ีมีอยู1และเก่ียวข�องกับ
ขอบเขตของความต�องการจําเป%น รวมถึงการกําหนดข�อมูลท่ีจะรวบรวม แหล1งท่ีมาของข�อมูล 
และวิธีการวัดระดับความสามารในการใช�ข�อมูล ท้ังนี้ การพัฒนาผู�เรียนเพ่ือยกระดับการจัดการเรียนรู� 
ต�องเก่ียวโยงกับความรู�ของผู�สอน จึงต�องพิจารณาตรวจสอบ เพ่ือนําไปเป%นข�อมูลพ้ืนฐานท่ีใช�ใน 
การวางแผนพัฒนาให�ตรงจุด การปฏิบัติหรือพฤติกรรมการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึน จึงเป%นอีกสิ่งหนึ่ง 
ท่ีต�องมีการประเมินควบคู1 กับความรู�  เนื่องจากการจัดการเรียนรู� ท่ี เน�นผู� เรียนเป%นศูนย.กลาง 
จะไม1สามารถเกิดข้ึนได� หากผู�สอนมีความรู�แต1ขาดการนําไปปฏิบัติ ซ่ึงทัศนคติของผู�สอนท่ีมีต1อ
แนวคิดนี้ จึงเป%นเง่ือนไขของการนําไปสู1การปฏิบัติ เพราะการมีทัศนคติท่ีดี ย1อมส1งผลให�ครูผู�สอน
ปฏิบัติได� ดีด�วย การประเมินความต�องการจําเป%น จึงจําเป%นต�องมีการกําหนดจุดมุ1งหมาย 
ของการประเมินร1วมด�วย 
 ระดับท่ี 2 การประเมิน เป%นข้ันตอนของการเก็บรวบรวมข�อมูล ซ่ึงเป%นระยะของ 
การเก็บข�อมูลและความคิดเห็นเก่ียวกับความต�องการจําเป%น การจัดลําดับความต�องการจําเป%น 
ก1อน-หลัง ของข้ันแรก การวิเคราะห.สาเหตุของระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 และระดับท่ี 3 รวมถึง 
การวิเคราะห.และสังเคราะห.ข�อมูล 
 ระดับท่ี 3 หลังการประเมิน เป%นข้ันตอนของการนําไปใช�ประโยชน. ซ่ึงเป%นระยะของการใช� 
ผลการประเมินความต�องการจําเป%น ได�แก1 การจัดเรียงลําดับความต�องการจําเป%นก1อน-หลังในทุก
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ระดับท่ีสามารถนําไปประยุกต.ใช� การพิจารณาแนวทางแก�ไขปDญหา การพัฒนาแผนปฏิบัติงาน 
ในการแก�ไขปDญหา การประเมินความต�องการจําเป%นและการเผยแพร1ผลท่ีได�รับจากการประเมิน 
 จากข�อมูลข�างต�น สรุปได�ว1า ข้ันตอนของการประเมินความต�องการจําเป%น ประกอบด�วย  
1) การกําหนดวัตถุประสงค.ของการประเมิน 2) การกําหนดขอบเขตของการประเมิน 3) การกําหนด
วิธีการประเมิน 4) การจัดเรียงลําดับความต�องการจําเป%น 5) การรายงานผลการประเมิน และ 
6) การใช�ผลการประเมินความต�องการจําเป%น หรือการประยุกต.ใช� ซ่ึงแต1ละกิจกรรมต�องมี 
ความเชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน เพ่ือให�การดําเนินงานสอดคล�องและเป%นไปในทิศทางเดียวกัน 
 วิธีวัดความต�องการจําเป8น 
 สุวิมล ว1องวาณิช (2542) อธิบายว1า การวัดความต�องการจําเป%น มักทําเป%น 2 แบบ ได�แก1 
 1. ทําการวัด 2 ส1วน คือ ระดับของสภาพท่ีพึงประสงค.กับระดับของสภาพท่ีเกิดข้ึนจริง 
โดยให�บุคคลท่ีถูกวัด (เจ�าของความต�องการจําเป%น) แสดงความรู�สึกต1อระดับของสภาพตาม 
ความต�องการต1าง ๆ ท้ัง 2 ส1วน แล�วนําท้ัง 2 ส1วนนี้ มาหาผลต1างของสภาพดังกล1าว  
 2. ทําการวัดเพียงส1วนเดียว โดยไม1จําเป%นต�องแยกวัดท้ัง 2 ส1วน เหมือนวิธีแรก ซ่ึงวัดโดย
การให�ผู�ตอบท่ีเป%นเจ�าของความต�องการจําเป%นระบุปDญหาท่ีเกิดข้ึน อาจจะใช�วิธีการถามตรง ๆ ว1า 
“หน1วยงาน หรือองค.กรท1านมีปDญหาในเรื่องใด” หรือ “ท1านมีความต�องการให�แก�ปDญหาในเรื่องใด” 
ซ่ึงคําตอบท่ีได� คือ ความต�องการจําเป%น  
 สําหรับในงานวิจัยนี้ เป%นการประเมินความต�องการจําเป%น ซ่ึงใช�ตัวบ1งชี้เป%นองค.ประกอบ
ของหลักสูตรฝ,กอบรบเพ่ือจัดการเรียนรู�  ท่ีผู�วิจัยกําหนดเป%นกรอบในการสร�างเครื่องมือวัด 
และประเมินความต�องการจําเป%น ดังนั้น การประเมินความต�องการจําเป%นในงานวิจัยนี้ จึงเป%นการวัด
ความต�องการจําเป%นท่ีอิงคุณลักษณะตามตัวบ1งชี้ ซ่ึงการท่ีจะสามารถสร�างเครื่องมือวัดคุณลักษณะ 
ใด ๆ นั้น ผู�วัดต�องมีความเข�าใจท่ีชัดเจนในสิ่งท่ีต�องการวัดและรู�ว1า ควรวัดสิ่งนั้นอย1างไร สําหรับ 
ความเข�าใจในสิ่งท่ีมุ1งวัดนั้น จําเป%นต�องอาศัยแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะของสิ่งท่ีต�องการวัด 
เพ่ือเชื่อมโยงมโนทัศน.ของสิ่งเหล1านั้นให�เป%นข�อมูลและหลักฐานท่ีเป%นรูปธรรม ส1วนการท่ีจะมี 
ความเข�าใจท่ีชัดเจนว1า ควรวัดสิ่งใดนั้น จะต�องพิจารณาว1า ควรใช�เครื่องมืออะไร รูปแบบคําถาม 
ชนิดใดจึงจะสอดคล�องกับคุณลักษณะท่ีมุ1งวัดและเหมาะสมกับผู�ให�ข�อมูล (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2542) 
 ท้ังนี้ ในการวัดและประเมินตัวบ1งชี้ สุวิมล ว1องวาณิช (2543) ได�เสนอแนะไว�ว1า การเลือก
วิธีการวัดใด ๆ ควรเลือกใช�ตามความเหมาะสมกับสภาพเง่ือนไข ดังนี้  
 1. การใช�แบบทดสอบกับตัวบ1งชี้ท่ีเป%นความรู�และความเข�าใจ  
 2. การใช�แบบวัดทางจิตวิทยากับตัวบ1งชี้ท่ีเป%นนามธรรม หรือคุณลักษณะภายในท่ีมอง 
ไม1เห็น  
 3. การใช�วิธีการสังเกตพฤติกรรมกับตัวบ1งชี้ท่ีมีพฤติกรรมให�สามารถสังเกตได�  
 4. การสํารวจด�วยแบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ.กับตัวบ1งชี้ท่ีสะท�อนความรู�สึก หรือ 
ความคิดเห็น 
 5. การใช�ข�อมูลท่ีมีอยู1 หรือร1องรอยหลักฐานท่ีปรากฏ 
 อย1างไรก็ตาม ในการเลือกใช�เทคนิคและเครื่องมือในการประเมินความต�องการจําเป%นนั้น 
ควรให�เหมาะสมกับสิ่ง ท่ีมุ1 งวัด และคํานึงถึงจุดมุ1งหมายท่ีมุ1งวัดในรูปแบบของการประเมิน 
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ความต�องการจําเป%น การนําวิธีการประเมินไปใช�ไม1มีวิธีใดท่ีดีท่ีสุด ควรเลือกใช�ให�เหมาะสมกับงาน 
(Witkin, 1994 อ�างถึงใน ปานจันทร. โหทอง, 2542) ในการประเมินความต�องการจําเป%นนั้น 
Damarest (1984 อ�างถึงใน Witkin & Altschuld, 1995) ได�เสนะแนะว1า ควรใช�วิธีการประเมิน
หลาย ๆ วิธีผสมผสานกัน เพราะข�อมูลท่ีได�จากหลายแหล1งข�อมูล จะทําให�ผู�ประเมินสามารถเข�าใจ
เรื่องราวและอภิปรายผลได�ดียิ่งข้ึน 
 ในงานวิจัยนี้ เป%นการประเมินความต�องการจําเป%นเพ่ือนําไปสู1การพัฒนาหลักสูตรฝ,กอบรม
ด�านวิทยาศาสตร.ทางทะเลแก1นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ผู�วิจัยจึงเลือกใช�การสํารวจข�อมูล 
ด�วยแบบสอบถามกับกลุ1มเปEาหมาย และการสัมภาษณ.ความคิดเห็นจากผู�เชี่ยวชาญท่ีมีความรู� 
และประสบการณ.ด�านการฝ,กอบรม ด�านการจัดการเรียนรู� และด�านวิทยาศาสตร.ทางทะเล เพ่ือให�ได�
ข�อมูลท่ีครอบคลุมและเป%นประโยชน.ต1อการพัฒนาหลักสูตรฝ,กอบรมด�านวิทยาศาสตร.ทางทะเล 
ท่ีเหมาะสมกับกลุ1มเปEาหมายต1อไป 
 การจัดลําดับความสําคัญของความต�องการจําเป8น 
 การจัดลําดับความสําคัญของความต�องการจําเป%น มีความสําคัญและเป%นส1วนหนึ่งท่ีทําให� 
การประเมินความต�องการจําเป%นมีความสมบูรณ. การจัดลําดับความสําคัญจะช1วยให�ผู�ประเมิน 
ความต�องการจําเป%น ทราบถึงความต�องการจําเป%นหรือปDญหาท่ีแท�จริง ท่ีควรได�รับการแก�ไข 
อย1างเร1งด1วนก1อนปDญหาอ่ืน ๆ ซ่ึงวิธีท่ีใช�จัดเรียงลําดับความสําคัญของความต�องการจําเป%นนั้น  
มีหลายวิธีด�วยกัน ผู�ประเมินจะต�องเลือกใช�และดําเนินการด�วยความระมัดระวังภายในระยะเวลา 
และทรัพยากรท่ีจํากัด (Bosin, 1992 อ�างถึงใน ปKยมาภรณ. โชคอวยชัย, 2540) ท้ังนี้ ในงานวิจัยนี้ 
ลํ า ดับความสํ า คัญของความต� องการจํ า เป%น โดยใช� สู ตร  Modified priority needs index  
(PNI Modified) ซ่ึงสูตรนี้ นงลักษณ. วิรัชชัย และสุวิมล ว1องวานิช ได�ปรับปรุงจากวิธี Priority needs 
index (PNI) โดยการหาค1าผลต1างระหว1างสภาพท่ีคาดหวัง (I) กับสภาพท่ีเป%นจริงในปDจจุบัน (D)  
โดยใช�หลักการกําหนดความต�องการจําเป%นจากระดับของสภาพท่ีเป%นจริง เพ่ือให�เป%นคะแนน
มาตรฐาน (สุวิมล ว1องวานิช, 2542 และคมศร วงษ.รักษา, 2540) ซ่ึงใช�สูตรในการคํานวณ ดังนี้ 
 
 

PNIModified = (I-D)/D 
 
  
 วิธีการ PNI Modified มีข�อดี คือ คํานวณง1าย ให�ข�อสรุปท่ีดี และเม่ือถ1วงน้ําหนัก จะทําให�
ได�ความแตกต1างท่ีชัดเจนข้ึน ข�อจํากัดของวิธีนี้ คือ ข�อตกลงเบ้ืองต�นเป%น Interval scale ท่ีไม1ค1อย
เหมาะสม และเป%นการพิจารณาแยกกันระหว1างสภาพท่ีเป%นจริงกับสภาพท่ีคาดหวัง ผลต1างท่ีมีค1า
เท1ากันในระดับตํ่ากับระดับสูง ยากในการจัดเรียงลําดับ (คมศร วงษ.รักษา, 2540) 
 ท้ังนี้  จากการศึกษาแนวคิดและมโนทัศน.เก่ียวกับการประเมินความต�องการจําเป%น  
สรุปได�ว1า การประเมินความต�องการจําเป%น หมายถึง กระบวนการท่ีเป%นระบบ ในการวิเคราะห. 
สิ่งท่ีเป%นความต�องการและจําเป%นต�องมีในการพัฒนาเรื่องนั้น ๆ ซ่ึงได�มากจากการเก็บรวบรวมข�อมูล 
ท่ีเป%นปDจจัยพ้ืนฐานจากสิ่งท่ีประเมินและนํามาตัดสินคุณค1า โดยเทียบกับสภาพความเป%นจริง 
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และสภาพท่ีควรจะเป%นต1อการพัฒนา ประมวลเป%นรายการความต�องการจําเป%นท่ีควรได�รับ 
การพิจารณา หรือควรได�รับการพัฒนาเป%นอันดับแรก ซ่ึงในงานวิจัยนี้ จุดมุ1งหมายของการประเมิน
ความต�องการจําเป%น คือ เพ่ือให�ได�สารสนเทศท่ีเป%นความต�องการจําเป%นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตร.ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม1 ให�สามารถนําไปใช�เป%นแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรฝ,กอบรมของสถาบันวิทยาศาสตร.ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ต1อไป ซ่ึงจะส1งผลต1อ 
การวางแผนจัดกิจกรรมการฝ,กอบรม ท้ังวัตถุประสงค. สาระการเรียนรู� และรูปในการจัดกิจกรรม 
ต1าง ๆ รวมไปถึงการตัดสินใจถึงขอบเขตของเปEาหมายในการจัดกิจกรรมฝ,กอบรมว1า ต�องดําเนินการ
มากน�อยเพียงใด อันจะทําให�การวางแผนการฝ,กอบรมเป%นไปอย1างเหมาะสม 
 
���� แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝ1กอบรม 
 ก1อนท่ีจะดําเนินการสร�างหลักสูตรฝ,กอบรม ผู�วิจัยศึกษากระบวนการและหลักการพ้ืนฐาน
ของการจัดทําหลักสูตรฝ,กอบรมเป%นอันดับแรก เพ่ือให�ได�แนวทางปฏิบัติในการจัดทําหลักสูตร
ฝ,กอบรมท่ีมีคุณภาพต1อไป โดยผู�วิจัยได�ศึกษารายละเอียดท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้ 
 ความหมายของการฝ1กอบรม 
 อุทุมพร จามรมาน (2543) อธิบายว1า การฝ,กอบรม คือ กิจกรรมหรือความพยายาม 
ท่ีจะจัดกิจกรรมให�สอดคล�องกับความต�องการของหน1วยงาน เพ่ือให�ผู� เข�ารับการอบรมเกิด 
การเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี ท้ังเรื่องความรู� ทัศนคติและทักษะในการทํางาน ขณะท่ี สมคิด บางโม 
(2545) อธิบายว1า การฝ,กอบรม หมายถึง กระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานเฉพาะด�าน 
ของบุคคล โดยมุ1งเพ่ิมพูนความรู� (Knowledge) ทักษะและทัศนคติ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการทํางาน
ให�สูงข้ึน ส1งผลให�บุคคลมีความเจริญก�าวหน�าในหน�าท่ีการงานและองค.กรบรรลุเปEาหมายท่ีกําหนดไว� 
ประกอบกับ สมชาย กิจยรรยง (2545) ให�ความหมายของการฝ,กอบรมว1า หมายถึง กระบวนการท่ีจะ
ทําให�ผู�เข�ารับการอบรมเกิดความรู� (Knowledge) ความเข�าใจ (Understanding) เกิดความชํานาญ 
(Skill) และเกิดเจตคติ (Attitude) ท่ีดีเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกระท่ังผู�เข�ารับการอบรมเกิด 
การเรียนรู� หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค.ของการฝ,กอบรมอย1างมีประสิทธิผล 
และประสิทธิภาพ 
 จากความหมายข�างต�น สรุปได�ว1า การฝ,กอบรม เป%นกระบวนการจัดการเรียนรู�อย1างเป%น
ระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน เพ่ิมพูนความรู� ทักษะ ความสามารถและเจตคติ เพ่ือให�บุคคล
เกิดการเรียนรู�ตามเปEาหมายของการฝ,กอบรม 
 จุดมุ&งหมายของการฝ1กอบรมและการพัฒนา 
 สมคิด บางโม (2545) อธิบายว1า การฝ,กอบรม เป%นการเพ่ิมพูนความรู� ความสามารถ 
ในการทํางานเฉพาะอย1าง ซ่ึงอาจจําแนกวัตถุประสงค.ในการฝ,กอบรมได� 4 ประการ เรียกชื่อย1อสั้น ๆ 
ว1า KUSA โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. เพ่ิมพูนความรู� (Knowledge) ให�มีความรู� หลักการ ทฤษฎี แนวคิดในเรื่องท่ีอบรม 
เพ่ือนําไปใช�ในการทํางาน  
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 2. เพ่ิมพูนความเข�าใจ (Understand) เป%นลักษณะท่ีต1อเนื่องจากความรู�  กล1าวคือ  
เม่ือรู�ในหลักการและทฤษฎีแล�ว สามารถตีความ แปลความ ขยายความ และอธิบายให�คนอ่ืนทราบได� 
รวมถึงสามารถนําไปประยุกต.ได� 
 3. เพ่ิมพูนทักษะ (Skill) ทักษะ คือ ความชํานาญ หรือความคล1องแคล1วในการปฏิบัติ  
อย1างใดอย1างหนึ่งได�โดยอัตโนมัติ เช1น การใช�เครื่องมือต1าง ๆ การขับรถ การข่ีจักรยาน เป%นต�น 
 4. การเปลี่ยนแปลงเจตคติ (Attitude) เจตคติ หรือทัศนคติ คือ ความรู�สึกท่ีดี หรือไม1ดี 
ต1อสิ่งต1าง ๆ ซ่ึงการฝ,กอบรมมุ1งให�เกิด หรือเพ่ิมความรู�สึกท่ีดี ๆ ต1อองค.กร ต1อผู� บังคับบัญชา  
ต1อเพ่ือนร1วมงานและต1องานท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบ เช1น ความจงรักภักดีต1อบริษัท ความสามัคคี 
ในหมู1คณะ ความรับผิดชอบต1องาน ความเอาใจใส1ต1องาน เป%นต�น 
 จากข�อมูลดังกล1าว สรุปได�ว1า การฝ,กอบรมและการพัฒนา มีจุดมุ1งหมายเพ่ิมพูนความรู� 
ความเข�าใจในการทํางาน หรือตามวัตถุประสงค.ของการฝ,กอบรม พัฒนาทักษะด�านต1าง ๆ ท่ีเป%น
เปEาหมายของการฝ,กอบรม รวมถึงเพ่ือจูงใจและก1อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและเจตคติ  
ของกลุ1มเปEาหมาย ให�เป%นไปตามเปEาประสงค.ของฝ,กอบรม 
 เทคนิควิธีการฝ1กอบรม 
 การฝ,กอบรมเพ่ือพัฒนากลุ1มเปEาหมายให�มีความเจริญก�าวหน�ายิ่งข้ึน องค.ประกอบสําคัญ
ประการหนึ่งท่ีช1วยให�การฝ,กอบรมประสบความสําเร็จ คือ การเลือกใช�วิธีการฝ,กอบรมอย1างถูกต�อง 
เพราะจะมีส1วนช1วยให�เกิดการเรียนรู� หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามท่ีต�องการได�อย1างมี
ประสิทธิภาพ โดย ณัฐพล ภมรคณเสวิต และนิตยา วงศ.ภินันท.วัฒนา (2561) ได�จําแนกเทคนิควิธีการ
ฝ,กอบรมออกเป%นประเภทใหญ1 ๆ โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ประเภทของเทคนิควิธีการฝ,กอบรม 
 
ประเภทการฝ1กอบรม รูปแบบการบรรยาย ลักษณะ 

การบรรยาย 
และอภิปราย 

โดยผู�ทรงคุณวุฒิ 

การบรรยาย  
หรือปาฐกถา  

(Lecture or speech) 

เป%นเทคนิคท่ีนิยมใช�กันอย1างกว�างขวางใน 
การฝ,กอบรมและในสถานศึกษา เพราะเป%นวิธี
ท่ีทําได�ง1ายและรวดเร็ว การใช�วิธีการบรรยายนี้  
ใช�ผู�บรรยายเพียงคนเดียว และสามารถให�
ความรู�แก1คนจํานวนมาก จึงเหมาะสมต1อ 
การฝ,กอบรมท่ีต�องการให�ความรู� พ้ืนฐาน  
ซ่ึงการให�ข�อมูลอย1างกว�าง ๆ ผู�บรรยายจะเป%น
ผู�ท่ีมีความรอบรู�และมีประสบการณ.ในหัวข�อท่ี
จะบรรยายนั้นเป%นอย1างดี 
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ตารางท่ี 1 (ต1อ) 
 
ประเภทการฝ1กอบรม รูปแบบการบรรยาย ลักษณะ 
 การบรรยายเป%นชุด 

(Symposium) 
 
 
 
 

เป%นการบรรยายโดยผู�เชี่ยวชาญ หรือวิทยากร
เป%นชุด ต้ังแต1 2-6 คน ซ่ึงจะบรรยายหรือแสดง
ความคิดเห็นตามหัวข�อท่ีกําหนดให� โดยจะ
บรรยายปDญหาหนึ่ง ๆ หลายด�าน ซ่ึงวิทยากร
แต1ละคนจะบรรยายกันคนละด�าน ไม1ก�าวก1าย 
และไม1ซํ้ากันโดยวิทยากรจะเสนอความคิดเห็น
สั้น ๆ และตรงจุดหมาย ใช�เวลาคนละประมาณ 
10-15 นาที 

อภิปรายเป%นคณะ 
(Panel discussion) 

เป%นการฝ,กอบรมท่ีใช�การอภิปรายเป%นคณะ 
เป%นการอภิปรายโดยกลุ1มผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 
3-10 คน ในหัวข�อท่ีกําหนดให� โดยผู�อภิปราย
แต1ละคนจะให�ความรู�  ข�อเท็จจริง รวมถึง 
ความคิดเห็นของตนแก1ผู�ฟDง การอภิปรายเป%น
คณะนี้ มีวัตถุประสงค.ให�ผู�เข�ารับการฝ,กอบรม
ได�รับความรู� ความคิดเห็นท่ีแตกต1างกันในเรื่อง
เดียวกัน เพ่ือให�มีความรู�และประสบการณ. 
ท่ีกว�างขวางข้ึน 

ประเภทให�ผู�เข�าอบรม 
มีบทบาทร1วม 

การสัมมนา (Seminar) เป%นการฝ,กอบรมท่ีใช�กับกลุ1มบุคคลท่ีมาร1วมกัน 
เพ่ือการศึกษา ค�นคว�าเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ภายใต�การนําของผู�เชี่ยวชาญ อาจจะเป%นเวลา
ช1วงสั้น ๆ หรือหลายเวลาต1อเนื่องกันได� 

การอภิปรายกลุ1ม  
(Group discussion) 

เป%นการอภิปรายกันระหว1างสมาชิก 6-20 คน 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีสนใจร1วมกัน โดยลักษณะ
การอภิปราย เป%นการประชุมท่ีไม1เป%นพิธีการ 
เพ่ือช1วยกันหาทางตกลงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซ่ึง
สมาชิกทุกคนมีส1วนเก่ียวข�อง และผลสรุปท่ีได�
ถือว1าเป%นมติของกลุ1ม 
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ตารางท่ี 1 (ต1อ) 
 
ประเภทการฝ1กอบรม รูปแบบการบรรยาย ลักษณะ 
 การประชุม

(Conference) 
เป%นการประชุมอย1างเป%นพิธีการ ประกอบด�วย 
ผู�ร1วมประชุมจํานวนประมาณไม1เกิน 20 คน 
เพ่ือแก�ปDญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู�ประสบการณ.และความคิดเห็นในเรื่อง 
ท่ีทุกคนมีความสนใจร1วมกัน 

การประชุมซินดิเคต  
(Syndicate method) 

เป%นวิธีการทํางานในรูปของคณะกรรมการ โดย
แบ1งผู�เข�ารับการอบรมเป%นกลุ1มย1อย ๆ เพ่ือ
ปฏิบัติงาน หรือพิจารณาปDญหาตามท่ีได�รับ
มอบหมาย ข�อสําคัญของการประชุมแบบนี้ คือ 
ส ม า ชิ ก ข อ ง ก ลุ1 ม มั ก จ ะ ม า จ า ก ผู� ท่ี มี
ประสบการณ.ท่ีแตกต1างกัน หรือมีความรู�หลาย 
ๆ สาขา เช1น จากสายอาชีพต1าง ๆ กัน และให�
สมาชิกได�ร1วมอภิปรายแก�ปDญหา แลกเปลี่ยน
ความรู�และประสบการณ.ซ่ึงกันและกัน เพ่ือจะ
ได�นําเอาความรู� และประสบการณ.ท่ีต1างกัน มา
ใ ช� เ ป% น ป ร ะ โ ย ช น. ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ปD ญ ห า 
ท่ีได�รับมอบหมาย เทคนิคนี้ เหมาะสําหรับท่ีจะ
ใช� กับผู� เ ข� า รั บการอบรม ท่ี มีความรู� แล ะ
ประสบการณ.สูงพอสมควร 

การระดมความคิด  
(Brainstorming) 

เป%นเทคนิคท่ีกระตุ�นให�ผู�เข�าอบรมทุกคนเกิด
ความคิดสร�างสรรค. (Creative) เทคนิคนี้ เปKด
โอกาสให�สมาชิกแสดงความคิดเห็นอย1างเสรีต1อ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยไม1คํานึงถึงความคิดนั้นจะ
เป%นอย1างไร ถูกต�องหรือไม1 ความคิดทุกอย1าง 
จะได�รับการยอมรับจากกลุ1มท้ังสิ้น สุดท�าย 
จึงค1อยสรุปผล ซ่ึงเทคนิคนี้ สมาชิกทุกคนมี
ส1วนร1วมอย1างเต็มท่ี 

การแสดงบทบาทสมมุติ 
(Role playing) 

เป%นเทคนิคการฝ,กอบรมวิธีหนึ่งโดยจัดให�ผู�เข�า
อบรมแสดงบทบาทในสถานการณ.ใด
สถานการณ.หนึ่ง เหมือนในชีวิตจริง 

การประชุมถกเถียง  
(Buzz session) 

เป%นเทคนิคการฝ,กอบรมท่ีสามารถดึง 
ผู�เข�ารับการอบรมท้ังหมดให�ได�มีส1วนร1วมใน
การแสดงความคิดเห็น 
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ตารางท่ี 1 (ต1อ) 
 
ประเภทการฝ1กอบรม รูปแบบการบรรยาย ลักษณะ 
 การศึกษาเฉพาะกรณี  

(Case study) 
เป%นเทคนิคการฝ,กอบรม เพ่ือให�ผู�เข�าอบรม
พิจารณาตัดสินใจแก�ปDญหาต1าง ๆ ตามเรื่องท่ี
มอบหมายให�ศึกษา ซ่ึงจะต�องมีรายละเอียด 
มากพอท่ีจะทําให�ผู� เข�ารับการอบรมเห็นถึง
จุดสําคัญของปDญหาและข�อมูลต1าง ๆ เพ่ือเป%น
แนวทางในการพิจารณาได� อาจใช�ภายหลัง 
การบรรยายได� 

การให�เวลาซักถาม  
(Question period) 

เทคนิคนี้ มักใช�ภายหลังจากการบรรยาย หรือ
การอภิปราย โดยเปKดโอกาสให�ผู�ฟDงได�ถาม
คําถามโดยตรงแก�ผู�บรรยาย หรือผู�อภิปราย  
เพ่ือให�ผู�ฟDงได�มีส1วนร1วมในกิจกรรมเพ่ืออธิบาย
จุดสําคัญบางประการเพ่ิมเติม และเปKดโอกาส
ให�ผู�ฟDงถาม นอกเหนือจากท่ีผู�บรรยายพูดไป 

การสัมภาษณ.
(Interview) 

เป%นเทคนิคในการรวบรวมข�อมูลจากวิทยากร 
หรือผู�ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให�ได�ความรู�ด�านต1าง ๆ 
ในหัวข�อนั้น ๆ ครบถ�วน เม่ือจบการสัมภาษณ. 
อาจเปKดโอกาสให�ผู�ฟDงมีส1วนซักถามได� โดยจะมี
ผู�ให�สัมภาษณ. หรือผู�สัมภาษณ.เกิน 1 คนก็ได� 

ละครสั้น (Skit) เป%นวิธีการแสดงละครสั้น โดยใช�ผู�แสดงเพียง 
2-3 คน โดยได�ซักซ�อมและแสดงบทบาทท่ี
เตรียมไว�แล�ว การแสดงแบบนี้เป%นการแสดงให�
เห็นปDญหา หรือสถานการณ.อย1างใดอย1างหนึ่ง 

การสาธิต (Demons  
traction) 

เป%นการแสดงให�ผู� เข�าอบรมได�เห็นของจริง  
โดยอาจให�เห็นกระบวนการ หรือข้ันตอนของ
การปฏิบัติงาน หรือการทดลองต1าง ๆ เป%นต�น 

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
(Workshop) 

เป%นวิธีการฝ,กอบรมท่ีบุคคลท่ีมีปDญหา และ
ความสนใจตรงกัน มาพบกับผู�ชํานาญการ หรือ
ผู�เชี่ยวชาญ เพ่ือท่ีจะหาความรู�และหนทางท่ีจะ
แก�ปDญหาท่ีประสบอยู1 โดยการศึกษาเป%นกลุ1ม 
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ตารางท่ี 1 (ต1อ) 
 
ประเภทการฝ1กอบรม รูปแบบการบรรยาย ลักษณะ 
 ทัศนศึกษา (Field trip) เป%นการนําเอาผู�อบรมไปยังสถานท่ีอ่ืน นอก

สถานท่ีจัดอบรม เพ่ือศึกษาสภาพการณ.จริง
ด�วยตนเอง 

ประเภทพัฒนา 
เฉพาะตัวบุคคล  

(ผู�เข�าอบรมสามารถ
ปรับให�เข�ากับระดับ

ความสามารถ 
ในการเรียนรู� และ 

ความสะดวก 
ของตนได�) 

การสอนแบบสําเร็จรูป  
(Programmed 
instruction) 

เ ป% น วิ ธี ก า รสอน โดยตน เอง  โ ดยปฏิ บั ติ 
ต าม ข้ั นตอน ท่ีทดส อบแล ะจั ด ลํ า ดั บ ไ ว� 
เป%นอย1างดี เพ่ือนําไปสู1ความรู� หรือทักษะตาม
วัตถุประสงค.ของการสอน และเม่ือจบแต1ละ
ตอน จะมีการประเมินผลเพ่ือให�ผู�เรียนได�แก�ไข
สิ่งท่ียังไม1เข�าใจ ให�ถูกต�อง ก1อนท่ีจะก�าวไปสู1
ข้ันตอนต1อไป 

การเสนอแนะ 
(Coaching) 

เป%นการสอนแนะโดยหัวหน�างาน หรือผู�บริหาร
ซ่ึงมีประสบการณ.มากกว1า จะเป%นผู�คอยให�
คําแนะนําเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงานให�ถูกต�อง
แก1ผู�เข�ารับการอบรม 

ประเภท 
ใช�สื่อในการฝ,กอบรม  

เป%นส1วนประกอบ
สําคัญ 

� การใช�สไลด.ประกอบ 
   เสียง  
� การใช�สื่อวีดีโอ  
� การใช�คอมพิวเตอร. 
  ช1วยสอน (CAI) 
� การใช�สื่อมัลติมีเดีย 
   เช1น Animation,  
   Motion graphic  
� อินโฟกราฟKกต1าง ๆ 

เป%นวิธีการท่ีใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเข�ามาช1วย
ในการถ1ายทอดความรู� ท่ีจะทําให�ผู�เรียนเกิด
ความสนุกสนานกับการฝ,กอบรมได�มากข้ึน 
ช1วยกระตุ�นและสร�างความสนใจให�กับผู�เรียน 
ท่ีสําคัญ คือ ผู�เรียนสามารทบทวนความรู�ด�วย
ตนเองได�ทุกท่ี ทุกเวลา 

  
 จากข�อมูลดังกล1าว สรุปได�ว1า การฝ,กอบรมเพ่ือพัฒนากลุ1มเปEาหมาย ควรเลือกใช�วิธีการ
ฝ,กอบรมท่ีเหมาะสมกับบริบทของผู�เรียน และใช�วิธีการท่ีก1อให�เกิดการเรียนรู�ท่ีมีประสิทธิภาพ  
เพราะจะมีส1วนช1วยให�เกิดการเรียนรู� หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามท่ีต�องการ ซ่ึงประเภท
ของการฝ,กอบรม ประกอบด�วย 1) การบรรยายและอภิปรายโดยผู�ทรงคุณวุฒิ 2) ประเภทให�ผู�เข�า
อบรมมีบทบาทร1วม 3) ประเภทพัฒนาเฉพาะตัวบุคคล และ 4) ประเภทใช�สื่อในการฝ,กอบรม 
เป%นส1วนประกอบสําคัญ ซ่ึงแต1ละประเภทจะมีวิธีการปฏิบัติท่ีแตกต1างกัน แต1สามารถใช�ร1วมกันได� 
หากมีความสอดคล�องและเหมาะสมกับบริบทของกลุ1มเปEาหมาย  
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 ข้ันตอนการฝ1กอบรม 
 สมคิด บางโม (2545) กล1าวว1า ข้ันตอนของการฝ,กอบรมท่ีมีความกระชับและสามารถ
นําไปใช�ได�ง1าย ประกอบด�วย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1. การหาความจําเป%นในการฝ,กอบรม หมายถึง การท่ีองค.กรมีปDญหาและอุปสรรคอย1างใด
อย1างหนึ่ง แล�วสามารถแก�ไขได�ด�วยการฝ,กอบรม ซ่ึงปDญหาขององค.กรหนึ่ง ๆ อาจมีหลายประการ  
แต1การฝ,กอบรมอาจไม1สามารถแก�ปDญหาได�ทุกอย1าง เช1น ผลผลิตตกตํ่าเพราะเครื่องจักรเก1า 
และล�าสมัย ปDญหานี้ ไม1สามารถแก�ได�ด�วยการฝ,กอบรม ต�องแก�ไขด�วยการปรับปรุงเครื่องจักร หรือ 
สั่งซ้ือเครื่องจักรใหม1 จึงจะแก�ไขปDญหาดังกล1าวได� ดังนั้น ก1อนจะฝ,กอบรมใด ๆ จึงต�องหาความจําเป%น 
ในการฝ,กอบรมเสียก1อนว1า มีความจําเป%นต�องฝ,กอบรมหรือไม1 อย1างไร 
 2. การสร�างหลักสูตรการฝ,กอบรม เม่ือหาความจําเป%นในการฝ,กอบรมได�แล�วว1าจําเป%นต�อง
จัดให�มีการฝ,กอบรมและจะต�องฝ,กอบรมให�แก1ใครและเรื่องใดบ�าง ข้ันตอนต1อมา คือ การสร�าง
หลักสูตรฝ,กอบรม เพ่ือให�เหมาะสมต1อปDญหาขององค.กรและเหมาะสมต1อพนักงาน ซ่ึงมีหลายระดับ
และหน�าท่ีต1าง ๆ กัน เช1น หลักสูตรสัมมนาผู�บริหารระดับสูง หลักสูตรสัมมนาผู�บริหารระดับผู�จัดการ
ฝZายหรือหัวหน�าฝZาย หลักสูตรฝ,กอบรมคอมพิวเตอร.สําหรับพนักงาน เป%นต�น ท้ังนี้ ส1วนประกอบของ
หลักสูตร ควรมีส1วนต1าง ๆ ดังนี้  
 2.1 ชื่อหลักสูตร  
 2.2 วัตถุประสงค.ของหลักสูตร  
 2.3 ระยะเวลาฝ,กอบรม (กําหนดเป%นชั่วโมง)  
 2.4 หัวข�อวิชาพร�อมกําหนดจํานวนชั่วโมง  
 2.5 คําอธิบายรายวิชาโดยสังเขป  
 2.6 เทคนิคการฝ,กอบรมแต1ละรายวิชา 
 2.7 วิธีประเมินผลแต1ละรายวิชา  
 ท้ังนี้ การสร�างหลักสูตร ควรต้ังคณะกรรมการร1างหลักสูตร ซ่ึงประกอบด�วย ผู�เชี่ยวชาญ
เฉพาะวิชา ผู� ท่ีเ ก่ียวข�อง เป%นต�น ซ่ึงในส1วนของการกําหนดหัวข�อวิชา ควรระบุหัวข�อวิชาท่ีมี
วัตถุประสงค.ในการให�ความรู� ความเข�าใจและมีเนื้อหาข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเป%นต1อการสร�างความรู� ความ
เข�าใจ ทัศนคติ หรือทักษะในหัวข�อวิชาอ่ืน ๆ ซ่ึงจําเป%นต�องอยู1ในลําดับต�น ๆ ของการอบรม โดยหัวข�อ
วิชาใดท่ีมีเนื้อหาท่ีสามารถเรียนรู�ได�ง1ายกว1า ควรจะอยู1ในลําดับก1อนหัวข�อวิชาท่ีมีเนื้อหาวิชาท่ีเข�าใจ
ยาก สลับซ�อนซับซ�อน หรือมีรายละเอียดมากกว1า หัวข�อท่ีเป%นภาคทฤษฎี ควรจัดให�อยู1ก1อน
ภาคปฏิบัติและหัวข�อวิชาท่ีมีกิจกรรมซํ้ากันหลายชั่วโมง เช1น การบรรยาย หรือการอภิปรายเพียง
อย1างเดียว ควรให�กระจายอยู1ในวันหรือเวลาต1าง ๆ กัน  
 3. การออกแบบโครงการฝ,กอบรม เป%นการวางแผนว1า จะฝ,กอบรมอะไร เม่ือใด และให�
ผู�ใด ซ่ึงจะต�องเขียนเป%นโครงการอย1างละเอียด เพ่ือเป%นแนวทางในการปฏิบัติงาน ปกติจะทําโครงการ
ไว�ล1วงหน�า 1-3 ปG โดยใช�หลักสูตรท่ีเตรียมไว�แล�ว 
 4. การดําเนินการฝ,กอบรม เป%นการนําโครงการท่ีได�รับอนุมัติแล�วมาดําเนินการฝ,กอบรม  
ซ่ึงจะต�องบริหารโครงการเป%น 3 ระยะ คือ 1) ระยะเตรียมการ เป%นการเตรียมการก1อนฝ,กอบรม  
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2) ระยะฝ,กอบรม คือ ต้ังแต1วันแรกของการฝ,กอบรมจนถึงวันสิ้นสุดของการฝ,กอบรม และ 3) ระยะ
หลังการฝ,กอบรมแล�ว ซ่ึงท้ัง 3 ระยะ มีภารกิจและงานท่ีจะต�องดําเนินการหรือปฏิบัติหลายประการ 
 5. การประเมินผลการฝ,กอบรม เป%นการวัดและประเมินว1า การอบรมเป%นไปตามท่ีกําหนด
และบรรลุวัตถุประสงค.หรือไม1 เพียงใด มีปDญหาอุปสรรคอะไรบ�าง ซ่ึงการประเมินอาจใช�การวัด 
หลายวิธี อาจประเมินครั้งเดียวเม่ือสิ้นสุดการอบรม หรือประเมินครึ่งระยะเวลาของการฝ,กอบรม 
และเม่ือสิ้นสุดการฝ,กอบรม รวมเป%น 2 ครั้ง หรือติดตามประเมินผลเม่ือผู�เข�ารับการฝ,กอบรมกลับไป
ปฏิบัติงานแล�ว 6 เดือนถึง 1 ปG รวมเป%น 3 ครั้ง แล�วแต1ความเหมาะสมและความต�องการ 
 ขณะท่ี อรจรีย. ณ ตะก่ัวทุ1ง (2563) อธิบายข้ันตอนการฝ,กอบรมไว� ดังนี้ 
 1. การหาความจําเป%นในการฝ,กอบรม หมายถึง การค�นหาปDญหาท่ีเกิดข้ึนในองค.การ  
โดยวิเคราะห.กลุ1มเปEาหมาย จํานวน และพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน โดยวิธีการสํารวจ การสังเกต  
การทดสอบ หรืออ่ืน ๆ เพ่ือพิจารณาให�ถ1องแท�ว1า ปDญหาท่ีเกิดข้ึนเพราะอะไร จําเป%นท่ีจะต�องให�
เทคนิคการฝ,กอบรมหรือไม1 
 2. การกําหนดวัตถุประสงค.ในการฝ,กอบรม สามารถบอกผู�จัดโครงการฝ,กอบรมให�รู�ถึง
จุดหมายปลายทางของการฝ,กอบรมนั้น ๆ ว1า ต�องการบรรลุวัตถุประสงค.ด�านใดบ�าง เช1น  
ด�านการเพ่ิมพูนความรู� ด�านทักษะการทํางาน หรือด�านทัศนคติ 
 3. การสร�างหลักสูตรฝ,กอบรม เป%นการนําปDญหาท่ีค�นพบมากําหนดเป%นหลักสูตร 
เพ่ือทําการฝ,กอบรม ซ่ึงหลักสูตรประกอบด�วย 1) วัตถุประสงค.ของหลักสูตร 2) หมวดวิชา หัวข�อวิชา 
3) วัตถุประสงค.ของแต1ละหัวข�อวิชา 4) เนื้อหา เทคนิค/ วิธีการ ระยะเวลา การเรียงลําดับหัวข�อวิชา 
 4. การกําหนดโครงการฝ,กอบรม เพ่ือให�ทราบกรอบการปฏิบัติงาน จากนั้นเสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติจากผู�บริหาร เพ่ือให�ผู�บริหารพิจารณาตรวจร1างโครงการก1อนท่ีจะนําไปฝ,กอบรม 
และเพ่ือให�ผู�บริหารอนุมัติงบประมาณสําหรับใช�ในการดําเนินงาน 
 5. การบริหารโครงการฝ,กอบรม ประกอบด�วย 3 ระยะ คือ ก1อนการดําเนินโครงการ 
ระหว1างดําเนินโครงการ และหลังการดําเนินโครงการ 
 6. การประเมินหรือติดตามผลการฝ,กอบรม มีประเด็นในการประเมิน คือ 1) ทัศนคติท่ัวไป 
ของผู�เข�ารับการฝ,กอบรม 2) ความคิดเห็นเก่ียวกับสถานท่ี ระยะเวลาและสิ่งท่ีอํานวยความสะดวก 
ต1าง ๆ 3) คุณสมบัติและวิธีการท่ีวิทยากรแต1ละคนใช�ในการฝ,กอบรม และ 4) ข�อดีและข�อเด1น หรือ
ข�อบกพร1องต1าง ๆ พร�อมข�อเสนอแนะ 
 จากข�อมูลข�างต�น สรุปได�ว1า ข้ันตอนของการฝ,กอบรมจะต�องดําเนินการตามลําดับ คือ 
การศึกษาความจําเป%นในการฝ,กอบรม การกําหนดหลักสูตรและโครงการฝ,กอบรม การดําเนินการ
ฝ,กอบรม การประเมินและติดตามผลการฝ,กอบรม ซ่ึงองค.ประกอบท่ีสําคัญอีกประการ คือ  
การสร�างหลักสูตรฝ,กอบรม ประกอบด�วย 1) หัวข�อหลักสูตร 2) วัตถุประสงค.ของหลักสูตร  
3) เนื้อหาสาระของหลักสูตร 4) ระยะเวลาฝ,กอบรม 5) เทคนิคการฝ,กอบรม 6) สื่อการฝ,กอบรม  
7) กิจกรรมการฝ,กอบรม และ 8) การติดตามและการประเมินผล ท้ังนี้ จากองค.ประกอบดังกล1าว 
ผู�วิจัยได�นํามาเป%นกรอบในการวิจัย เพ่ือกําหนดเป%นองค.ประกอบของข�อคําถามท่ีใช�ในการศึกษา 
ความต�องการจําเป%นต1อการพัฒนาหลักสูตรฝ,กอบรมด�านวิทยาศาสตร.ทางทะเลสําหรับกลุ1มเปEาหมาย 
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 การประเมินหลักสูตรฝ1กอบรม 
 การประเมิน (Evaluation) หมายถึง กระบวนการพิจารณาเพ่ือให�ทราบว1า การกระทํา
กิจกรรมหรืองานต1าง ๆ นั้น เกิดผลเป%นไปตามวัตถุประสงค.หรือไม1 อย1างไร โดยการสังเกต เก็บข�อมูล
เพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ. วัตถุประสงค. หรือมาตรฐานท่ีกําหนด จากนั้นจึงสรุปว1าดี หรือไม1ดี  
สูง หรือตํ่ากว1ามาตรฐานมากน�อยเพียงใด ควรปรับปรุงแก�ไขจุดใดบ�าง ท้ังนี้ วิจิตร อาวะกุล (2540) 
กล1าวว1า การประเมินผลหลักสูตร ประเมินได�ใน 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะท่ี 1 เป%นการประเมินหลักสูตรก1อนโครงการ ซ่ึงเป%นการประเมินหลักสูตรก1อนท่ีจะ
นําไปใช� เม่ือสร�างหลักสูตรเสร็จแล�ว ควรนํามาประเมินหรือตรวจสอบว1า ดีหรือไม1 เพียงใด มีอะไรต�อง
แก�ไข หรือมีอะไรขาดตกบกพร1องท่ีควรปรับปรุงแก�ไขเพ่ิมเติมเสียก1อน 
 ระยะท่ี 2 เป%นการประเมินหลักสูตรในขณะดําเนินการตามหลักสูตร ท่ีจัดทําว1า  
มีข�อบกพร1องท่ีควรแก�ไข และได�รับการแนะนําจากเจ�าหน�าท่ี ผู� เ ก่ียวข�อง ผู� เข�ารับการอบรม 
หรือวิทยากร 
 ระยะท่ี 3 เป%นการประเมินภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ ซ่ึงเป%นการประเมินตามปกติ 
เพ่ือนํามาปรับปรุงแก�ไขหลักสูตรให�มีประสิทธิภาพต1อไป 
 หลักการประเมินหลักสูตรฝ,กอบรม เป%นการประเมินเพ่ือตัดสินผลของหลักสูตรว1า
ครอบคลุมเนื้อหาและประเด็นต1าง ๆ เพียงใด ซ่ึงปกติจะมีประเด็นท่ีจะต�องพิจารณา ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห.ตัวหลักสูตรและหลักเกณฑ.ปฏิบัติ โดยแนวทางการประเมินหลักสูตร 
และการพัฒนาหลักสูตร ให�พิจารณาท่ีความมุ1งหมาย เนื้อหาวิชาท่ีจะนําไปสู1การบรรลุความมุ1งหมาย
การจัดวิชา เนื้อหา การจัดประสบการณ.เรียนรู�ว1า ถูกต�องหรือไม1 เพียงใด 
 2. การวิเคราะห.กระบวนการ หรือวิธีการนําหลักสูตรไปใช�ว1า นําไปใช�ตรงตามวัตถุประสงค. 
หรือความมุ1งหมายของหลักสูตรหรือไม1 การบริหารโครงการ อุปกรณ. วิธีการ เจ�าหน�าท่ีและวิทยากร 
ซ่ึงจะต�องนํามาวิเคราะห.ท้ังหมด เพ่ือสรุปผลการประเมินอย1างครอบคลุมถูกต�อง 
 3. การวิเคราะห.ผลสัมฤทธิ์ของผู�เข�ารับการฝ,กอบรม ต�องได�รับการทดลอง หรือประเมินว1า
มีความรู� ความสามารถ หรือทัศนคติท่ีแท�จริงเพียงใด ตรงตามวัตถุประสงค.ของหลักสูตรหรือไม1  
อาจทดสอบทางอ�อมจากการสังเกตการณ. การสอบถามจากบุคคลท่ีเก่ียวข�อง เช1นผู�บังคับบัญชา หรือ
นายจ�างว1า มีความเห็น หรือความพอใจเพียงใด 
 ท้ังนี้ แม�ว1าการประเมินหลักสูตรจะดําเนินการอย1างดีแล�ว แต1ในการประเมินผล ไม1ควร
ละเลยท่ีจะวิเคราะห.ประสิทธิภาพและวิธีการประเมินผลหลักสูตรท่ีอาจจะมีข�อบกพร1อง อันเกิดจาก
การประเมินก็เป%นได� ซ่ึงการประเมินหลักสูตรฝ,กอบรม ในทางปฏิบัติ เริ่มต้ังแต1การฝ,กอบรมไปจนถึง
ภายหลังสิ้นสุดการฝ,กอบรมไปแล�ว แบ1งได� 4 ประเภท ดังนี้ 
 1. วัดผลก1อนและหลังการวัดผลตอนแรก (Pre-test) เป%นการวัดผลก1อนเริ่มการอบรมกับ
การวัดผลตอนท�ายของการอบรม (Post-test) หลังเสร็จสิ้นการอบรม และนําผลมาเปรียบเทียบ 
ความแตกต1างของของสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู�ของผู�เข�ารับการอบรม 
 2. การกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินว1า หลังจากท่ีได�รับการฝ,กอบรม
แล�ว มีทักษะในการทํางานสูงข้ึนหรือไม1 
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 3. สังเกตการณ.ปฏิบัติงานท่ีกําหนด โดยการกําหนดลักษณะของงานท่ีสังเกตเป%นมาตรฐาน
จากนั้นให�คะแนนปฏิบัติ หรืออาจสังเกตปริมาณผลผลิต แล�วจึงนําผลท่ีสังเกตได�มาเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานท่ีกําหนดไว� 
 4. การสังเกตปฏิบัติงานโดยรวม ความแตกต1างจากวิธีท่ี 3 ตรงท่ี งานท่ีสังเกตเป%นงานรวม
ไม1ได�แยกออกมากําหนดไว� เพ่ือการสังเกตอย1างหนึ่ง อย1างใดโดยเฉพาะ แต1ในส1วนวิธีการสังเกตจะ
ดําเนินการแบบเดียวกับวิธีท่ี 3 
 การประเมินหลักสูตรฝ,กอบรม เป%นการพิจารณาคุณภาพของหลักสูตร โดยใช�ผลการวัดใน
มิติต1าง ๆ ของสิ่งท่ีจะประเมิน นํามาพิจารณาร1วมกัน เช1น การวิเคราะห.กระบวนการ การวิเคราะห.
ผลสัมฤทธิ์ของผู�เข�ารับการฝ,กอบรม เป%นต�น ซ่ึงผลของการประเมินหลักสูตร ยังเป%นตัวบ1งชี้ให�เห็นถึง
ปDญหาอุปสรรคของการฝ,กอบรมร1วมด�วย สามารถใช�เป%นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ต1อไป ซ่ึงงานวิจัยนี้ ผู�วิจัยนําข�อสรุปดังกล1าวมาเรียบเรียงเป%นองค.ประกอบของหัวข�อหลักสูตรท่ีใช�ใน
การประเมินความต�องการจําเป%นเ พ่ือพัฒนาหลักสูตรฝ,กอบรมด�านวิทยาศาสตร.ทางทะเล  
ตามวัตถุประสงค.ของงานวิจัย  
 การจัดโครงการฝ1กอบรม 
 สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน (2562) ได�ให�คําจํากัดความของโครงการฝ,กอบรมว1า  
เป%นกิจกรรมท่ีระบุรายละเอียดถึงการปฏิบัติงานอย1างมีข้ันตอนของการดําเนินงานต1าง ๆ ตลอดจน 
การใช�ทรัพยากรท่ีประสานสอดคล�องกัน เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค.และเปEาหมายท่ีต�องการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงโครงการฝ,กอบรมท่ีดี ควรมีวัตถุประสงค.และเปEาหมายท่ีชัดเจน สามารถ
ตอบสนองต1อภารกิจท่ีเป%นปDญหา มีความกระชับ เข�าใจง1าย ครอบคลุมรายละเอียดท่ีจําเป%น ท่ีสําคัญ 
คือ ต�องปฏิบัติได�จริง ท้ังนี้ ประโยชน.ของโครงการฝ,กอบรมโดยสรุป ประกอบด�วย 1) เพ่ือเป%นข�อมูล
ประกอบการตัดสินใจอนุมัติโครงการฝ,กอบรมของผู�บริหาร 2) วิทยากรใช�เป%นข�อมูลพิจารณากําหนด
เทคนิค วิธีการ กรอบการถ1ายทอดให�เหมาะสมกับผู�เข�ารับฝ,กอบรม 3) ผู�เข�ารับการฝ,กอบรมได�ทราบ
ถึงสิ่งท่ีตนจะได�รับจากการฝ,กอบรม และ 4) เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบใช�เป%นแนวทางดําเนินการจัด 
การฝ,กอบรมให�บรรลุวัตถุประสงค.ของโครงการ ซ่ึงการจัดโครงการฝ,กอบรม ประกอบด�วย
รายละเอียดสําคัญโดยสรุป ดังนี้ (สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน, 2562) 
 1. โครงสร�างของโครงการฝ,กอบรม 
 1.1 ชื่อโครงการ โดยท่ัวไปชื่อโครงการมีองค.ประกอบ 2 ส1วน คือ 
 ส1วนท่ี 1 ประเภทของโครงการ ระเบียบกระทรวงว1าด�วยค1าใช�จ1ายในการฝ,กอบรม  
ได�ให�ความหมายของประเภทโครงการฝ,กอบรมต1าง ๆ ดังนี้ 
 “การอบรม” หมายถึง การให�ความรู�โดยการบรรยายและการตอบปDญหาจากวิทยากร
เพียงฝZายเดียว  
 “การประชุมทางวิชาการ หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ” หมายถึง การให�ความรู� 
โดยการบรรยายเช1นเดียวกับการอบรม แต1เป%นการให�ความรู� ความคิดเห็น เพ่ือนําข�อสรุปท่ีได�ไป
พัฒนาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และอาจกําหนดให�มีการฝ,กปฏิบัติด�วยก็ได� 
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 “การสัมมนาทางวิชาการ หรือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ” หมายถึง การประชุมใน
ลักษณะเป%นการระดมความคิด การแลกเปลี่ยนความรู� ความคิดเห็น เพ่ือนําข�อสรุปท่ีได�ไปพัฒนา 
หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และอาจกําหนดให�มีการฝ,กปฏิบัติด�วยก็ได�  
 “การบรรยายพิเศษ” หมายความว1า การให�ความรู�โดยการบรรยายในเรื่องท่ีส1วน
ราชการ เห็นสมควรให�ความรู�พิเศษเพ่ิมแก1ข�าราชการและลูกจ�าง 
 “การฝ,กศึกษา” หมายความว1า การเพ่ิมพูนความรู�หรือประสบการณ.ด�วยการศึกษา 
และฝ,กปฏิบัติ 
 “การดูงาน” หมายความว1า การเพ่ิมพูนความรู�หรือประสบการณ.ด�วยการสังเกตการณ.  
ซ่ึงได�กําหนดไว�ในหลักสูตรหรือโครงการ ให�มีการดูงานก1อน ระหว1าง หรือหลังการฝ,กอบรม 
และหมายความรวมถึงหลักสูตรหรือโครงการท่ีกําหนดเฉพาะการดูงานภายในประเทศ ท่ีส1วน
ข�าราชการจัดข้ึน 
 “การฝ,กงาน” หมายความว1า การเพ่ิมพูนความรู�หรือประสบการณ.ด�วยการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงกําหนดไว�ในหลักสูตร หรือโครงการ และหมายความรวมถึงการปฏิบัติงานภาคสนามด�วย 
 ส1วนท่ี 2 ลักษณะหรือความเก่ียวข�องของโครงการว1า เก่ียวกับเรื่องอะไร หรือเก่ียวกับ
ใคร ส1วนใหญ1มักจะกําหนดชื่อโครงการใน 3 ลักษณะ คือ 1) กําหนดตามกลุ1มผู�เข�ารับการอบรม เช1น 
การฝ,กอบรมเจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัย การฝ,กอบรมเจ�าหน�าท่ีระดับปฏิบัติการ การฝ,กอบรม 
นักบริหารงานมหาวิทยาลัย การฝ,กอบรมเจ�าหน�าท่ีธุรการ เป%นต�น 2) กําหนดตามเนื้อหาวิชาหลักของ
หลักสูตร เช1น การฝ,กอบรมเทคนิคการนําเสนองานอย1างมีประสิทธิภาพ การฝ,กอบรมการบริหาร
ฝ,กอบรม เป%นต�น และ 3) การประชุมปฏิบัติงาน การฝ,กอบรมหลักสูตรการใช�งานโปรแกรม 
Microsoft excel for windows ฯลฯ กําหนดตามกลุ1มผู� เข�ารับอบรมและเนื้อหาวิชาหลักของ
หลักสูตรประกอบกัน เช1น การฝ,กอบรมการบริหารงานยุคใหม1สําหรับผู�บริหารระดับต�น การฝ,กอบรม
เชิงปฏิบัติ การใช�โปรแกรม MS-Word  สําหรับผู�ใช�งานเริ่มต�น หลักสําคัญในการกําหนดชื่อโครงการ 
คือ จะต�องชัดเจน กะทัดรัด สามารถรู�ได�ในเบ้ืองต�นว1า จะฝ,กอบรมอะไร หรือฝ,กอบรมใคร 
 1.2 หลักการและเหตุผล เป%นการกล1าวถึงปDญหาสาเหตุและความจําเป%น ซ่ึงได�จาก 
การวิเคราะห.หาความจําเป%นในการฝ,กอบรม โดยจะต�องพยายามแสดงเหตุผล หลักการ ทฤษฎี
แนวนโยบาย เป%นต�น ให�มีน้ําหนักน1าเชื่อถือ โดยเน�นให�ผู�อ1านเห็นถึงความสําคัญของโครงการ
ฝ,กอบรมและหรือให�ผู�อ1านเข�าใจว1า แรงจูงใจการจัดการฝ,กอบรมคืออะไร ซ่ึงโดยท่ัวไปควรจะ
ประกอบด�วย  
 1.2.1 ความเป%นมาหรือความสําคัญของเรื่องท่ีจะจัดโครงการฝ,กอบรม  
 12.2 สภาพการณ. หรือหลักการท่ีควรจะเป%น หรือควรจะปฏิบัติ สภาพปDญหา 
ความเสียหายหรือความเบ่ียงเบนท่ีเกิดข้ึน โดยอาจระบุถึงความรุนแรงของปDญหาและความเสียหาย 
ท่ีเกิดข้ึนด�วยก็ได� หรือเขียนถึงแนวโน�มของปDญหาท่ีอาจเกิดข้ึนหากไม1มีการเตรียมปEองกัน โดยสรุปว1า 
เพ่ือเป%นการแก�ไขปDญหา หรือเพ่ือเป%นการปEองกันปDญหาดังกล1าว จึงจําเป%นต�องจัดฝ,กอบรมข้ึน ท้ังนี้  
ในการเขียน ไม1จําเป%นต�องแบ1งแยกแต1ละข้ันตอนออกเป%นย1อหน�า อาจเขียนรวมกันเป%นเพียงย1อหน�า
เดียว 2 หรือ 3 ย1อหน�าก็ได� แล�วแต1เนื้อความว1า ยาวมากน�อยเพียงใดโดยต�องเขียนให�ชัดเจน อ1าน
เข�าใจง1าย มีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ 



สถาบันวิทยาศาสตร.ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา | 29 

 1.3 วัตถุประสงค. เป%นการแสดงให�เห็นถึงสิ่งท่ีต�องการได�จากการฝ,กอบรม แนวทาง 
การเขียนวัตถุประสงค.ของการฝ,กอบรมโดยท่ัวไป มีดังนี้ 
 1.3.1 เป%นวัตถุประสงค.เชิงพฤติกรรม กล1าวคือ ระบุไว�ล1วงหน�าว1า เม่ือผ1าน 
การฝ,กอบรมแล�ว ผู�เข�ารับการอบรมควรจะมีพฤติกรรมใด เช1น ระบุถึงความรู� ทักษะ ความเข�าใจ 
และทัศนคติท่ีต�องการให�ผู�เข�ารับการอบรมได�เรียนรู� โดยตอบคําถามว1า “จะทําเพ่ืออะไร” หรือ  
“ทําแล�วได�อะไร” โดยคําท่ีควรใช�ยกตัวอย1างดังรายละเอียดในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 คําท่ีควรใช�และคําท่ีควรหลีกเลี่ยงในการเขียนวัตถุประสงค.เชิงพฤติกรรม 
 

คําท่ีควรใช� คําท่ีควรหลีกเล่ียง 
กล1าวถึง อธิบายถึง พรรณนาถึง ประเมิน  
สร�างเสริม แสดงถึง ตรวจสอบ กระทํา 

ดําเนินการ วัด เลือก แก�ไข สาธิต ตัดสินใจ 
วิเคราะห. วางแผน มอบหมาย จําแนก 

จัดลําดับ ระบุ แก�ปDญหา ปรับใช� พัฒนา 

เข�าใจถึง ทราบถึง คุ�นเคยกับ ยอมรับใน 
เชื่อถือใน สํานึกใน ซาบซ้ึงใน สนใจ เคยชินกับ

เน�นการพัฒนางาน 

หมายเหตุ: คําท่ีควรหลีกเลี่ยง เป%นเพราะวัดและประเมินผลได�ยาก 
 
 1.3.2 เน�นผลลัพธ. หรือประโยชน.ท่ีจะได�จากการอบรม โดยเน�นการตอบสนองต1อ 
การแก�ปDญหาท่ีค�นพบ เน�นเปEาหมาย สิ่งท่ีต�องการให�เกิดข้ึนเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพในแต1ละ
ช1วงเวลา โดยตอบคําถามว1า “จะทําเท1าใด” 
 ท้ังนี้ การเขียนวัตถุประสงค.ท่ีดีจะต�องมีความสอดคล�องกับความจําเป%นในการฝ,กอบรม 
มีความชัดเจน เข�าใจง1าย ระบุพฤติกรรมท่ีต�องการให�เปลี่ยนแปลงได�เจาะจงมากท่ีสุด มีความเป%น 
ไปได� รวมถึงสามารถวัดและประเมินหลังการฝ,กอบรมได� 
 1.4 หลักสูตรหรือหัวข�อการฝ,กอบรม เป%นการระบุถึงหลักสูตรและรายละเอียดหัวข�อ
วิชาท่ีได�สร�างและพัฒนาไว�แล�ว หรือระบุขอบเขตเนื้อหาโครงร1างของเรื่องท่ีจะอบรม โดยมี 
แนวทางการเขียน 2 แบบ คือ  
  1.4.1 ระบุหลักสูตรฝ,กอบรมและหัวข�อวิชาท้ังหมดท่ีจะทําการฝ,กอบรม โดย
เรียงลําดับหมวดวิชาและหัวข�อวิชาท่ีอยู1ในแต1ละหมวด พร�อมท้ังระบุจํานวนชั่วโมงท่ีกําหนดไว�ด�วย  
  1.4.2 ระบุรายละเอียดของทุกหัวข�อวิชาตามลําดับท่ีระบุไว�ในหลัดสูตร โดยใน
รายละเอียดของแต1ละหัวข�อวิชา ประกอบด�วย ชื่อหัวข�อวิชา วัตถุประสงค. แนวทางการอบรม หรือ
ประเด็นสําคัญ วิธีการหรือเทคนิคฝ,กอบรม และระยะเวลาในการฝ,กอบรม 
 1.5 คุณสมบัติของผู�เข�ารับการฝ,กอบรม เป%นการระบุว1า ผู�ท่ีรับการอบรมควรจะมี
คุณสมบัติใด ซ่ึงโดยท่ัวไปจะต�องสอดคล�องกับสูตร เช1น ระบุความรู�พ้ืนฐานว1า จะต�องได�รับการอบรม
ใดมาก1อน หรือต�องมีความรู�หรือประสบการณ.ใดอยู1แล�ว บางหลักสูตรอาจต�องระบุวุฒิการศึกษาด�วย
หรือต�องเป%นผู�ปฏิบัติงานเก่ียวกับด�านใดด�านหนึ่งโดยเฉพาะหรือไม1 หรือระบุความสะดวกในการเข�า
รับการอบรมตลอดหลักสูตร หรือจํานวนท่ีสามารถรับเข�าฝ,กอบรมต1อ 1 โครงการ ต1อ 1 รุ1น เป%นต�น 
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 1.6 ระยะเวลาในการฝ,กอบรม โดยแสดงระยะเวลาท่ีจะใช�ในการฝ,กอบรมว1า จะใช�ก่ีวัน 
หรือก่ีชั่วโมง ต้ังแต1วันท่ีเท1าไหร1ถึงวันท่ีเท1าไหร1 รวมท้ังระบุให�เห็นด�วยว1า เป%นวันอะไร เช1น วันเสาร.ท่ี  
14 กันยายน พ.ศ. 2553 บางโครงการอาจจะใช�เวลาในการฝ,กอบรมเป%นช1วง ๆ หรือเป%นระยะ ๆ  
ไม1ต1อเนื่องติดต1อกัน จําเป%นต�องระบุให�ชัดเจนด�วยด�วยว1า เป%นวันไหนบ�าง 
 1.7 สถานท่ีในการฝ,กอบรม ระบุว1า จะใช�ท่ีใดในการจัดการฝ,กอบรม หากมีหลายแห1ง 
ในหลายช1วงเวลา ต�องระบุว1า ในแต1ละช1วงเวลา ใช�สถานท่ีใด 
 1.8 วิทยากรในการฝ,กอบรม ให�ระบุชื่อ ตําแหน1ง หน1วยงานต�นสังกัดของวิทยากร  
หากยังไม1สามารถรายชื่อวิทยากรท่ีแน1นอนได� อาจระบุเพียงว1า เป%นวิทยากรจากหน1วยงานใดก็ได� 
 1.9 รูปแบบการฝ,กอบรม เป%นการระบุเทคนิค หรือวิธีการโดยรวมท่ีใช�ในการฝ,กอบรม 
 1.10 การรับรองผลการฝ,กอบรม เป%นการระบุเง่ือนไขว1า ผู�เข�ารับอบรมจะต�องปฏิบัติ
อย1างไร จึงจะมีสิทธิรับวุฒิบัตร/ ประกาศนียบัตร หรือถือว1า “ผ1านการอบรม” 
 1.11 การประเมินผลและการติดตามผล เป%นการแสดงให�เห็นว1า จะประเมิน และ
ติดตามผลในเรื่องใด โดยท่ัวไปอาจแสดงได�ใน 2 ส1วน คือ  
  1.11.1 การประเมินผลโครงการ เช1น การประเมินผลโครงการ โดยประเมิน 
ความพึงพอใจของผู�เข�ารับการฝ,กอบรมในวันสุดท�ายของการฝ,กอบรม  
  1.11.2 การประเมินผลและการติดตามผลผู�เข�ารับการฝ,กอบรม เช1น ใช�แบบวัด หรือ
แบบทดสอบในการประเมินผลผู�เข�ารับการอบรม การติดตามผลการนําความรู�ไปใช�โดยใช�วิธีการ
สัมภาษณ.ผู�เข�ารับการอบรม หลังผ1านการอบรมไปแล�ว 3 เดือน เป%นต�น 
 1.12 ประมาณการค1าใช�จ1าย เป%นการระบุรายการค1าใช�จ1ายต1าง ๆ ตามความจําเป%น 
ท่ีคาดว1าจะต�องใช�ในการฝ,กอบรม หลักในการประมาณค1าใช�จ1าย นอกจากผู�รับผิดชอบจะต�อง
คาดคะเนรายจ1ายท้ังหมดท่ีจําเป%นต�องใช�ตามความเป%นจริงแล�ว จะต�องศึกษาและทําความเข�าใจกับ
ระเบียบหลักเกณฑ. และอัตราการเบิกจ1ายงบประมาณของแต1ละหน1วยงานท่ีจะเสนอของบประมาณ
ให�ชัดเจน 
 1.13 ผู�รับผิดชอบโครงการ โดยระบุชื่อบุคคล หรือหน1วยงานท่ีได�รับมอบหมาย ให�เป%น
เจ�าของเรื่อง หรือรับผิดชอบบริหารจัดการโครงการฝ,กอบรม รวมท้ังแหล1งทุนท่ีได�อนุมัติงบประมาณ
การจัดฝ,กอบรม 
 1.14 ประโยชน.ท่ีคาดว1าจะได�รับ เป%นการระบุผลท่ีคาดว1าพึงจะได� จากความสําเร็จ 
ของโครงการ หลังจากท่ีดําเนินการเสร็จสิ้นลง ท้ังทางตรงและทางอ�อม เช1น ผู�เข�ารับการฝ,กอบรม 
หรือบุคคลใดจะได�รับประโยชน. หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเรื่องอะไร อย1างไร ท้ังในเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ ซ่ึงส1วนใหญ1มักจะสอดคล�องและเป%นไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค.ท่ีกําหนด 
 1.15 การเขียนร1างกําหนดการฝ,กอบรม กําหนดการฝ,กอบรม เป%นเอกสารซ่ึงแสดง
ข�อมูลเก่ียวกับวัน เวลา สถานท่ี รายการและข้ันตอนของกิจกรรม ตลอดจนบทบาทของบุคคล 
ท่ีเก่ียวข�องในการฝ,กอบรมนั้น ๆ ท้ังนี้ โดยท่ัวไป การเขียนกําหนดการ มักนิยมเขียนแสดงรายการ
กิจกรรมเรียงตามลําดับวันและเวลา ต้ังแต1เริ่มต�นไปจนสิ้นสุดการฝ,กอบรม โดยมีชื่อวิทยากร หรือ
ผู�รับผิดชอบดําเนินการในแต1ละกิจกรรมแสดงอยู1ด�วย  
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 2. การดําเนินงานสําหรับระยะเวลาก1อนการฝ,กอบรม 
 นับต้ังแต1การเขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติเสร็จสิ้นแล�ว เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบโครงการ
จะต�องเตรียมงานก1อนการฝ,กอบรม โดยมีกิจกรรมท่ีจะต�องดําเนินการ ดังนี้ 
 2.1 การคัดเลือกวิทยากรและเชิญวิทยากร 
  2.1.1 พิจารณากําหนดตัวบุคคล ซ่ึงจะรับเชิญเป%นวิทยากรในแต1ละหัวข�อ 
โดยพิจารณาจากความรอบรู�ทางวิชาการ และ/ หรือประสบการณ.ในเรื่องท่ีฝ,กอบรมเป%นหลัก 
  2.2.2 ติดต1อทาบทามวิทยากรเป%นการภายใน โดยแจ�งให�วิทยากรทราบถึง
วัตถุประสงค.ของโครงการฝ,กอบรม หัวข�อท่ีขอเชิญเป%นวิทยากร วัตถุประสงค.ของหัวข�อ เทคนิค 
การฝ,กอบรม คุณสมบัติและจํานวนผู�เข�าอบรม กําหนดการและระยะเวลาท่ีใช�ในการฝ,กอบรม 
หัวข�อวิชานั้น ๆ 
  2.2.3 เม่ือวิทยากรตกลงรับเชิญแล�ว จึงส1งหนังสือเชิญวิทยากร และหนังสือ 
ขออนุญาตหน1วยงานต�นสังกัดของวิทยากร พร�อมท้ังแนมเอกสารท่ีวิทยากรควรทราบ ได�แก1 
รายละเอียดของโครงการฝ,กอบรม กําหนดการฝ,กอบรม รายละเอียดหัวข�อวิชา รายงานผล 
การประเมินการฝ,กอบรมให�หัวข�อวิชาเดียวกันในครั้งท่ีผ1านมา (ถ�ามี) เป%นต�น 
  2.2.4 ประสานงานกับวิทยากรเพ่ือข�อมูลและรายละเอียดท่ีจะใช�ในการฝ,กอบรม
ประกอบด�วย 1) เอกสารประกอบการฝ,กอบรม 2) ประวัติของวิทยากร โดยอาจขอรับประวัติวิทยากร
ซ่ึงบางรายอาจมีอยู1แล�ว หรือนําแบบฟอร.มไปให�กรอก ซ่ึงโดยท่ัวไปแบบประวัติวิทยากร ประกอบด�วย 
ชื่อ-ชื่อสกุล พร�อมคํานําหน�าชื่อ ตําแหน1งหน�าท่ีปDจจุบัน สถานท่ีทํางาน หรือท่ีอยู1ท่ีสามารถติดต1อได� 
พร�อมหมายเลขโทรศัพท.-โทรสารในการติดต1อ ประวัติการศึกษา ประวัติการอบรมและดูงาน
ประสบการณ.การทํางาน ผลงานทางวิชาการ 3) สอบถามเก่ียวกับเทคนิคฝ,กอบรม สื่อประกอบ 
การอบรม การจัดสถานท่ีและโสตทัศนูปกรณ.ท่ีจะใช� และ 4) สอบถามเก่ียวกับการเดินทางไปสถานท่ี
ฝ,กอบรมและความต�องการบริการ รับ-ส1ง 
 2.2 การใช�สถานท่ีฝ,กอบรม 
  2.2.1 การเลือกใช�สถานท่ีอบรม หลักการเลือกใช�สถานท่ีฝ,กอบรม พอสรุปได�  
คือ 1) กรณีใช�ห�องประชุมในการฝ,กอบรม ควรเลือกห�องท่ีมีขนาดพอเหมาะกับจํานวนผู�เข�าเข�ารับ 
การอบรมและเหมาะสมกับเทคนิควิธีการฝ,กอบรม หรือกิจกรรมในการฝ,กอบรม 2) ควรเป%นห�อง 
ท่ีมีทางเข�า-ออกทางด�านหลังห�องเพียงด�านเดียว เพ่ือปEองกันการเดินผ1านไป-มา รบกวนบรรยากาศ 
ของการฝ,กอบรม 3) ควรเป%นห�องท่ีทุกคนมองเห็นกันได� เม่ือพูดก็สามารถได�ยินเสียงกันและกัน 
อย1างชัดเจน และสามารถกันเสียงรบกวนจากภายนอกได�  4) ภายในห�องควรมีสิ่ ง อํานวย 
ความสะดวกสบายพอสมควร เช1น มีเครื่องปรับอากาศหรือเป%นห�องท่ีมีการระบายอากาศได�ดี  
และมีแสงสว1างพอควร ไม1จ�าหรือสลัวเกินไป 5) มีโสตทัศนูปกรณ.ท่ีต�องใช�ในการฝ,กอบรม เช1น  
เครื่องฉายภาพข�ามศีรษะ กระดานไวท.บอร.ด เป%นต�น ท้ังนี้ ในกรณีการฝ,กปฏิบัติในพ้ืนท่ี ควรเลือก
พ้ืนท่ีท่ีไป-มาสะดวก มีองค.ประกอบสอดคล�องกับเนื้อหาท่ีฝ,กอบรม 
  2.2.2 การจองใช�สถานท่ี ในกรณีจัดฝ,กอบรมในสถานท่ีหน1วยงานของผู�จัด
ผู�รับผิดชอบเพียงแต1ดําเนินการขอจองใช�สถานท่ีล1วงหน�าก1อนการฝ,กอบรมอย1างน�อย 1-2 เดือน หรือ
กรณีจัดฝ,กอบรมในสถานท่ีของหน1วยงานอ่ืน ผู�รับผิดชอบจําเป%นต�องศึกษาเก่ียวกับอัตราค1าเช1า หรือ
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ค1าบริการ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องอย1างละเอียดถ่ีถ�วน โดยเฉพาะในกรณีของส1วนราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ อาจมีระเบียบ วิธีการ ซ่ึงต�องทําความเข�าใจและถือปฏิบัติในการขอใช�สถานท่ีด�วย 
 2.2.3 การจัดสถานท่ีฝ,กอบรม ท้ังนี้ ในการพิจารณาจัดสถานท่ีฝ,กอบรม ควรจะต�อง
คํานึงถึงรูปแบบหรือประเภทของโครงการฝ,กอบรมว1า เป%นการฝ,กอบรม การสัมมนา หรือการประชุม
เชิงปฏิบัติการ ซ่ึงจะใช�เทคนิคหรือวิธีการท่ีต1างกัน รวมถึงวัตถุประสงค.ของการฝ,กอบรมและกิจกรรม
ท่ีจะใช�ในการดําเนินการฝ,กอบรม จํานวนผู�เข�าอบรม ความสอดคล�องและสนับสนุนการเรียนรู� 
ของผู�เข�าอบรม ตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู�และความต�องการของวิทยากร  
 2.3 การสร�างเกณฑ.และเครื่องมือประเมินผลการฝ,กอบรม 
 เกณฑ.และเครื่องมือสําหรับประเมินผลการฝ,กอบรม ควรจะต�องสอดคล�องกับ
วัตถุประสงค.ของการฝ,กอบรม โดยปกติแล�ว การประเมินผลการฝ,กอบรมนั้น เพ่ือท่ีต�องการทราบว1า 
ผู�เข�าอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด�านความคิด อันได�แก1 ความรู� ความเข�าใจ ความชํานาญ
และความสามารถในการประเมิน วิเคราะห. สังเคราะห.เพียงใด มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ด�านความรู�สึก เช1น ความสนใจ ทัศนคติ ความเชื่อ ค1านิยม ในทิศทางใด ระดับใด มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางด�านการประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานภายหลังการฝ,กอบรมอย1างไร 
และเพียงใด การเปลี่ยนแปลงดังกล1าวข�างต�น เป%นการเปลี่ยนแปลงซ่ึงผู�รับผิดชอบการฝ,กอบรม
ต�องการให�เปลี่ยนแปลงหรือไม1 และได�ผลดีกว1าการเปลี่ยนแปลงด�วยวิธีการอ่ืนหรือไม1 และ 
การเปลี่ยนแปลงดังกล1าว เป%นการเปลี่ยนแปลงอย1างถาวร หรือเป%นการเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วคราว
เท1านั้น 
 ท้ังนี้ วัตถุประสงค.ในการประเมินผลการฝ,กอบรมดังกล1าว มุ1งเน�นเฉพาะประเด็นของ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเป%นผลท่ีเกิดข้ึนตามวัตถุประสงค.ของการฝ,กอบรมเท1านั้น  
โดยนักวิชาการบางท1านเห็นว1า วัตถุประสงค.ในการประเมินผลการฝ,กอบรม ควรจะครอบคลุม
ขอบข1ายของความมุ1งหมายในการประเมินกระบวนการฝ,กอบรมท้ังระบบด�วย กล1าวคือ  
 �เพ่ือทราบสัมฤทธิผลของโครงการฝ,กอบรมนั้น ๆ ว1า ได�ผลตามเปEาหมายท่ีต้ังไว�
หรือไม1 เช1น เกิดการเรียนรู�ใหม1 (Learning) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางาน (Behavior) 
หรือไม1 เพ่ือทราบข�อดี ข�อบกพร1อง ความเหมาะสม รวมถึงปDญหาและอุปสรรคต1าง ๆ ของโครงการ
ฝ,กอบรม ท้ังในแง1ของกระบวนการฝ,กอบรม (เช1น เนื้อหาวิชา วิทยากร ระยะเวลา เป%นต�น) และ 
การจัดฝ,กอบรม (เช1น สถานท่ี การอํานวยความสะดวกต1าง ๆ) เพ่ือแก�ไขและปรับปรุงโครงการ
ฝ,กอบรมในครั้งต1อไป  
 �เพ่ือทราบคุณค1าหรือความเป%นประโยชน.ของโครงการฝ,กอบรมต1อการปฏิบัติงาน
ของผู�เข�าอบรม เช1น ประโยชน.ของหัวข�อวิชาต1าง ๆ ในหลักสูตรการฝ,กอบรมในครั้งต1อไปให�ดียิ่งข้ึน  
 �เพ่ือทราบผลลัพธ. หรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการฝ,กอบรม เช1น การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการทํางาน ผลการปฏิบัติงาน เม่ือเปรียบเทียบกับก1อนการฝ,กอบรม ความก�าวหน�าใน
หน�าท่ีการงานหลังจากการผ1านการฝ,กอบรม 
 � เพ่ือใช�เป%นข�อมูลพ้ืนฐานในการตัดสินใจของผู�บริหาร เช1น พิจารณาว1าควรจะ
ดําเนินการจัดฝ,กอบรมหลักสูตรนั้น ๆ ต1อไปหรือไม1 ช1วยประกอบการตัดสินใจในการแต1งต้ัง หรือ



สถาบันวิทยาศาสตร.ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา | 33 

พัฒนาบุคคลให�สอดคล�องเหมาะสมกับหน�าท่ีความรับผิดชอบ โดยมีสิ่งท่ีควรพิจารณาตรวจสอบใน
การประเมินผลโครงการฝ,กอบรม ดังต1อไปนี้ 
 � ปDจจัยนํ า เข� าของการฝ,กอบรม ( Inputs)  ประกอบด�วย 1)  การวิ เคราะห. 
หาความจําเป%นในการฝ,กอบรม 2) วัตถุประสงค.หลัก/ วัตถุประสงค.รองของโครงการฝ,กอบรม  
3) หลักสูตรและวิธีการฝ,กอบรม 4) โครงการและกําหนดการฝ,กอบรม 5) การบริหาร/ เตรียมการ
ก1อนการฝ,กอบรม 6) การคัดเลือกผู�เข�าอบรม และ 7) งบประมาณ 
 � กระบวนการดําเนินการฝ,กอบรม (Process) ประกอบด�วย 
 1. วิทยากร โดยประเมินว1า วิทยากรมีการชี้แจงวัตถุประสงค.ของหัวข�อวิชาให�ผู�เข�า
อบรมทราบหรือไม1  ความรอบรู� ในเนื้อหาวิชา ความสามารถในการถ1ายทอดความรู�  หรือ 
กระตุ�นให�เกิดการเรียนรู� ความเหมาะสมของการจัดลําดับข้ันตอนของเนื้อหาวิชา ความชัดเจน  
และความตรงประเด็นของการตอบคําถาม การเปKดโอกาสผู� เข�าอบรมแสดงความคิดเห็น  
และการใช�โสตทัศนูปกรณ.ช1วยในการฝ,กอบรม 
 2. ผู�เข�าอบรม โดยประเมินความความสนใจและเอาใจใส1ต1อการฝ,กอบรม การเข�าอบรม
ตามกําหนดเวลาตลอดท้ังหลักสูตร การซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือแสดงการมีส1วนร1วม 
ในการฝ,กอบรม และการให�ความร1วมมือระหว1างการอบรม 
 3. เอกสารประกอบการอบรม โดยประเมินว1า แต1ละวิชามีเอกสารประกอบ 
การอบรมหรือไม1 เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบการอบรม สอดคล�องและสนับสนุนวัตถุประสงค.
ของหัวข�อวิชานั้นหรือไม1 และเอกสารแจกได�ทันเวลา หรือทันความต�องการหรือไม1  
 4. การดําเนินงานของเจ�าหน�าท่ี โดยประเมินความเหมาะสมของการควบคุมเวลา
ระหว1างการอบรม ความเหมาะสมของการกล1าวแนะนําวิทยากรสําหรับแต1ละหัวข�อวิชา การสร�าง
บรรยากาศในการเรียนรู� การกล1าวขอบคุณวิทยากรสําหรับแต1ละหัวข�อวิชา การสร�างความรู�สึกท่ีดี 
แก1วิทยากรและผู�เข�าอบรม การให�บริการและอํานวยความสะดวกแก1วิทยากรและผู�เข�าอบรม 
อย1างเต็มใจ กระตือรือร�นและมีมนุษยสัมพันธ.ดีกับผู�เข�าอบรมหรือไม1  
 5. สภาพแวดล�อมและสิ่งอํานวยความสะดวกต1าง ๆ โดยประเมินว1าความเหมาะสม 
ของการจัดสถานท่ีอบรม อุณหภูมิ การถ1ายเทอากาศ แสงสว1าง เสียง อุปกรณ.ต1าง ๆ ท่ีต�องใช�ใน 
การฝ,กอบรม และมีสิ่งรบกวนต1าง ๆ ในระหว1างการฝ,กอบรม เช1น เสียงรบกวน การเดินเข�า-ออก  
การตามผู�เข�าอบรม หรือวิทยากรไปรับโทรศัพท.บ1อยครั้ง เป%นต�น  
 � ผลท่ีได�จากการฝ,กอบรม (Outputs) เป%นส1วนสําคัญท่ีใช�ในการศึกษาวิเคราะห. 
เพ่ือประเมินผลการฝ,กอบรมท้ังระบบ โดยอาจแบ1งการประเมินผลในช1วงนี้ออกได�เป%น 4 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับท่ี 1 ข้ันปฏิกิริยาหรือความพึงพอใจ (Reaction) ของผู� เข�าอบรม หมายถึง  
ความคิดเห็น ความรู�สึก และทัศนคติท่ีผู�เข�าอบรมท่ีมีต1อความเหมาะสมของหลักสูตรและหัวข�อวิชา 
การดําเนินการฝ,กอบรมของวิทยากร ประโยชน.ของการฝ,กอบรมต1อการปฏิบัติงานของผู�เข�าอบรม 
เช1น เนื้อหาท่ีฝ,กอบรมมีความเก่ียวข�องกับงานท่ีทํา ความเหมาะสมในการบริหารโครงการฝ,กอบรม
และสิ่งอํานวยความสะดวก สัมพันธภาพในกลุ1มผู�เข�าอบรม ความคุ�มค1าในการเข�ารับการอบรม 
ความสามารถในการนําไปประยุกต.ใช� และระดับ  ความยากง1ายของเนื้อหา 
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 ระดับท่ี 2 ข้ันการเรียนรู� (Learning) ของผู�เข�าอบรม เป%นการวัดการเพ่ิมข้ึนของความรู�
หรือความสามารถทางสติปDญญาหลังการฝ,กอบรมเม่ือเทียบกับก1อนการฝ,กอบรม คือ ผู�เข�าอบรม 
เกิดการเรียนรู� หรือมีการเปลี่ยนแปลงตามท่ีกําหนดไว�ในวัตถุประสงค.หลักของโครงการหรือไม1 
ได�รับความรู� ความเข�าใจเพ่ิมข้ึนจากความรู�สึกของตนเองเพียงใด และผู�เข�าอบรมได�มีประสบการณ.
ตามท่ีต�องการหรือไม1 
 ระดับท่ี 3 ข้ันพฤติกรรม (Behavior) ของผู� เข�าอบรม เป%นการวัดว1า ผู� เข�าอบรม 
มีการประยุกต.ใช�สิ่งท่ีเรียนในการเปลี่ยนพฤติกรรมมากน�อยเพียงใด การประเมินอาจทําได�ทันที 
หรือรอไประยะเวลาหนึ่งก็ได� ตัวอย1างเช1น ผู�เข�าอบรมได�นําสิ่งท่ีเรียนรู� เช1น ทักษะ ความรู� ไปใช�
ประโยชน.หรือไม1 พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงเป%นไปในทางใด ระดับใด ชั่วคราวหรือถาวร ผู�เข�าอบรม
สามารถถ1ายทอดสิ่งท่ีเรียนรู�ให�คนอ่ืนได�หรือไม1 ผู�เข�าอบรมรับรู�การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม ความรู�
และทักษะของตนเองหรือไม1 เป%นต�น 
 � ข้ันผลลัพธ. (Outcomes หรือ Results) อาจแยกเป%น 2 ประเด็นหลัก คือ  
 ประเด็นท่ี 1 ผลท่ีองค.การได�รับ ควรพิจารณาถึงผลงานท้ังในด�านปริมาณและคุณภาพ 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือการดําเนินงานของผู�ผ1านการอบรม ความพึงพอใจ หรือความนิยม 
ของผู�รับบริการ หรือหน1วยงานท่ีประสานงาน หรือดําเนินงานเก่ียวเนื่องด�วยกับผู�ผ1านการอบรม 
 ประเด็นท่ี 2 ผลท่ีผู�เข�าอบรมได�รับ อาจพิจารณาได�จากทักษะด�านต1าง ๆ ท่ีได�รับจาก 
การฝ,กอบรม พร�อมท่ีจะนําไปใช�ประโยชน.หรือไม1 และนําไปใช�ได�มากน�อยเพียงใด เป%นต�น 
  2.4 แฟEมเอกสารประกอบการฝ,กอบรม สําหรับแจกผู�เข�ารับการฝ,กอบรม ประกอบด�วย 
1) รายละเอียดโครงการฝ,กอบรม และกําหนดการฝ,กอบรม 2) เอกสารประกอบการฝ,กอบรม  
3) รายชื่อผู�เข�าฝ,กอบรมและท่ีอยู1ท่ีสามารถติดต1อไป 4) กระดาษจดบันทึก และเครื่องเขียน และ  
5) ประวัติวิทยากร นอกจากนี้ ปDจจุบันมักจะมีการขอข�อมูลการนําเสนอ เช1น Power-point ของ
วิทยากรร1วมด�วย  
 2.5 การเตรียมการจัดกิจกรรมกลุ1มสัมพันธ. ตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู� การเรียนรู� 
จะเกิดข้ึนได� ไม1 เพียงแต1ในสภาพแวดล�อมท่ีมีท้ังความสะดวกสบายในด�านกายภาพเท1านั้น 
หากควรจะต�องมีบรรยากาศของความไว�เนื้อเชื่อใจและเคารพซ่ึงกันและกัน การช1วยเหลือซ่ึงกัน 
และกัน อิสรภาพท่ีจะแสดงออกและมีการยอมรับในความแตกต1างกัน ดังนั้น ผู�จัดฝ,กอบรม 
จะต�องพยายามแสวงหาวิธีการท่ีจะสร�างความสัมพันธ.อันดีระหว1างผู� เข�าอบรม โดยการจัด 
หรือกําหนดให�มีกิจกรรมท่ีช1วยให�เกิดบรรยากาศของความร1วมมือ ร1วมใจกัน ซ่ึงอาจจะนําไปสู1
บรรยากาศท่ีเอ้ือต1อการเรียนรู� กิจกรรมดังกล1าว อาจเรียกว1า “กิจกรรมกลุ1มสัมพันธ.” ซ่ึงกิจกรรมกลุ1ม
สัมพันธ.  หมายถึง กิจกรรมใดก็ตาม ท่ีผู� เข�าอบรมท้ังหมดมีส1วนร1วมกระทําด�วยกัน ตามท่ี 
ผู�จัดฝ,กอบรมหรือวิทยากรกําหนดให� หรือจัดให�โดยมีวัตถุประสงค.เพ่ือสร�างความคุ�นเคยระหว1าง 
ผู�เข�าอบรม สร�างความรู�สึกและความสัมพันธ.อันดีระหว1างผู� เข�าอบรม สร�างความสนุกสนาน 
และผ1อนคลายความตึงเครียด และสร�างบรรยากาศและความประทับใจท่ีดีต1อการฝ,กอบรม รวมถึง 
เพ่ือเรียนรู� กล1าวคือ เป%นส1วนประกอบในการสาธิตด�วยการสร�างประสบการณ. ตรงเก่ียวกับแนวคิด 
แนวปฏิบัติในเรื่องท่ีต�องการให�ผู�เข�าอบรมตระหนักบางเรื่อง โดยกิจกรรมกลุ1มสัมพันธ.ดังกล1าว  
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อาจมีได�ท้ังเกมต1าง ๆ การร�องเพลง การเล1นดนตรี การแสดงละคร การแก�ปDญหา ฯเป%นต�น แล�วแต1จะ
กําหนดข้ึน  
 อย1างไรก็ตาม โดยปกติแล�ว ผู�จัดการฝ,กอบรมจะต�องรับผิดชอบในการจัดให�มีกิจกรรม
กลุ1มสัมพันธ.เพ่ือสร�างและรักษาบรรยากาศของการเรียนรู�  โดยเฉพาะอย1างยิ่งในช1วงแรกของ 
การฝ,กอบรมซ่ึง เชื่อว1า ผู�เข�าอบรมซ่ึงอาจยังไม1รู�จักคุ�นเคยซ่ึงกันและกันมาก1อน จะมีพฤติกรรมเย็นชา
และสงวนท1าที ไม1ค1อยแสดงพฤติกรรมใด ๆ ออกมา ผู�จัดฝ,กอบรมจึงต�องพยายาม “ละลายน้ําแข็ง  
(Break the Ice) “ด�วยการจัด “กิจกรรมละลายพฤติกรรม” หรืออาจเรียกว1า “กิจกรรมเพ่ือสร�าง
ความคุ�นเคย” เพ่ือให�เกิดความพร�อมท่ีจะร1วมมือซ่ึงกันและกันท้ังระหว1างผู� เข�าอบรม และ 
สร�างบรรยากาศท่ีอบอุ1นเป%นกันเอง เพ่ือให�เกิดความพร�อมท่ีจะร1วมมือซ่ึงกันและกันท้ังระหว1าง 
การฝ,กอบรมและในระยะเวลาต1อไป ท้ังนี้ เพ่ือให�สามารถคัดเลือกกิจกรรมมาใช�แต1ละครั้งได�อย1าง
เหมาะสม ผู�จัดกิจกรรมจะต�องคํานึงถึงข�อมูลเก่ียวกับกลุ1มผู�เข�าอบรมซ่ึงเป%นกลุ1มเปEาหมาย เช1น
จํานวนผู�เข�าอบรม อายุ สัดส1วนของเพศของผู�เข�าอบรม ตําแหน1งหน�าท่ีของผู�เข�าอบรม และลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลาสําหรับจัดกิจกรรม สถานท่ีในการจัดกิจกรรม รวมถึงวัฒนธรรมไทย หรือ
ขนบธรรมเนียมของสังคมไทย 
 2.6 การจัดเตรียมการบริการอาหารว1าง เครื่องด่ืม และอาหารระหว1างการฝ,กอบรม 
โดยเลือกรายการอาหารอย1างระมัดระวัง จัดให�มีอาหารสําหรับผู�ทีมีข�อจํากัดทางศาสนา เช1น ผู�ท่ีเป%น
มุสลิม หรือผู�ท่ีมีปDญหาเก่ียวกับการแพ�อาหารบางชนิด เช1น อาหารทะเล เป%นต�น 
 2.7 การจัดเตรียมสิ่งเบ็ดเตล็ดต1าง ๆ สําหรับการฝ,กอบรม ได�แก1 1) จัดทําบัญชี
ลงทะเบียนเข�ารับการฝ,กอบรม 2) จัดทําปEายชื่อวิทยากร สําหรับต้ังโตqะบรรยาย 3) จัดทําปEายชื่อผู�เข�า
อบรม ท้ังปEายต้ังโตqะและปEายติดเสื้อ และ 4) อุปกรณ.อํานวยความสะดวกต1าง ๆ เช1น กระดาษ ดินสอ 
ตะกร�าผง แผ1นใส ปากกาเขียนแผ1นใส ปากกาเขียนไวท.บอร.ด 
 3. การดําเนินงานสําหรับช1วงระหว1างการฝ,กอบรม โดยการดูแลสถานท่ีฝ,กอบรมให�อยู1ใน
สภาพท่ีส1งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู� และเหมาะสมกับเทคนิคหรือกิจกรรมในการฝ,กอบรม  
 4. การดําเนินการฝ,กอบรม โดยมีพิธีกรท่ัวไประหว1างการฝ,กอบรม เพ่ือกล1าวต�อนรับ 
และชี้แจงรายละเอียดของโครงการฝ,กอบรม แจ�งและเตือนผู�เข�าอบรมเก่ียวกับกําหนดการฝ,กอบรม 
การให�ผู�เข�าอบรมลงนามเข�าอบรมในแต1ละวัน สังเกตการณ.การฝ,กอบรมและพยายามรักษาเวลา 
ในการฝ,กอบรมให�เป%นไปตามกําหนดการ และดําเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการอบรมตามท่ีได�
วางแผนไว� รวมถึงการให�บริการและอํานวยความสะดวกในระหว1างการฝ,กอบรม 
 5. การดําเนินงานสําหรับช1วงหลังการฝ,กอบรม กล1าวคือ ในบางกิจกรรมอาจจะมีกิจกรรม
ท่ีต�องดําเนินการต1อเนื่อง ได�แก1 การส1งหนังสือขอบคุณวิทยากร หรือหน1วยงานท่ีเก่ียวข�อง  
เป%นตัวกลางในการติดต1อประสานงานระหว1างผู�เข�าอบรม ให�ความช1วยเหลือ ร1วมมือกับผู�เข�าอบรม 
ในการจัดทําทําเนียบรุ1นของผู�เข�าอบรม ออกใบรับรองการผ1านการฝ,กอบรม เม่ือได�รับการร�องขอ หรือ
ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินและติดตามผลการฝ,กอบรมต1อไป 
 จากข�อมูลดังกล1าว ข�างต�น สรุปได�ว1า การจัดโครงการฝ,กอบรม เป%นกิจกรรมท่ีระบุ
รายละเอียดการปฏิบัติงานฝ,กอบรมต1าง ๆ อย1างมีข้ันตอน รวมถึงการใช�ทรัพยากรท่ีประสาน
สอดคล�องกัน เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค.และเปEาหมายท่ีต�องการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
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ซ่ึงโครงการฝ,กอบรมท่ีดี ควรมีวัตถุประสงค.และเปEาหมายท่ีชัดเจน สามารถตอบสนองต1อภารกิจท่ีเป%น
ปDญหา ครอบคลุมรายละเอียดท่ีจําเป%น โดยโครงสร�างของโครงการฝ,กอบรม ประกอบด�วย หลักการ
และเหตุผล วัตถุประสงค.ของโครงการฝ,กอบรม หลักสูตรหรือหัวข�อการฝ,กอบรม คุณสมบัติของ 
ผู�เข�ารับการฝ,กอบรม ระยะเวลาในการฝ,กอบรม สถานท่ีในการฝ,กอบรม วิทยากรในการฝ,กอบรม 
รูปแบบการฝ,กอบรม การรับรองผลการฝ,กอบรม การประเมินผลและการติดตามผล ประมาณ 
การค1าใช�จ1าย ผู�รับผิดชอบโครงการ ประโยชน.ท่ีคาดว1าจะได�รับและการเขียนร1างกําหนดการฝ,กอบรม 
ซ่ึงแสดงข�อมูลเก่ียวกับวัน เวลา สถานท่ี รายการและข้ันตอนของกิจกรรม ตลอดจนบทบาทของบุคคล
ท่ีเก่ียวข�องในการฝ,กอบรมนั้น ๆ ซ่ึงการระบุรายละเอียดดังกล1าว จะช1วยให�ผู�รับผิดชอบโครงการ
ฝ,กอบรมมีแบบแผนในการดําเนินงานอย1างเป%นระบบ  
 
���� บทเรียนหรือกิจกรรมการฝ1กอบรมของสถาบันวิทยาศาสตร.ทางทะเล 
 งานวิจัยนี้ เป%นการศึกษาความต�องการจําเป%น เพ่ือนําไปสู1การพัฒนาหลักสูตรฝ,กอบรม 
ด�านวิทยาศาสตร.ทางทะเล ของสถาบันวิทยาศาสตร.ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ซ่ึงต�องใช� 
องค.ความรู�ความเชี่ยวชาญและประสบการณ.ของบุคลากรในหน1วยงาน เพ่ือถ1ายทอดองค.ความรู� 
สู1กลุ1มเปEาหมายในระดับต1าง ๆ ดังนั้น ผู�วิจัยจึงศึกษาข�อมูลท่ัวไปของสถาบันวิทยาศาสตร.ทางทะเล 
และบทเรียนหรือกิจกรรมการฝ,กอบรมของสถาบันวิทยาศาสตร.ทางทะเล เพ่ือให�สามารถแบ1งประเภท
องค.ความรู�ของหน1วยงานได�อย1างเหมาะสม และข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับกิจกรรมการฝ,กอบรมของ
หน1วยงาน โดยมีรายละเอียดพอสรุปได� ดังนี้  
 ปรัชญา วิสัยทัศน.และพันธกิจ  
 
    
    
 

 
 
 
 
   
  
  
 

ภาพท่ี 2 ปรัชญา วิสัยทัศน.และพันธกิจขององค.กร  
  

วิสัยทัศน. 
 

เป%นศูนย.กลาง 
แห1งความเป%นเลิศ

ทางการวิจัยและบริการ
วิชาการด�านวิทยาศาสตร. 

ทางทะเล 

ปรัชญา 
 

พัฒนางานวิจัย ใส1ใจ
ให�บริการ ประสาน
ความร1วมมือ ยึดถือ

แนวทางอนุรักษ. 
พิทักษ.ทะเลไทย 

พันธกิจ 
 

1. ดําเนินงานวิจัยด�านวิทยาศาสตร. 
   ทางทะเล 
2. การบริการวิชาการและสนับสนุน 
   การเรียนการสอน 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยยึดหลัก 
   คุณธรรม จริยธรรม โปร1งใส มีคณุภาพ 
   และประสิทธิภาพอย1างต1อเน่ือง 
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 ค&านิยมองค.กร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ค1านิยมองค.กร 
 
 โครงสร�างการบริหารองค.กร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 โครงสร�างการบริหารองค.กร (สถาบันวิทยาศาสตร.ทางทะเล, 2562) 
  

Best                 มุ&งสู&ความเป8นเลิศ B 

Innovation        กําเนิดนวัตกรรม I 

Morality            คุณธรรมนําความคิด M 

Service Mind     มีจิตมุ&งบริการ S 
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พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันให�เป%นท่ียอมรับ รวมถึงเสริมสร�างศักยภาพ
ของนักวิจัยให�มีความเข�มแข็งทางวิชาการ สามารถพัฒนากระบวนการผลิตผลงานวิจัย 
องค.ความรู�และนวัตกรรมให�มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองชุมชน ท�องถิ่น 
และสังคม รวมถึงพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน เครื่องมืออุปกรณ.และส่ิงอํานวยความสะดวกใน
การทําวิจัยให�กับนักวิทยาศาสตร.อย1างเพียงพอ 

บูรณาการองค.ความรู�และศักยภาพขององค.กรมาใช�ในการบริการวิชาการ และสนับสนุน
การเรียนการสอนด�านวิทยาศาสตร.ทางทะเลอย1างมีประสิทธิภาพ พัฒนาและปรับปรุง
สถานแสดงพันธุ.สัตว.นําเค็มและพิพิธภัณฑ.วิทยาศาสตร.ทางทะเล ให�เป%นแหล1งเรียนรู� 
ด�านวิทยาศาสตร.ทางทะเล และเป%นแหล1งท1องเท่ียวนันทนาการเพ่ือการเรียนรู�ตลอดชีวิต
ต�นแบบท่ีได�มาตรฐาน รวมถึงสร�างเครือข1ายความร1วมมือด�านวิชาการกับหน1วยงานต1าง ๆ  
 
เสริมสร�างระบบการทํางานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให�มีคุณภาพ คุณธรรม 
และทันต1อการเปล่ียนแปลง พัฒนาทรัพยากรในการปฏิบัติงานเพ่ือให�เกิดประโยชน. 
อย1างคุ�มค1าและเอื้อต1อการดําเนินงานของสถาบันฯ สนับสนุนให�บุคลากรได�รับการพัฒนา
ความรู� ทักษะและสมรรถนะท่ีจําเป%นเพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร�าง
ความสุขในการทํางานและเสริมสร�างวัฒนธรรมท่ีดีในองค.กร 

ยุทธศาสตร.ที่ 1  
การพัฒนาการวิจัย 
ด�านวิทยาศาสตร.

ทางทะเล 

ยุทธศาสตร.ท่ี 2 
การพัฒนา

กระบวนการ
ให�บริการวิชาการ 
ด�านวิทยาศาสตร. 
ทางทะเลแก&สังคม 

ยุทธศาสตร.ท่ี 3 
การพัฒนาสถาบัน 
ด�วยระบบบริหาร

จัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

และพ่ึงตนเองได� 

ภาพท่ี 6 ยุทธศาสตร.การพัฒนาองค.กร 

 สถาบันวิทยาศาสตร.ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา แบ1งการดําเนินงานออกเป%น 6 ฝZาย  
โดยมีหน�าท่ีและความรับผิดชอบ ดังรายละเอียดในภาพท่ี 5 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 หน�าท่ีและความรับผิดชอบของฝZายต1าง ๆ ในองค.กร 
 

 นอกจากนี้ ยังมีศูนย.เรียนรู�โลกใต�ทะเล บางแสน เป%นหน1วยงานในกํากับของสถาบัน
วิทยาศาสตร.ทางทะเล ซ่ึงเป%นการบริหารจัดการร1วมกับหน1วยงานท�องถ่ิน ได�แก1 จังหวัดชลบุรี 
และองค.การบริหารส1วนจังหวัดชลบุรี 
 ยุทธศาสตร.การพัฒนาองค.กร 
 สถาบันวิทยาศาสตร.ทางทะเล กําหนดยุทธศาสตร.การพัฒนาองค.ไว� 3 ประเด็นหลัก โดยมี
รายละเอียดดังภาพท่ี 6 (สถาบันวิทยาศาสตร.ทางทะเล มหาวิทยาบูรพา, 2563) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประสานงานเพ่ือสนับสนุนภารกิจต1าง ๆ ของสถาบัน   

บริการวิชาการสู1สังคม โดยจัดฝ,กอบรม ศึกษาวิจัยทางการศึกษา 
และผลิตสื่อเพ่ือการเรียนรู�ในรูปแบบต1าง ๆ   

ศึกษา ค�นคว�าวิจัยด�านวิทยาศาสตร.ทางทะเลและสาขาท่ีเก่ียวข�อง 

จัดแสดงพันธุ.สัตว.นํ้าและสิ่งมีชีวิตต1าง ๆ ในทะเล 

เผยแพร1องค.ความรู�ด�านวิทยาศาสตร.ทางทะเลสู1สังคมในรูปแบบ 
ของพิพิธภัณฑ.วิทยาศาสตร.ทางทะเล 

การส1งเสริมศักยภาพการดําเนินงานด�านการวิจัยและบริการวิชาการ
ในพ้ืนท่ีตั้งและบริเวณใกล�เคียง 

สํานักงานผู�อํานวยการ 

ฝTายบริการวิชาการ 

ฝTายวิจัยวิทยาศาสตร.ทางทะเล 

ฝTายสถานเลี้ยงสัตว.น้ําเค็ม 

ฝTายพิพิธภัณฑ.วิทยาศาสตร.
ทางทะเล 

สถานีวิจัย 
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 จากข�อมูลดังกล1าวข�างต�น สรุปได�ว1า สถาบันวิทยาศาสตร.ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
มีความรู� ความเชี่ยวชาญด�านการวิจัยและบริการวิชาการด�านวิทยาศาสตร.ทางทะเลในทุกมิติของ 
การเรียนรู�  ท้ังบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด�าน ความพร�อมของทรัพยากรท่ีสามารถ 
อํานวยความสะดวกต1อการจัดกิจกรรมการเรียนรู� ท่ีหลากหลาย เช1น ตัวอย1างสิ่ง มีชีวิตใน 
สถานเลี้ยงสัตว.น้ําเค็ม พิพิธภัณฑ.อ�างอิงและธรรมชาติวิทยา ห�องปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร. 
(Laboratory) เป%นต�น ภายใต�ระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนิน
กิจกรรมต1าง ๆ นั้น สามารถนําไปใช�ประโยชน.ในด�านการจัดการเรียนรู� หรือการฝ,กอบรมในรูปแบบ
ต1าง ๆ เพ่ือเสริมสร�างความรู� ความเข�าใจและทักษะด�านวิทยาศาสตร.ทางทะเล รวมถึงเสริมสร�าง 
ความตระหนักต1อการอนุรักษ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมทางทะเลร1วมด�วย ท้ังนี้ องค.ความรู�
หลัก ๆ ท่ีสถาบันวิทยาศาสตร.ทางทะเล มีความรู� ความเชี่ยวชาญ ประกอบด�วย 1) สิ่งแวดล�อม 
ทางทะเล 2) การเพาะเลี้ยงสัตว.และพืชทะเล 3) ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล และ  
4) เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ซ่ึงองค.ความรู�ดังกล1าว สามารถนําไปจัดการเรียนรู�ในรูปแบบต1าง ๆ ได� 
แต1ข้ึนอยู1กับความเหมาะสมของระดับการเรียนรู�และความต�องการในการเรียนรู�ของของผู�เข�ารับ 
การพัฒนา 
 กิจกรรมการฝ1กอบรมของสถาบันวิทยาศาสตร.ทางทะเล 
 หน1วยงานหลักท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดูแลการฝ,กอบรมของสถาบัน
วิทยาศาสตร.ทางทะเล คือ ฝZายบริการวิชาการ ซ่ึงมีพันธกิจหลัก คือ การบริการวิชาการและสนับสนุน
การเรียนการสอน โดยกําหนดเป%นประเด็นยุทธศาสตร. คือ บูรณาการองค.ความรู�และศักยภาพ 
ขององค.กรมาใช�ในการบริการวิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอนด�านวิทยาศาสตร.ทางทะเล 
อย1างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงกิจกรรมหนึ่งท่ีฝZายบริการวิชาการนํามาเป%นภารกิจหลักในการดําเนินงาน  
คือ การจัดโครงการฝ,กอบรมและกิจกรรมค1ายวิทยาศาสตร.ทางทะเล เพ่ือเสริมสร�างความรู�   
ความเข�าใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร.ทางทะเล และปลูกฝDงจิตสํานึกในการอนุรักษ.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมทางทะเลท่ียั่งยืนให�กับเยาวชน โดยแบ1งกิจกรรมเป%น 2 รูปแบบ ได�แก1  
 1. โครงการสร�างรายได�โดยใช�ทรัพยากร ความเชี่ยวชาญและองค.ความรู�ขององค.กร โดยมี
วัตถุประสงค.เพ่ือถ1ายทอดองค.ความรู�ด�านวิทยาศาสตร.ทางทะเล และสนับสนุนให�ให�ผู�เข�ารับ 
การฝ,กอบรมได�ฝ,กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร. สามารถใช�เครื่องมือทางวิทยาศาสตร.ใน
ห�องปฏิบัติการ (Laboratory) ได�อย1างถูกต�องและเหมาะสม เพ่ือต1อยอดไปสู1การศึกษาวิจัย หรือ 
การทําโครงงานวิทยาศาสตร. ซ่ึงตัวอย1างของโครงการฝ,กอบรมดังกล1าว เช1น โครงการค1าย
วิทยาศาสตร.ทางทะเล สําหรับนักเรียน ว.ม.ว. โรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา 
โครงการค1ายบูรณาการและพัฒนาคุณภาพนักเรียนด�านการทําวิจัยวิทยาศาสตร.ให�กับโรงเรียน
กาฬสินธุ.พิทยาสรรพ. และโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี เป%นต�น  
 2. โครงการให�บริการสังคม (University social responsibility: USR) โดยมีวัตถุประสงค.
เพ่ือถ1ายทอดองค.ความรู�ด�านวิทยาศาสตร.ทางทะเล และเสริมสร�างความตระหนักในการอนุรักษ.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมทางทะเลให�กับผู�เข�ารับการฝ,กอบรม ซ่ึงตัวอย1างของโครงการ
ฝ,กอบรมดังกล1าว เช1น โครงการค1ายวิทยาศาสตร.เพ่ือการอนุรักษ.ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลสําหรับ
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เยาวชน โครงการค1ายวิทยาศาสตร.ทางทะเลสัญจรสู1ภูมิภาค/ เผยแพร1วิทยาศาสตร.และการอนุรักษ.
ทรัพยากรสู1ภูมิภาคสัญจร เป%นต�น 
 ท้ังนี้  ผู�วิจัยศึกษารายงานผลการฝ,กอบรมของสถาบันวิทยาศาสตร.ทางทะเล ต้ังแต1 
พ.ศ. 2560-2562 ในแต1ละโครงการ พบว1า มีเพียงข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับแผนการดําเนินงานโครงการ 
รายชื่อคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ การดําเนินงานโครงการในภาพรวม ภาพประกอบกิจกรรม 
และผลการเมินกลุ1มเปEาหมายตามวัตถุประสงค.ในการฝ,กอบรม ซ่ึงเป%นท่ีสังเกตว1า บางโครงการ
กําหนดวัตถุประสงค.ว1า ต�องการให�กลุ1มเปEาหมายมีความรู� ความเข�าใจต1อการสิ่งท่ีแต1ละโครงการ
ต�องการถ1ายทอดความรู� แต1จากการศึกษาข�อมูล พบว1า บางโครงการไม1พบการอธิบายถึงการวัด และ
ประเมินผลความรู� ความเข�าใจของผู�เรียนท่ีได�รับจากการเข�าร1วมอบรม มีเพียงการประเมินผล 
ความพึงพอใจของผู�เข�าร1วมอบรมเท1านั้น อีกท้ัง บางโครงการไม1พบการอธิบายถึงความต�องการใน 
การพัฒนาของกลุ1มเปEาหมาย เป%นเพียงการอธิบายสภาพปDญหาท่ีเป%นภาพกว�างของประเทศ ซ่ึงขาด
ความเชื่อมโยงกับบริบทของผู�รับบริการ ประกอบกับการพัฒนากลุ1มเปEาหมายไม1มีการจัดทํากรอบ
แนวคิดและกําหนดจุดพัฒนาตามสภาพปDญหาและความต�องการของกลุ1มเปEาหมายอย1างชัดเจน และ
เป%นระบบ รวมถึงยังขาดการนิเทศ ติดตามและกํากับการดําเนินงานตามโครงการ ตลอดจนขาด 
ความชัดเจนของการนําผลการประเมินมาพัฒนางานอย1างต1อเนื่อง ซ่ึงเห็นได�จากรายงานผล 
การดําเนินงานโครงการท่ีเป%นรูปแบบเดิม กิจกรรมการดําเนินงานไม1มีการปรับเปลี่ยน หรือมี 
การพัฒนาท่ีแตกต1างไปจากการดําเนินงานก1อนหน�า โดยข�อสังเกตท่ีสําคัญและสอดคล�องกับงานวิจัย
นี้ คือ ผู�วิจัยไม1พบสาระสําคัญและรายละเอียดท่ีบ1งชี้ถึงหลักสูตรฝ,กอบรมด�านวิทยาศาสตร.ทางทะเล 
ท่ีถูกต�องตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝ,กอบรม แต1เป%นลักษณะของการถ1ายทอดองค.ความรู�ตาม
ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรการเรียนรู�ท่ีมีของสถาบันวิทยาศาสตร.ทะเล ซ่ึงขาดความเชื่อมโยงกับ
ความต�องการของกลุ1มเปEาหมายท่ีชัดเจน ดังนั้น จึงถือเป%นเปEาหมายสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร
ฝ,กอบรมของสถาบันวิทยาศาสตร.ทางทะเลต1อไป 
 
���� งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
 ณัฐภัสสร ชื่นสุขสมหวัง (2564) ได�ประเมินความต�องการจําเป%นเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ 
ทางวิชาชีพของครูปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค.เพ่ือ 1) ศึกษาความต�องการจําเป%นเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ 
ทางวิชาชีพของครูปฐมวัย 3 ด�าน ได�แก1 การสอน การพัฒนาตนเอง และคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) จัดลําดับความต�องการจําเป%นเพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ 
ของครูปฐมวัย และ 3) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาวิชาชีพของครูปฐมวัย กลุ1มตัวอย1างท่ีใช�ใน
การศึกษา ได�แก1 ครูปฐมวัยในโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร 4 สังกัด ได�แก1 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการส1งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักการศึกษากรุงเทพ 
มหานคร และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 374 คน เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
ได�แก1 แบบสอบถามและแนวคําถามในการประชุมกลุ1ม วิเคราะห.ข�อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี  
ค1าร�อยละ ค1าส1วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค1าทีด�วยวิธีการเปรียบเทียบรายคู1 (Paired-sample  
t-test) และใช�เทคนิค Modified priority needs index และการวิเคราะห.เนื้อหา   
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 ผลการวิจัย พบว1า ค1าเฉลี่ยของการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของครูปฐมวัย  
ท้ังสภาพท่ีเป%นจริงและสภาพท่ีควรจะเป%น มีความแตกต1างกันอย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
ทุกด�าน คือ ด�านการสอน ได�แก1 การจัดการเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการ และการประสาน
ความร1วมมือกับผู�ปกครองและชุมชน ด�านการพัฒนาตนเอง ได�แก1 การศึกษาหาความรู� การวิจัยใน 
ชั้นเรียน และการทํางานเป%นทีม ด�านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ได�แก1 การประพฤติ
ตนเป%นแบบอย1างท่ีดี ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ และการมีวินัยและความรับผิดชอบ แสดงว1า  
ครูปฐมวัยมีความต�องการจําเป%นเพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูทุกด�าน สําหรับด�านท่ีมีความจํา
เป%นมากท่ีสุด ได�แก1 การพัฒนาตนเอง รองลงมา คือ การสอนและคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตามลําดับ โดยการพัฒนาตนเอง คือ การวิจัยในชั้นเรียน มีความจําเป%นมากท่ีสุด 
ด�านการสอน คือ การจัดการเรียนการสอนและการประสานความร1วมมือกับผู�ปกครองและชุมชน  
มีความต�องการจําเป%นมากท่ีสุด ด�านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ คือ ความรัก 
และศรัทธาในวิชาชีพ มีความต�องการจําเป%นมากท่ีสุด แนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ 
ของครูปฐมวัยท่ีสําคัญท่ีสุดของแต1ละด�าน ได�แก1 การวิจัยในชั้นเรียน คือ การสนับสนุนของผู�บริหาร 
การจัดการเรียนการสอน คือ การจัดอบรมให�ความรู�และติดตามผลจากหน1วยงานต�นสังกัด  
การประสานความร1วมมือกับผู�ปกครองและชุมชน คือ การส1งเสริมนโยบายการมีส1วนร1วมของ
ผู�ปกครอง ด�านความรักและศรัทธาในวิชาชีพ คือ การส1งเสริมให�ครูรักและตระหนักในวิชาชีพครู 
 ศรีสกุล มีระหันนอก (2561) ศึกษาความต�องการจําเป%นในการจัดการศึกษาสําหรับ 
เด็กพิเศษเรียนรวม ของสถานศึกษาสังกัดองค.การบริหารส1วนจังหวัดมหาสารคาม โดยใช�โครงสร�างซีท 
(SEAT Framework) และศึกษาแนวทางการพัฒนาและแก�ไขปDญหาความต�องการจําเป%นในการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัด กลุ1มตัวอย1างท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก1 บุคลากรในโรงเรียน
ท่ีมีการจัดการเรียนรวม สังกัดองค.การบริหารส1วนจังหวัดมหาสารคาม จากจํานวน 20 โรงเรียน 
จํานวน 221 คน โดยการใช�สูตรของ Taro Yamane ในการคํานวณหาขนาดของกลุ1มตัวอย1าง 
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก1 แบบสอบถามและการสัมภาษณ. สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห.ข�อมูล ได�แก1 
ร�อยละ ค1าเฉลี่ย ค1าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เละการจัดลําดับความสําคัญของความต�องการจําเป%น 
แบบปรังปรุง (PNI Modified)  
 ผลการวิจัย พบว1า ความต�องการจําเป%นในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษเรียนรวม  
ของสถานศึกษาสังกัดองค.การบริหารส1วนจังหวัดมหาสารคาม ตามโครงสร�างซีทด�านผู�เรียน ต�องการ
ให�เด็กพิเศษสามารถเรียนหนังสือได�เท1าเทียมกับเด็กปกติ ด�านสภาพแวดล�อม ต�องการให�โรงเรียนจัด
สนาม หรือพ้ืนท่ีทํากิจกรรมสําหรับเด็กพิเศษอย1างเพียงพอ ด�านกิจกรรมการเรียนการสอน ต�องการ
ให�มีการรายงานความก�าวหน�าของเด็กพิเศษ โดยสรุปจากแผนการสอนเฉพาะบุคคล และ 
ด�านเครื่องมือ สื่อและนวัตกรรม ต�องการให�มีการดัดแปลงสื่อการเรียนการสอนเด็กปกติมาใช�สอน 
เด็กพิเศษ สําหรับข�อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและแก�ไขปDญหาความต�องการจําเป%นในการจัด 
การเรียนการสอนตามโครงสร�างซีท ด�านผู�เรียน ควรเตรียมความพร�อมให�กับเด็กพิเศษก1อนเข�าสู1ระบบ
การศึกษาแบบเรียนรวมกับเด็กปกติ และจัดอบรมให�ความรู�กับครูในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
ด�านสภาพแวดล�อม ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาพ้ืนท่ี หรือสถานท่ีเฉพาะในการทํา
กิจกรรมสําหรับเด็กพิเศษ ด�านกิจกรรมการเรียนการสอน ควรจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�เฉพาะ
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บุคคลและใช�เกณฑ.ในการวัดประเมินผลตามหลักการจัดการศึกษาพิเศษ ด�านเครื่องมือ สื่อ 
และนวัตกรรม ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดทําสื่อการเรียนการสอน และอบรมการจัดทําสื่อ
สําหรับนําไปใช�ในการเรียนการสอนเด็กพิเศษอย1างเหมาะสม 
 สัมฤทธิ์ พรหมพิทักษ., เสนอ ภิรมจิตรผ1อง และอัยรดา พรเจริญ (2559) ศึกษาสภาพ 
และความต�องการจําเป%นในการพัฒนาหลักสูตรฝ,กอบรมบนเครือข1ายออนไลน. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะครู
ด�านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู�ของผู�เรียน โดยใช�วิธีการศึกษาเอกสารและงานวิจัย 
ท่ีเก่ียวข�อง การสัมภาษณ.ความคิดเห็นของกลุ1มผู�เชี่ยวชาญโดยเป%นผู�เชี่ยวชาญด�านการพัฒนา
หลักสูตรฝ,กอบรมครู ผู�บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก. และผู�เชี่ยวชาญด�านการวัดผลประเมินผล
การศึกษา จํานวน 10 ท1าน และศึกษาความต�องการจําเป%นของครูผู�สอนต1อหลักสูตรการฝ,กอบรม 
บนเครือข1ายออนไลน. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะครู ด�านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู�ของผู�เรียน  
จากผลการศึกษา พบว1า สภาพความจําเป%นด�านการเพ่ิมสมรรถนะครู ครูจําเป%นต�องมีสมรรถนะ 
ด�านการวัดและประเมินผลการเรียนรู� สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผล จากเดิมท่ีเน�น
การทดสอบเพ่ือตัดสินผลการเรียนไปสู1วิธีการประเมินผลตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ส1วนสภาพปDจจุบัน การดําเนินงานด�านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู� 
ของผู�เรียนท่ีผ1านมา มีประเด็นท่ีเป%นปDญหาและอุปสรรคสรุป ได�แก1  
 1. ครูขาดสมรรถนะด�านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู�ตามแนวหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ซ่ึงเน�นการประเมินตามมาตรฐานและตัดสินผลการเรียนตามตัวชี้วัด  
 2. ครูไม1เข�าใจเก่ียวกับแนวคิดและหลักการประเมินผลแนวใหม1  
 3. ครูยังยึดติดวิธีการประเมินผลแบบเดิม คือ การแยกระบบการประเมินออกจาก 
การเรียนการสอน โดยครูมองภาพการสอนการเรียนรู�ของนักเรียนและการประเมินผลแยกจากกัน  
 4. ครูไม1นิยมใช�วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เพราะเห็นว1ายุ1งยากและใช�เวลา
มากกว1าการสอบแบบเดิม  
 5. ขาดการใช�ผลการประเมินการเรียนรู�มาพัฒนาผู�เรียน ท้ังในระดับโรงเรียน หรือ 
ในระดับชาติ  
 6. ขาดการมีส1วนร1วมของผู�เก่ียวข�อง เพราะยังไม1รู�บทบาทของตนเอง 
 7. ผู�บริหารไม1ให�ความสนใจส1งเสริมและขาดการติดตามนิเทศการวัดและประเมินผล  
 8. ครูยังไม1ชัดเจนในระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู� ขาดทิศทางและเปEาหมาย
ในการวัดและประเมินผลให�เป%นไปในแนวทางเดียวกัน  
 สําหรับความคิดเห็นของครูต1อความต�องการจําเป%นของครูผู�สอนต1อหลักสูตรฝ,กอบรม 
บนเครือข1ายออนไลน. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะครูด�านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู�ของผู�เรียน พบว1า  
ครูมีความต�องการฝ,กอบรมอยู1ในระดับมาก และหลักสูตรควรมีเนื้อหาสาระความรู�เก่ียวกับหลักการ
พ้ืนฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู� เทคนิคและการออกแบบวิธีการวัดและประเมินผล การสร�าง
เครื่องมือวัดและประเมินผล การดําเนินการวัดและประเมินผลผู�เรียนตามสภาพจริง และการนํา 
ผลการประเมินมาใช�ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู�  
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 ทรงศิริ วิชิรานนท. และอรุณี อรุณเรือง (2559) ประเมินความต�องการจําเป%นในการจัด
สภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต1อการเรียนรู�ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
และจัดเรียงลําดับความสําคัญของความต�องการจําเป%น ในการจัดสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต1อการพัฒนา 
การเรียนรู�ของนักศึกษา รวมถึงเพ่ือหาแนวทางแก�ไขปรับปรุงสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต1อการเรียนรู� 
ของนักศึกษาตามลําดับความสําคัญ กลุ1มตัวอย1างท่ีใช�ในการศึกษา ได�แก1 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน
ในภาคเรียนท่ี 1/2558 จํานวน 343 คน โดยใช�วิธีการสุ1มแบบชั้นภูมิ (Simple random sampling) 
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก1 แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย สถิติท่ีใช� คือ ค1าร�อยละ ค1าเฉลี่ย  
ค1าส1วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค1า t การจัดเรียงลําดับความสําคัญของความต�องการจําเป%นฉบับปรับปรุง 
และการวิเคราะห.เนื้อหา  
 ผลการศึกษา พบว1า 1) ความจําเป%นในการจัดสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต1อการพัฒนาการเรียนรู�
ของนักศึกษา ลําดับแรก คือ ด�านกายภาพและส1งเสริมคุณภาพชีวิตแก1นักศึกษา ลําดับท่ี 2 คือ  
ด�านสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต1อการเรียนรู� ลําดับท่ี 3 คือ ด�านการให�ความช1วยเหลือและการ
บริการข�อมูลข1าวสาร ลําดับท่ี 4 คือ ด�านการจัดการหลักสูตร และลําดับท่ี 5 คือ ด�านอาจารย.ผู�สอน 
ส1วนแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต1อการเรียนรู�ตามความต�องการจําเป%นของนักศึกษา 
กล1าวคือ ด�านกายภาพและส1งเสริมคุณภาพชีวิตแก1นักศึกษา ลําดับสูงสุด คือ เพ่ิมพ้ืนท่ีพักผ1อน  
ด�านสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต1อการเรียนรู� ลําดับสูงสุด คือ การพัฒนาอุปกรณ.ท่ีเก่ียวข�องกับ 
การเรียนการสอนให�เพียงพอต1อนักศึกษา ด�านการให�บริการนักศึกษา ลําดับสูงสุด คือ การพัฒนา 
การประชาสัมพันธ.ข1าวสารต1าง ๆ แก1นักศึกษา ด�านหลักสูตร ลําดับสูงสุด คือ การพัฒนาหลักสูตร 
ให�สอดคล�องกับสถานการณ.ปDจจุบัน มีความทันสมัยและสามารถนําไปใช�ในการปฏิบัติงานจริง และ
ด�านผู�สอน ลําดับสูงสุด คือ ผู�สอนควรมีความเข�าใจและรับฟDงนักศึกษา เปKดโอกาสให�นักศึกษาได�
แสดงความคิดเห็นในแง1มุมต1าง ๆ  
 สาธิมา สิทธิกูล ไพโรจน. สถิรยากร และชัยวิชิต เชียรชนะ (2558) ประเมินความต�องการ
จําเป%นในการฝ,กอบรมเก่ียวกับการจัดการศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส1งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีกลุ1มตัวอย1าง 
เป%นครูผู�สอน จํานวน 231 คน และผู�บริหารศึกษา จํานวน 41 คน สถิติท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก1  
ค1าร�อยละ ค1าเฉลี่ย ค1าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และจัดลําดับความสําคัญของความต�องการจําเป%นด�วยดัชนี
ความต�องการจําเป%นฉบับปรับปรุง ซ่ึงผลการศึกษาผลการศึกษาความคิดเห็นของผู�บริหาร พบว1า  
การดําเนินการท่ีถานศึกษาส1วนใหญ1ร�อยละ 8.30 ยังไม1ได�ดําเนินการ คือ ด�านการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู�เรียน รองลงมา ได�แก1 ด�านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด�านหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน รวมถึงด�านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา (มีค1าร�อยละ 5.58, 4.13 และ 1.83 ตามลําดับ 
สําหรับผลการจัดลําดับความสําคัญของความต�องการจําเป%นในการฝ,กอบรมจากครูผู�สอน พบว1า  
ด�านท่ีมีความจําเป%นสูงสุด คือ ด�านการบริหารจัดการ (0.24) รองลงมาได�แก1 ด�านหลักสูตร 
และการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน มีค1าดัชนีความต�องการเท1ากัน คือ 
0.23 และด�านท่ีมีดัชนีความต�องการจําเป%นตํ่าท่ีสุด คือด�านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา (0.22) 
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 Wither (2000)  พัฒนาหลักสูตรท�อง ถ่ินและการจัด พ้ืนฐานทางการศึกษาของ
สถาบันการศึกษา YVLEI ซ่ึง Wither ได�วิเคราะห.พ้ืนฐานของการพัฒนาหลักสูตรว1า ควรจะปรับปรุง
ให�เกิดความสัมพันธ.ระหว1างโรงเรียนกับชุมชน และทําให�เด็กเกิดความคิดโดยใช�ประสาทสัมผัส 
ทุกส1วนจากเด็กกับสิ่งแวดล�อมท่ีเขาอาศัยอยู1 จัดหาโอกาสให�เด็กได�แลกเปลี่ยนความรู�ระหว1างชุมชน  
ซ่ึงหลักสูตรนี้ Wither ได�นําไปพัฒนาทุกระดับชั้น โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปGท่ี 6 ท่ีเน�นในเรื่องของ
ระเบียบวินัยอย1างเคร1งครัด โดยร1วมกันจัดระหว1างครู สมาชิกของชุมชนและนักเรียน ซ่ึงผู�นําชุมชน 
จะจัดเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐาน เป%นท่ียอมรับของโรงเรียน 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง พบว1า การประเมินความต�องการจําเป%นของงานวิจัย
โดยส1วนใหญ1 ใช�แบบสอบถามและการสัมภาษณ.ผู�เก่ียวข�อง เป%นเครื่องมือในการวิจัยวิเคราะห.ข�อมูล
โดยการแจกแจงความถ่ี ค1าร�อยละ ค1าส1วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห.เนื้อหา (Content 
analysis) และและจัดลําดับความสําคัญของความต�องการจําเป%นด�วยดัชนีความต�องการจําเป%นฉบับ
ปรับปรุง (Modified priority needs index: PNI) โดยแบ1งการดําเนินการวิจัยออกเป%น 3 ข้ัน ได�แก1 
 1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ และ
ผู�เชี่ยวชาญท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาหลักสูตรการฝ,กอบรม 
 2. ศึกษาความคิดเห็นของกลุ1มผู�เชี่ยวชาญโดยใช�วิธีการสัมภาษณ. โดยเป%นผู�เชี่ยวชาญ 
ด�านการพัฒนาหลักสูตรฝ,กอบรมและผู�เชี่ยวชาญด�านการวัดผลประเมินผลการศึกษา จํานวน 10 คน
 3. ศึกษาความต�องการจําเป%นของการพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคล�องกับกลุ1มเปEาหมาย 
ในการพัฒนา ซ่ึงในแต1ละงานวิจัยดังกล1าวข�างต�น นอกจากจะศึกษาเพ่ือจัดลําดับความต�องการจําเป%น
ของการพัฒนา ยังนําเสนอแนวทางเพ่ือแก�ไขปDญหา หรือปรับปรุงการดําเนินงาน เพ่ือให�สามารถ
ผลักดันความต�องการจําเป%นให�เกิดข้ึนอย1างเป%นรูปธรรม ดังนั้น ผู�วิจัยจึงนําข�อสรุปดังกล1าว  
มาเป%นแนวทางในการศึกษาความต�องการจําเป%นเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝ,กอบรมด�านวิทยาศาสตร. 
ทางทะเล บนฐานวิถีชีวิตใหม1 สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบันวิทยาศาสตร. 
ทางทะเล  
 ท้ังนี้ สถาบันวิทยาศาสตร.ทางทะเล เป%นหน1วยงานท่ีปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัย 
และบริการวิชาการทางด�านวิทยาศาสตร.ทางทะเล เล็งเห็นความสําคัญของการเผยแพร1องค.ความรู�
ด�านวิทยาศาสตร.ทางทะเล และการปลูกฝDงให�เยาวชนตระหนักและมีจิตสํานึกในการอนุรักษ.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จึงได�จัดทําโครงการบริการวิชาการแก1สังคมในลักษณะ 
ของโครงการฝ,กอบรมประเภทต1าง ๆ และการจัดค1ายวิทยาศาสตร. ซ่ึงดําเนินการอย1างต1อเนื่อง 
ผ1านกลุ1มเปEาหมายท่ีเป%นนักเรียนในโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ัวประเทศ ดังนั้น การทบทวน
หลักสูตรฝ,กอบรมด�านวิทยาศาสตร.ทางทะเล เพ่ือนําไปสู1การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฝ,กอบรม 
ให�มีประสิทธิภาพจึงเป%นเรื่องสําคัญ ซ่ึงการศึกษาความต�องการจําเป%น ถือเป%นกระบวนการหนึ่ง 
ของการพัฒนาหลักสูตรฝ,กอบรม เพ่ือค�นหาปDญหา หรือความต�องการของกลุ1มเปEาหมาย โดย
วิเคราะห.กลุ1มเปEาหมาย จํานวนและพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน จากการสํารวจ การสังเกต การทดสอบ หรือ
อ่ืน ๆ เพ่ือพิจารณาให�ถ1องแท�ว1า ปDญหาหรือความต�องการจําเป%นท่ีเกิดข้ึนเพราะอะไร จําเป%น 
ท่ีจะต�องให�เทคนิคการฝ,กอบรมรูปแบบใดเข�ามาใช�ในการจัดกิจกรรมให�สอดคล�องกับสถานการณ. 
ในปDจจุบัน และต�องเตรียมการวางแผนเพ่ือการจัดกิจกรรมฝ,กอบรมในอนาคต 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 งานวิจัยนี้ เป�นการวิจัยเชิงสํารวจ เพ่ือศึกษาความต�องการท่ีจําเป�นเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
ฝ%กอบรมด�านวิทยาศาสตร(ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�น  
ของสถาบันวิทยาศาสตร(ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรายละเอียดของการดําเนินงานวิจัย ดังนี้  
 1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 2. การกําหนดประชากรและกลุ-มตัวอย-าง 
 3. เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 4. การสร�างเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 5. การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 6. การวิเคราะห(ข�อมูลและนําเสนอข�อมูล 
 
� การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
 ผู�วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษาความต�องการท่ีจําเป�น เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรฝ%กอบรมด�านวิทยาศาสตร(ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต�น เพ่ือวิเคราะห(เนื้อหา (Content analysis) และนําไปกําหนดเป�นกรอบแนวคิดการวิจัย รวมถึง
นําไปใช�ในการสร�างแบบประเมินและแบบสัมภาษณ(ผู�ทรงคุณวุฒิ โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 รายละเอียดของการศึกษาเอกเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 
เอกเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง วัตถุประสงค$ของการศึกษา 

หลักการและแนวคิดเก่ียวกับ 
จิตวิทยาการเรียนรู� 

เพ่ือศึกษาพัฒนาการของผู�เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�น
ท้ังด�านร-างกาย สังคมและจิตใจ เพ่ือให�การพัฒนาหลักสูตร
ฝ%กอบรมสอดคล�องกับธรรมชาติการเรียนรู�ของผู�เรียน 

แนวคิดเก่ียวกับฐานวิถีชีวิตใหม- เพ่ือศึกษาถึงหลักการ รูปแบบและพฤติกรรมการใช�ชีวิตบน
ฐานวิถีชีวิตใหม-  

แนวคิดเก่ียวกับการประเมิน 
ความต�องการท่ีจําเป�น 

� เพ่ือศึกษาวิธีประเมินความต�องการท่ีจําเป�น 
� เพ่ือศึกษาการสร�างเครื่องมือการประเมินความต�องการ 
    ท่ีจําเป�น 
� เพ่ือศึกษาโครงสร�างของการสร�างแบบประเมิน และ 
    แบบสัมภาษณ(/ สนทนากลุ-ม 
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ดังนั้น กลุ-มตัวอย-างท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ คือ จํานวน 186 คน 

ตารางท่ี 3 (ต-อ) 
 
เอกเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง วัตถุประสงค$ของการศึกษา 

แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา 
หลักสูตร ฝ%กอบรม 

� เพ่ือศึกษากระบวนการและหลักการพ้ืนฐานของ 
    การจัดทําหลักสูตรฝ%กอบรม  
� เพ่ือศึกษาองค(ประกอบของหัวข�อหลักสูตรท่ีใช�ใน 
    การประเมินความต�องการท่ีจําเป�นเพ่ือพัฒนา 
    หลักสูตรฝ%กอบรม 

บทเรียน หรือกิจกรรมการฝ%กอบรม
ของสถาบันวิทยาศาสตร(ทางทะเล 

� เพ่ือให�ทราบถึงองค(ความรู�/ ความเชี่ยวชาญของสถาบัน 
    วิทยาศาสตร(ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา  
� เพ่ือให�ได�สารสนเทศท่ีเป�นความต�องการท่ีจําเป�น 
    เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตร( 
    ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม- 

 
� การกําหนดประชากรและกลุ'มตัวอย'าง 
 ประชากรท่ีใช�ในการวิจัย  
 ประชากรท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ท่ีเข�าร-วมโครงการ
ฝ%กอบรมของสถาบันวิทยาศาสตร(ทางทะเล พ.ศ. 2560-2562 จํานวน 348 คน จาก 6 โรงเรียน ได�แก- 
โรงเรียนชลราษฎรอํารุง โรงเรียนชลกัลยานุกูล โรงเรียนบ�านสวน “จั่นอนุสรณ(” โรงเรียนชลกัลยา- 
นุกูลแสนสุข โรงเรียนพานทองชนูปถัมภ( และโรงเรียนชลบุรีสุขบท  
 กลุ'มตัวอย'างท่ีใช�ในการวิจัย  
 กลุ-มตัวอย-างท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น จํานวน 186 คน  
ใช�วิธีการคัดเลือกกลุ-มตัวอย-างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการคัดเลือกนักเรียน 
จากโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ท่ีเข�าร-วมโครงการฝ%กอบรม 
ของสถาบันวิทยาศาสตร(ทางทะเล พ.ศ. 2560-2562 จํานวน 348 คน และใช�วิธีคํานวณขนาดของ
กลุ-มตัวอย-างจากสูตรของ Taro Yamane ดังนี้ (ล�วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2540, หน�า 209) 
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 จากสูตร N  คือ จํานวนลูกค�าท่ีมาใช�บริการท้ังหมด 
  n   คือ ขนาดกลุ-มตัวอย-างท่ีใช�ในการสํารวจ 
  e   คือ ความคลาดเคลื่อนจากการสุ-มตัวอย-าง กําหนดเป�น 5 เปอร(เซ็นต( 
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- มีคุณวุฒิจบการศึกษาระดับปริญญาเอกข้ึนไป 
- มีประสบการณ(ในการทํางานด�านเทคโนโลยีการศึกษามากกว-า 10 ปa  
 

 จากนั้น ผู�วิจัยใช�วิธีการเลือกกลุ-มตัวอย-าง โดยการสุ-มตัวอย-างแบบแบ-งชั้นภูมิ (Stratified 
random sampling) โดยเทียบสัดส-วนตามจํานวนนักเรียนท่ีเข�าร-วมโครงการฝ%กอบรมของสถาบัน
วิทยาศาสตร(ทางทะเล พ.ศ. 2560-2562 รายละเอียดดังตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 ขนาดของกลุ-มตัวอย-าง จําแนกตามโรงเรียนท่ีเข�าร-วมโครงการฝ%กอบรมของสถาบัน 
             วิทยาศาสตร(ทางทะเล พ.ศ. 2560-2562 
 

โรงเรียน จํานวนประชากร (คน) จํานวนกลุ'มตัวอย'าง (คน) 
1. โรงเรียนชลราษฎรอํารุง   76   41 
2. โรงเรียนชลกัลยานุกูล   35   19 
3. โรงเรียนบ�านสวน “จั่นอนุสรณ(”   40   21 
4. โรงเรียนชลกัลยานุกูลแสนสุข   61   33 
5. โรงเรียนพานทองชนูปถัมภ(   63   34 
6. โรงเรียนชลบุรีสุขบท   73   38 

รวม 348 186 
 
 กลุ'มผู�ให�ข�อมูล  
 กลุ-มผู�ให�ข�อมูล แบ-งออกเป�น 2 ประเภท ได�แก- 
 1. ผู�บริหารโรงเรียนและครูจากโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 18 ท่ีเข�าร-วมโครงการฝ%กอบรมของสถาบันวิทยาศาสตร(ทางทะเล พ.ศ. 2560-2562 เป�นผู�ให�
ข�อมูลเก่ียวกับความต�องการและรูปแบบในการจัดกิจกรรมฝ%กอบรมด�านวิทยาศาสตร(ทางทะเลบนฐาน
วิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ประกอบด�วย ผู�อํานวยการโรงเรียน หรือ 
รองผู�อํานวยการฝfายวิชาการ จํานวน 1 คน และครูกลุ-มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี 
จํานวน 1 คน 
 2. กลุ-มผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน เป�นผู�ให�ข�อมูลเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
ฝ%กอบรมด�านวิทยาศาสตร(ทางทะเล บนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น  
โดยผู�ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 2.1 ผู�ทรงคุณวุฒิด�านวิทยาศาสตร(ทางทะเล จํานวน 1 คน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
      - มีคุณวุฒิจบการศึกษาระดับปริญญาเอกข้ึนไป 
      - มีประสบการณ(ในการทํางานไม-น�อยกว-า 10 ปa และมีผลงานวิชาการท่ีเก่ียวข�อง
กับวิทยาศาสตร(ทางทะเล 
 2.2 ผู�ทรงคุณวุฒิด�านหลักสูตรและการสอน จํานวน 1 คน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
      - มีคุณวุฒิจบการศึกษาระดับปริญญาเอกข้ึนไป 
      - มีประสบการณ(ในการทํางานไม-น�อยกว-า 10 ปa และมีผลงานท่ีเก่ียวข�องกับ 
การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 2.3 ผู�ทรงคุณวุฒิด�านเทคโนโลยีการศึกษาและฝ%กอบรม จํานวน 1 คน มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
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� เคร่ืองมือที่ใช�ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยมี 2 ประเภท ประกอบด�วย แบบประเมินและแบบสัมภาษณ(ท่ีใช�
ในการสนทนากลุ-ม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. แบบประเมินความต�องการท่ีจําเป�นเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรมด�านวิทยาศาสตร( 
ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบันวิทยาศาสตร( 
ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา แบ-งออกเป�น 2 ตอน ดังนี้ 
 � ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบประเมิน เป�นคําถามเก่ียวกับเพศ ระดับชั้น  
องค(ความรู�ทางด�านวิทยาศาสตร(ทางทะเลท่ีสนใจ เทคนิคหรือวิธีการฝ%กอบรมท่ีทําให�เกิดการเรียนรู� 
ท่ีมีประสิทธิภาพ และวิธีการเรียนรู�ของผู�เรียนในยุควิถีชีวิตใหม- โดยมีลักษณะเป�นแบบตรวจรายการ 
(Check list) เพ่ือสํารวจข�อมูลพ้ืนฐานของผู�ตอบแบบประเมิน จํานวน 7 ข�อ 
 � ตอนท่ี 2 สภาพท่ีเป�นจริงและสภาพท่ีควรจะเป�นของหลักสูตรฝ%กอบรมด�านวิทยาศาสตร( 
ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบันวิทยาศาสตร( 
ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เป�นแบบมาตราประมาณค-า 5 ระดับ โดยใช�รูปแบบการตอบสนองคู-  
(Dual-respond format) (Within, 1984 อ�างถึงใน สุวิมล ว-องวาณิช, 2548) โดยแบ-งออกเป�น  
8 ด�าน ได�แก- หัวข�อหลักสูตร วัตถุประสงค(ของหลักสูตร เนื้อหาสาระของหลักสูตร ระยะเวลาฝ%กอบรม 
เทคนิ คกา รฝ% กอบรม  สื่ อ การฝ% กอบรม  กิจกร รมการฝ% กอบรม  และการ ติดตาม  และ 
การประเมินผล ซ่ึงประกอบด�วยข�อมูล 2 ส-วน ได�แก- มีการปฏิบัติ หรือเป�นอยู-ในปmจจุบัน และ 
ควรปฏิบัติหรือมีความต�องการ โดยกําหนดความหมายในแต-ละระดับ ดังนี้ 
 5 หมายถึง มีการปฏิบัติ หรือเป�นอยู-ในปmจจุบัน อยู-ในระดับมากท่ีสุด  
                          ควรปฏิบัติ หรือมีความต�องการ อยู-ในระดับมากท่ีสุด  
 4 หมายถึง มีการปฏิบัติ หรือเป�นอยู-ในปmจจุบัน อยู-ในระดับมาก 
                          ควรปฏิบัติ หรือมีความต�องการ อยู-ในระดับมาก  
 3 หมายถึง มีการปฏิบัติ หรือเป�นอยู-ในปmจจุบัน อยู-ในระดับปานกลาง 
                          ควรปฏิบัติ หรือมีความต�องการ อยู-ในระดับปานกลาง  
 2 หมายถึง มีการปฏิบัติ หรือเป�นอยู-ในปmจจุบัน อยู-ในระดับน�อย 
                          ควรปฏิบัติ หรือมีความต�องการ อยู-ในระดับน�อย  
 1 หมายถึง มีการปฏิบัติ หรือเป�นอยู-ในปmจจุบัน อยู-ในระดับน�อยท่ีสุด 
                          ควรปฏิบัติ หรือมีความต�องการ อยู-ในระดับน�อยท่ีสุด  
 2. แบบสัมภาษณ( เป�นข�อคําถามแบบมีโครงสร�าง ลักษณะปลายเปnดในประเด็นท่ีเก่ียวข�อง
กับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรมด�านวิทยาศาสตร(ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบันวิทยาศาสตร(ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน  
8 ด�าน ได�แก- 1) หัวข�อหลักสูตร 2) วัตถุประสงค(ของหลักสูตร 3) เนื้อหาสาระของหลักสูตร 
4) ระยะเวลาฝ%กอบรม 5) เทคนิคการฝ%กอบรม 6) สื่อการฝ%กอบรม 7) กิจกรรมการฝ%กอบรม และ  
8) การติดตามและการประเมินผล 
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  -1 หมายถึง มีความเห็นว-า แน-ใจว-า ไม-สอดคล�อง ครอบคลุมและเหมาะสมกับ 
        วัตถุประสงค(และกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

� การสร�างเคร่ืองมือที่ใช�ในการวิจัย 
 ผู�วิจัย สร�างเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ดังนี้ 
 1. ศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับหลักการ แนวคิด และองค(ประกอบเก่ียวกับการศึกษา 
ความต�องการท่ีจําเป�น เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรมด�านวิทยาศาสตร(ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม- 
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบันวิทยาศาสตร(ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
จากเอกสาร บทความและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง รวมถึงการศึกษาหลักเกณฑ(ของการสร�างเครื่องมือ 
การประเมินเพ่ือนํามาใช�เป�นแนวทางในการกําหนดโครงสร�างของเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 2. กําหนดโครงสร�างเนื้อหาและข�อคําถามในแบบประเมิน รวมถึงแบบสัมภาษณ( 
ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 โครงสร�างของเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 

ประเด็น 
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 

แบบประเมิน (ข�อ) แนวคําถามในแบบสัมภาษณ$ 
1. หัวข�อหลักสูตร   3 1 
2. วัตถุประสงค(ของหลักสูตร   4 1 
3. เนื้อหาสาระของหลักสูตร   5 1 
4. ระยะเวลาฝ%กอบรม    4 1 
5. เทคนิคการฝ%กอบรม   6 1 
6. สื่อการฝ%กอบรม   5 1 
7. กิจกรรมการฝ%กอบรม   6 1 
8. การติดตามและการประเมินผล   4 1 

รวม 37 8 
 
 3. สร�างแบบประเมินและแนวคําถามในแบบสัมภาษณ( ตามขอบข-ายเนื้อหาในกรอบ
แนวคิดการวิจัย และเสนอต-อท่ีปรึกษางานวิจัย เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงแก�ไขตามข�อเสนอแนะของ
ท่ีปรึกษางานวิจัย 
 4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
 4.1 นําเครื่องมือท้ัง 2 ชุด นําเสนอผู�ทรงเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท-าน ดังแสดงรายนาม 
ในภาคผนวก ข เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) รวมถึงการตรวจสอบความเหมาะสม 
ของการใช�ภาษา โดยกําหนดเกณฑ(การให�คะแนนดังนี้ 
 +1 หมายถึง มีความเห็นว-า แน-ใจว-า สอดคล�อง ครอบคลุมและเหมาะสมกับ 
        วัตถุประสงค(และกรอบแนวคิดในการวิจัย 
   0 หมายถึง มีความเห็นว-า ไม-แน-ใจว-า สอดคล�อง ครอบคลุมและเหมาะสมกับ  
        วัตถุประสงค(และกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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 ท้ังนี้  ผลการประเมินค-าดัชนีความสอดคล�องของข�อคําถามกับวัตถุประสงค(ของ 
แบบประเมินและแบบสัมภาษณ( ได�ค-ามากกว-า 0.50 ทุกข�อ จึงถือว-าผ-านเกณฑ( สามารถนําไปใช�กับ
งานวิจัยได� 
 4.2 ปรับแก�ข�อคําถามตามคําแนะนําของผู�ทรงคุณวุฒิ 
 4.3 นําแบบประเมินท่ีปรับแก�แล�วไปทดลองใช� (Try out) กับกลุ-มตัวอย-าง ซ่ึงเป�น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ท่ีไม-ใช-กลุ-มตัวอย-างจริง จํานวน 30 คน 
 4.4 ผู�วิจัยหาค-าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบประเมิน พบว-า มีค-าความเชื่อม่ัน
0.92 ซ่ึงถือว-าผ-านเกณฑ( 0.70 (Cronbach, 1990) 
 
� การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 1. การเก็บรวบรวมข�อมูลจากแบบประเมิน 
  1.1 ผู�วิจัยดําเนินการส-งจดหมายขอความอนุเคราะห(ไปยังผู� อํานวยการโรงเรียน  
เพ่ือขออนุญาตและขอความร-วมมือในการเก็บแบบประเมินจากผู�เรียนในความดูแล 
  1.2 ส-งแบบประเมินในรูปแบบออนไลน( ผ-าน Google form ไปยังผู�เรียนท่ีเป�นกลุ-ม
ตัวอย-าง ตามวันและเวลาท่ีขอความอนุเคราะห(ข�อมูล และให�ผู�เรียนกรอกแบบประเมินด�วยตนเอง 
(Self-administered)  
 1.3 เม่ือผู�วิจัยได�รับแบบสอบถามครบตามจํานวนท่ีกําหนด ผู�วิจัยตรวจสอบถาม
ครบถ�วนและนํามาคํานวณค-าทางสถิติ รวมถึงสรุปผลในข้ันต-อไป 
 2. การเก็บรวบรวมข�อมูลจากการสัมภาษณ(ผู�ทรงคุณวุฒิ โดยผู�วิจัยดําเนินการติดต-อ
ผู�ทรงคุณวุฒิเพ่ือขออนุญาตสัมภาษณ( ซ่ึงมีท้ังการสัมภาษณ(แบบพบหน�า และการสัมภาษณ(ผ-านระบบ 
Tele-Conference เพ่ือเว�นระยะห-างทางสังคมและปvองกันการแพร-ระบาดของโรคโรควิด-19 โดยใช�
โปรแกรม Zoom Meeting เป�นแพลทฟอร(มในการสนทนา ซ่ึงเป�นโปรแกรมท่ีสามารถกําหนด
หมายเลขห�องสนทนา (ID) และรหัสผ-านในการเข�าห�องสนทนาได� เพ่ือความเหมาะสมด�านความเป�น
ส-วนตัว และสามารถรักษาความลับระหว-างการสัมภาษณ(ได� โดยผู�วิจัยจะใช�ระยะเวลาในการสนทนา
ประมาณ 30 นาที เพ่ือรบกวนเวลาของผู�ให�ข�อมูลน�อยท่ีสุด และผู�วิจัยจะขออนุญาตผู�เข�าร-วม
โครงการวิจัยบันทึกเสียงการสนทนาก-อนการบันทึกเสียงทุกครั้ง 
 
� การวิเคราะห$ข�อมูลและนําเสนอข�อมูล 
 การวิเคราะห(ข�อมูลของการศึกษาความต�องการท่ีจําเป�นเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม 
ด�านวิทยาศาสตร(ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบัน
วิทยาศาสตร(ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ผู�วิจัยดําเนินการดังนี้ 
 1. การวิเคราะห(แบบประเมิน โดยใช�โปรแกรม SPSS for windows โดยมีข้ันตอน 
การวิเคราะห(และนําเสนอข�อมูล ดังนี้ 
 � แบบประเมินตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบประเมิน วิเคราะห(ข�อมูลโดยใช�วิธีการ
แจกแจงความถ่ีและหาค-าร�อยละ แล�วนําเสนอผลการวิเคราะห(ข�อมูลในรูปแบบตารางประกอบ 
การอธิบาย 
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PNIModified = 
D 

 � แบบประเมินตอนท่ี 2 สภาพท่ีเป�นจริงและสภาพท่ีควรจะเป�นของหลักสูตรฝ%กอบรม 
ด�านวิทยาศาสตร(ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบัน
วิทยาศาสตร(ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการหาค-าความแตกต-างระหว-างค-าเฉลี่ยของ 
การปฏิบัติ หรือเป�นอยู-ในปmจจุบัน และควรปฏิบัติ หรือมีความต�องการ โดยการหาค-าเฉลี่ย (X�)  
และค-าส-วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) แล�วนําเสนอผลการวิเคราะห(ข�อมูลในรูปแบบตารางประกอบ 
การอธิบาย 
 เกณฑ(การแปรผลการวิเคราะห(ค-าเฉลี่ยการปฏิบัติในสภาพท่ีเป�นจริงและสภาพท่ีควร 
จะเป�น มีดังนี้ 
 ค-าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง การปฏิบัติในภาพท่ีเป�นจริงอยู-ในระดับมากท่ีสุด  
                                                การปฏิบัติในภาพท่ีควรจะเป�นอยู-ในระดับมากท่ีสุด  
 ค-าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง การปฏิบัติในภาพท่ีเป�นจริงอยู-ในระดับมาก  
                                                การปฏิบัติในภาพท่ีควรจะเป�นอยู-ในระดับมาก 
 ค-าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง การปฏิบัติในภาพท่ีเป�นจริงอยู-ในระดับปานกลาง 
                                                การปฏิบัติในภาพท่ีควรจะเป�นอยู-ในระดับปานกลาง 
 ค-าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง การปฏิบัติในภาพท่ีเป�นจริงอยู-ในระดับน�อย 
                                                การปฏิบัติในภาพท่ีควรจะเป�นอยู-ในระดับน�อย 
 ค-าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง การปฏิบัติในภาพท่ีเป�นจริงอยู-ในระดับน�อยท่ีสุด 
                                                การปฏิบัติในภาพท่ีควรจะเป�นอยู-ในระดับน�อยท่ีสุด 
 2. วิ เคราะห(และจัดลําดับความต�องการท่ีจําเป�น ในการพัฒนาสูตรฝ%กอบรมด�าน
วิทยาศาสตร(ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบัน
วิทยาศาสตร(ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช�วิธี Modified Priority Needs Index (PNIModified)  
ซ่ึง สุวิมล ว-องวานิช (2558) ได�ปรับสูตรคํานวณมาจากดัชนี PNI โดยการหาค-าผลต-างของ (I-D)  
ด�วยค-า D โดยใช�หลักการกําหนดความต�องการท่ีจําเป�นจากระดับของสภาพท่ีเป�นจริงกับสภาพท่ีควร
จะเป�น ดังนี้ 
    

     (I-D) 
 
  
 จากนั้น นําค-าท่ีได�มาจัดลําดับความต�องการท่ีจําเป�น โดยเรียงดัชนีจากมากไปหาน�อย แล�ว
นําเสนอผลการวิเคราะห(ข�อมูลในรูปแบบตารางประกอบการอธิบาย 
 3. การวิเคราะห(แนวทางในการพัฒนาสูตรฝ%กอบรมด�านวิทยาศาสตร(ทางทะเลบนฐาน 
วิ ถีชีวิตใหม-  สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบันวิทยาศาสตร(ทางทะเล 
มหาวิทยาลัยบูรพา จากการสัมภาษณ(ผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ผู�วิจัยวิเคราะห(ข�อมูลโดยใช�แนวทาง
ของ ศุภางค( จันทวานิช (ม.ป.ป. อ�างถึงใน ศิลนภา ปmญญาพิมพ(, 2558) กล-าวคือ ข�อมูลจาก 
การสัมภาษณ(เชิงลึก (In-depth interview) ใช�การวิเคราะห(แบบอุปนัย (Analysis induction)  



สถาบันวิทยาศาสตร(ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา | 52 

สภาพและความต�องการท่ีจําเป:นในการพัฒนาหลักสูตร
ฝ=กอบรมด�านวิทยาศาสตร$ทางทะเล บนฐานวิถีชีวิตใหม'  
ของสถาบันวิทยาศาสตร$ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 

โดยผู�วิจัยนําข�อมูลจากการสัมภาษณ(มารวบรวม วิเคราะห( สังเคราะห( ประมวลผลจากแบบสัมภาษณ( 
และนําเสนอข�อมูลด�วยการบรรยายเป�นความเรียง และนําข�อมูลมาสรุปในรูปแบบของตาราง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 7 กรอบวิธีดําเนนิการวิจยั 

การศึกษาเอกสาร 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

การศึกษาความคิดเห็น 
ของกลุ-มผู�ทรงคุณวุฒิ 

การศึกษาความคิดเห็น 
ของกลุ-มเปvาหมาย 

เก่ียวกับสภาพ 
และความต�องการท่ีจําเป�น 

1. การวิเคราะห(เน้ือหา  
2. ความถ่ีและการสรุป 
    แบบอุปนัย 
 

1. หลักการและแนวคิด 
   เก่ียวกับจิตวิทยา 
   การเรียนรู� 
2. แนวคิดเก่ียวกับ 
   ฐานวิถีชีวิตใหม- 
3. แนวคิดเก่ียวกับ 
   การประเมิน 
   ความต�องการท่ีจําเป�น 
4. แนวคิดเก่ียวกับ 
   การพัฒนาหลักสูตร 
   ฝ%กอบรม 
5. ข�อมูลท่ัวไปของสถาบัน 
   วิทยาศาสตร(ทางทะเล  
   มหาวิทยาลัยบูรพา 

องค(ความรู� 
ท่ีเก่ียวข�อง 

แบบสัมภาษณ( 
แบบมีโครงสร�าง 

1. การสังเคราะห( 
   เน้ือหา  
2. การหาความถ่ี  
   และการสรุป 
   แบบอุปนัย 

ความคิดเห็น 
ผู�ทรงคุณวุฒิ 

แบบประเมิน PNIModified 
ความคิดเห็น
กลุ-มเปvาหมาย 

ประเมนิคุณภาพ 
ในรูปแบบ IOC 



53 

บทท่ี 4 
การวิเคราะห�ข�อมลูและผลการวิจัย 

 
 การนําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูลและผลการวิจัย เรื่อง การประเมินความต�องการท่ีจําเป!น
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรมด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา แบ-งออกเป!น 3 ตอน ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบประเมิน 
 2. ผลการศึกษาความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรมด�านวิทยาศาสตร�ทาง
ทะเล บนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 3. ผลการศึกษาแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรมด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเล  
บนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

� ผลการศึกษาข�อมูลทั่วไปของผู�ตอบแบบประเมนิ 
 การนําเสนอในส-วนนี้ เป!นผลการศึกษาข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบประเมิน ได�แก- เพศ 
ระดับชั้น องค�ความรู�ทางด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเลท่ีสนใจ เทคนิคหรือวิธีการฝ%กอบรมท่ีทําให�เกิด
การเรียนรู�ท่ีมีประสิทธิภาพ และวิธีการเรียนรู�ของผู�เรียนในยุควิถีชีวิตใหม- มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบประเมิน 
 กลุ-มตัวอย-างท่ีตอบแบบประเมิน เป!นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ในจังหวัดชลบุรี 
จํานวน 108 คน เป!นเพศชาย จํานวน 33 คน คิดเป!นร�อยละ 31 และเป!นเพศหญิง จํานวน 75 คน 
คิดเป!นร�อยละ 69 โดยศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปA ท่ี 2 จํานวน 15 คน คิดเป!นร�อยละ 14 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปAท่ี 3 จํานวน 93 คน คิดเป!นร�อยละ 86 โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 6 จํานวนและร�อยละของข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบประเมิน (n = 108) 
 

ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบประเมิน จํานวน (คน) ร�อยละ 
เพศ 
1. ชาย   33   31 
2. หญิง   75   69 

รวม 108 100 
ระดับช้ัน 
1. มัธยมศึกษาปAท่ี 1 - - 
2. มัธยมศึกษาปAท่ี 2 15   14 
3. มัธยมศึกษาปAท่ี 3 93   86 

รวม 108 100 
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 2. องค�ความรู�ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเลท่ีผู�ตอบแบบประเมินให�ความสนใจ 
 กลุ-มตัวอย-างท่ีตอบแบบประเมิน ให�ความสนใจองค�ความรู�ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเล  
ด�านความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลมากท่ีสุด โดยให�ความสนใจหัวข�อชายฝHIงทะเล และ 
ปJาชายเลน ในสัดส-วนท่ีเท-ากัน คิดเป!นร�อยละ 28 ตามลําดับ 
 อันดับ 2 ได�แก- การเพาะเลี้ยงสัตว�และพืชทะเล โดยให�ความสนใจหัวข�อการเพาะเลี้ยงสัตว�
ทะเล และการเพาะเลี้ยงพืชทะเล ในสัดส-วนท่ีเท-ากัน คิดเป!นร�อยละ 50 ตามลําดับ 
 อันดับ 3 ได�แก- ด�านสิ่งแวดล�อมทางทะเล โดยให�ความสนใจหัวข�อการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
ทะเลเบ้ืองต�นมากท่ีสุด คิดเป!นร�อยละ 63 รองลงมา ได�แก- หัวข�อการตรวจวัดจุลินทรีย�ปนเปLMอนในน้ํา 
คิดเป!นร�อยละ 37  
 อันดับ 4 ได�แก- ด�านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล โดยให�ความสนใจเทคนิคการสกัดสาร
เบ้ืองต�นมากท่ีสุด คิดเป!นร�อยละ 65 รองลงมา คือ หัวข�อการทดสอบฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระเบ้ืองต�น 
คิดเป!นร�อยละ 35 ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 7 จํานวนและร�อยละขององค�ความรู�ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเลท่ีผู�ตอบแบบประเมินสนใจ  
 

องค�ความรู�ทางด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเลท่ีสนใจ จํานวน (คน) ร�อยละ 
ส่ิงแวดล�อมทางทะเล 
1. การตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลเบ้ืองต�น   87   63 
2. การตรวจวัดจุลินทรีย�ปนเปLMอนในน้ํา   51   37 

รวม 138 100 
การเพาะเล้ียงสัตว�และพืชทะเล 
1. การเพาะเลี้ยงสัตว�ทะเล เช-น ปลาการ�ตูน แมงกะพรุน เป!นต�น 108   50 
2. การเพาะเลี้ยงพืชทะเล เช-น แพลงก�ตอนพืช เป!นต�น 108   50 

รวม 216 100 
ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล 
1. ชายฝHIงทะเล 108   28 
2. ปJาชายเลน 108   28 
3. แพลงก�ตอนทะเล   87   22 
4. การสกัด DNA จากสิ่งมีชีวิต   87   22 

รวม 390 100 
เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล 
1. เทคนิคการสกัดสารเบ้ืองต�น   85   65 
2. การทดสอบฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระเบ้ืองต�น   46   35 

รวม 131 100 
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 3. เทคนิคหรือวิธีการฝ5กอบรมท่ีทําให�เกิดการเรียนรู�ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 กลุ-มตัวอย-างท่ีตอบแบบประเมิน เห็นว-า เทคนิคหรือวิธีการฝ%กอบรมท่ีทําให�เกิดการเรียนรู� 
ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ได�แก- การสาธิต การทัศนศึกษา และการใช�สื่อประกอบการเรียนรู� 
คิดเป!นร�อยละ 25 ตามลําดับ รองลงมา ได�แก- การอภิปราย/ สัมมนา คิดเป!นร�อยละ 13 และเทคนิค
หรือวิธีการฝ%กอบรมท่ีทําให�เกิดการเรียนรู� ท่ีมีประสิทธิภาพน�อยท่ีสุด คือ การบรรยาย คิดเป!น 
ร�อยละ 12 โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 8 
 

ตารางท่ี 8 จํานวนและร�อยละของเทคนิคหรือวิธีการฝ%กอบรมท่ีทําให�เกิดการเรียนรู�ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

เทคนิคหรือวิธีการฝ5กอบรม จํานวน (คน) ร�อยละ 
1. การบรรยาย   55   13 
2. การสาธิต 108   25 
3. การอภิปราย/ สัมมนา   51   12 
4. การทัศนศึกษา 108   25 
5. การใช�สื่อประกอบการเรียนรู� 108   25 

รวม 430 100 
 
 4. ช9องทางการเรียนรู�ในยุควิถีชีวิตใหม9 
 ในยุควิถีชีวิตใหม- กลุ-มตัวอย-างท่ีตอบแบบประเมินใช� YouTube เป!นช-องทางในการเรียนรู�
มากท่ีสุด คิดเป!นร�อยละ 28 รองลงมา ได�แก- การเรียนรู�ผ-าน Application การเรียนรู�ต-าง ๆ คิดเป!น
ร�อยละ 25 การเรียนรู�ผ-าน Facebook คิดเป!นร�อยละ 24 และการเรียนรู�ผ-าน Website คิดเป!น 
ร�อยละ 23 ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี 9 จํานวนและร�อยละของช-องทางการเรียนรู�ในยุควิถีชีวิตใหม-  
 

ช9องทางการเรียนรู� จํานวน (คน) ร�อยละ 
1. ดาวเทียม DLTV - - 
2. Website   87   23 
3. YouTube 108   28 
4. Facebook   93   24 
5. Application การเรียนรู�ต-าง ๆ   98   25 

รวม 864 100 
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 5. วิธีการเรียนรู�ท่ีมีประสิทธิภาพในยุควิถีชีวิตใหม9  
 กลุ-มตัวอย-างท่ีตอบแบบประเมิน เห็นว-า วิธีการเรียนรู�ท่ีมีประสิทธิภาพในยุควิถีชีวิตใหม-
มากท่ีสุด ได�แก- การได�เรียนรู�กับผู�สอนในห�องเรียนปกติแบบพบหน�า (Face to face) คิดเป!น 
ร�อยละ 43 รองลงมา ได�แก- การเรียนรู�แบบผสมผสานท้ังออนไลน�และพบกับผู�สอนในชั้นเรียน 
(Blended learning) คิดเป!นร�อยละ 35 และการเรียนรู�ด�วยตนเองผ-านช-องทางการเรียนรู�ออนไลน� 
คิดเป!นร�อยละ 23 โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 10 
 

ตารางท่ี 10 จํานวนและร�อยละของวิธีการเรียนรู�ท่ีมีประสิทธิภาพในยุควิถีชีวิตใหม- 
 

วิธีการเรียนรู�ท่ีมีประสิทธิภาพ จํานวน (คน) ร�อยละ 
1. เรียนรู�ด�วยตนเองผ-านช-องทางการเรียนรู�ออนไลน�   51   23 
2. เรียนรู�กับผู�สอนผ-านระบบ Conference แบบ Real time - - 
3. เรียนรู�กับผู�สอนในห�องเรียนปกติแบบพบหน�า (Face to face) 102   43 
4. การเรียนรู�แบบผสมผสานท้ังออนไลน�และพบกับผู�สอนในชั้นเรียน  
   (Blended learning) 

  82   35 

รวม 235 100 
 
 6. ระยะเวลาในการฝ5กอบรมท่ีเหมาะสมต9อการเรียนรู� 
 กลุ-มตัวอย-างท่ีตอบแบบประเมิน เห็นว-า ระยะเวลาในการฝ%กอบรมท่ีเหมาะสมต-อ 
การเรียนรู�มากท่ีสุด คือ ระยะเวลา 3 วัน (จํานวน 18 ชั่วโมง) คิดเป!นร�อยละ 63 และระยะเวลา  
2 วัน (จํานวน 12 ชั่วโมง) คิดเป!นร�อยละ 37 โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 11 
 
ตารางท่ี 11 ระยะเวลาในการฝ%กอบรมท่ีเหมาะสมต-อการเรียนรู� 
 

ระยะเวลาการฝ5กอบรมท่ีเหมาะสมต9อการเรียนรู� จํานวน (คน) ร�อยละ 
1. ระยะเวลา 1 วัน (จํานวน   6 ชั่วโมง) - - 
2. ระยะเวลา 2 วัน (จํานวน 12 ชั่วโมง)   51   37 
3. ระยะเวลา 3 วัน (จํานวน 18 ชั่วโมง)   87   63 
4. ระยะเวลา 4 วัน (จํานวน 24 ชั่วโมง) - - 
5. ระยะเวลา 5 วัน  (จํานวน 30 ชั่วโมง) - - 

รวม 108 100 
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� ผลการศึกษาความต�องการที่จําเป=นในการพัฒนาหลักสูตรฝ5กอบรมด�านวิทยาศาสตร� 
   ทางทะเลบนฐานวิถีชีวติใหม9 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�นของสถาบัน 
   วิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
 การนําเสนอในส-วนนี้ เป!นผลการศึกษาความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตร
ฝ%กอบรมด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ของ
สถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล ประกอบด�วย 1) หัวข�อการฝ%กอบรม 2) วัตถุประสงค�ของหลักสูตร
ฝ%กอบรม 3) เนื้อหาสาระของหลักสูตร 4) ระยะเวลาฝ%กอบรม 5) เทคนิคการฝ%กอบรม 6) สื่อท่ีใช�ใน
การฝ%กอบรม 7) กิจกรรมการฝ%กอบรม และ 8) การติดตามและการประเมินผล ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับความต�องการท่ีจําเป=นในการพัฒนาหลักสูตร
ฝ5กอบรมด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม9 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�นของ
สถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา โดยภาพรวม 
 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล พบว-า ค-าดัชนีลําดับความสําคัญของความต�องการท่ีจําเป!นใน 
การพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรมด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา โดยภาพรวม มีค-าเฉลี่ย
เท-ากับ 0.16 เม่ือพิจารณาเป!นรายด�าน พบว-า ความต�องการด�านหัวข�อการฝ@กอบรม มีค-าดัชนีลําดับ 
(PNI) เท-ากับ 0.25 สูงสุดเป!นลําดับแรก รองลงมา เป!นความต�องการด�านสื่อการฝ%กอบรม มีค-าดัชนี
ลําดับ เท-ากับ 0.21 และด�านวัตถุประสงค�ของหลักสูตรฝ%กอบรม มีค-าดัชนีลําดับ เท-ากับ 0.10
ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 12 
 
ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม 
               โดยภาพรวม 
 

ความต�องการท่ีจําเป=นในการพัฒนา
หลักสูตรฝ5กอบรม โดยภาพรวม 

ค9าเฉล่ีย
ของสภาพ 
ท่ีเป=นจริง 

(D) 

ค9าเฉล่ีย 
ของสภาพ 

ท่ีควรจะเป=น 
(I) 

PNIModified 

(I-D)/D 
ลําดับ 

1. หัวข�อการฝ%กอบรม 3.83 4.78 0.25 1 
2. วัตถุประสงค�ของหลักสูตรฝ%กอบรม 4.17 4.59 0.10 8 
3. เนื้อหาสาระของหลักสูตร  4.14 4.64 0.12 6 
4. ระยะเวลาฝ%กอบรม  4.00 4.76 0.19 3 
5. เทคนิคการฝ%กอบรม  4.08 4.64 0.14 5 
6. สื่อการฝ%กอบรม  3.90 4.70 0.21 2 
7. กิจกรรมการฝ%กอบรม  3.95 4.62 0.17 4 
8. การติดตามและการประเมินผล 3.75 4.17 0.11 7 

เฉล่ียรวม 3.98 4.61 0.16  
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 2. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับความต�องการท่ีจําเป=นในการพัฒนาหลักสูตร
ฝ5กอบรมด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม9 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�นของ
สถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ด�านหัวข�อการฝ5กอบรม 
 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล พบว-า ระดับความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม 
ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบัน
วิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ในสภาพท่ีเป!นจริง ด�านหัวข�อการฝ%กอบรม โดยภาพรวม  
มีค-าเฉลี่ยอยู-ในระดับมาก (X� = 3.83, SD = 0.75) เม่ือพิจารณารายข�อ พบว-า หัวข�อฝ@กอบรมท่ีได�
เรียนรู�สอดคล�องกับวัตถุประสงค�ท่ีแจ�งกBอนการฝ@กอบรม มีค-าเฉลี่ยสูงสุด (X� = 4.00, SD = 0.82) 
รองลงมา คือ การระบุรายละเอียดของทุกหัวข�อท่ีจะทําการฝ%กอบรม (X� = 3.83, SD = 0.69)  
ส-วนสภาพท่ีเป!นจริงของระดับความต�องการท่ีจําเป!นด�านหัวข�อการฝ%กอบรมท่ีน�อยท่ีสุด คือ การระบุ
หัวข�อท่ีจะทําการฝ%กอบรม (X� = 3.67, SD = 0.75)  
 ระดับความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรมด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเล  
บนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา ในสภาพท่ีควรจะเป!น ด�านหัวข�อการฝ%กอบรม โดยภาพรวม มีค-าเฉลี่ยอยู-ในระดับ
มากท่ีสุด (X� = 4.78, SD = 0.40) เม่ือพิจารณารายข�อ พบว-า หัวข�อฝ@กอบรมท่ีได�เรียนรู�สอดคล�องกับ
วัตถุประสงค�ท่ีแจ�งกBอนการฝ@กอบรม และการระบุรายละเอียดของทุกหัวข�อท่ีจะทําการฝ@กอบรม  
มีค-าเฉลี่ยสูงสุด (X� = 4.84, SD = 0.37) ส-วนสภาพท่ีควรจะเป!นของระดับความต�องการท่ีจําเป!น 
ด�านหัวข�อการฝ%กอบรมท่ีน�อยท่ีสุด คือ การระบุหัวข�อของการฝ%กอบรม (X� = 4.67, SD = 0.47) 
 ค-าดัชนีลําดับความสําคัญของความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม 
ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบัน
วิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา พบว-า โดยภาพรวมของด�านการฝ%กอบรม มีค-าเท-ากับ 
0.25 เม่ือพิจารณาเป!นรายข�อ พบว-า การระบุหัวข�อของการฝ@กอบรม มีค-าดัชนีลําดับ (PNI) เท-ากับ
0.27 สูงสุดเป!นลําดับแรก และการระบุรายละเอียดของทุกหัวข�อท่ีจะทําการฝ%กอบรม มีค-าดัชนีลําดับ
เท-ากับ 0.26 สูงเป!นลําดับท่ี 2 ส-วนข�อท่ีมีค-าดัชนีลําดับน�อยท่ีสุด คือ หัวข�อฝ%กอบรมท่ีได�เรียนรู�
สอดคล�องกับวัตถุประสงค�ท่ีแจ�งก-อนการฝ%กอบรม มีค-าดัชนีลําดับเท-ากับ 0.21 โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางท่ี 13 
 
ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม ด�านหัวข�อ 
               การฝ%กอบรม 
 

ความต�องการ 
ท่ีจําเป=น ด�านหัวข�อ

การฝ5กอบรม 

สภาพท่ีเป=นจริง สภาพท่ีควรจะเป=น 
PNI ลําดับ 

�� SD แปลผล �� SD แปลผล 

1. การระบุหัวข�อ 
   ของการฝ%กอบรม  

3.67 0.75 มาก 4.67 0.47 มากท่ีสุด 0.27 1 
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รายละเอียด 

สอดคล�อง 

ตารางท่ี 13 (ต-อ)  
 

ความต�องการ 
ท่ีจําเป=น ด�านหัวข�อ

การฝ5กอบรม 

สภาพท่ีเป=นจริง สภาพท่ีควรจะเป=น 
PNI ลําดับ 

�� SD แปลผล �� SD แปลผล 

2. หัวข�อฝ%กอบรม 
   ท่ีได�เรียนรู�  
   กับวัตถุประสงค�ท่ี 
   แจ�งก-อนการอบรม 

4.00 0.82 มาก 4.84 0.37 มากท่ีสุด 0.21 3 

3. การระบุ 
   ของทุกหัวข�อท่ีจะ 
   ทําการฝ%กอบรม  

3.83 0.69 มาก 4.84 0.37 มากท่ีสุด 0.26 2 

เฉล่ียรวม 3.83 0.75 มาก 4.78 0.40 มากท่ีสุด 0.25  
 
 3. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับความต�องการท่ีจําเป=นในการพัฒนาหลักสูตร
ฝ5กอบรมด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม9 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�นของ
สถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ด�านวัตถุประสงค�ของหลักสูตรฝ5กอบรม 
 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล พบว-า ระดับความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม 
ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบัน
วิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ในสภาพท่ีเป!นจริง ด�านวัตถุประสงค�ของการฝ%กอบรม 
โดยภาพรวม มีค-าเฉลี่ยอยู- ในระดับมาก (X� = 4.17, SD = 0.84) เม่ือพิจารณารายข�อ พบว-า  
เกิดทัศนคติท่ีดีตBอการเรียนรู�วิทยาศาสตร�ทางทะเล มีค-าเฉลี่ยสูงสุด (X� = 4.33, SD = 0.75)  
รองลงมา คือ การเพ่ิมพูนทักษะ ความชํานาญ หรือความคล-องแคล-วในการปฏิบัติ หรือการทดลอง 
ทางวิทยาศาสตร� และเกิดทัศนคติท่ีดีต-อการอนุรักษ�และหวงแหนทรัพยากรทางทะเล (X� = 4.17,  
SD = 0.90) ส-วนสภาพท่ีเป!นจริงของระดับความต�องการท่ีจําเป!นด�านหัวข�อการฝ%กอบรมท่ีน�อยท่ีสุด  
คือ การเพ่ิมพูนความรู�และสามารถนําไปใช�ในการทํางาน หรือการเรียนรู�ในชั้นเรียน (X� = 4.00,  
SD = 0.82) 
 ระดับความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรมด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเล  
บนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา ในสภาพท่ีควรจะเป!น ด�านวัตถุประสงค�ของการฝ%กอบรม โดยภาพรวม มีค-าเฉลี่ย
อยู- ในระดับมากท่ีสุด (X� = 4.59, SD = 0.47) เม่ือพิจารณารายข�อ พบว-า การเพ่ิมพูนทักษะ  
ความชํานาญ หรือความคลBองแคลBวในการปฏิบัติ หรือการทดลองทางวิทยาศาสตร� มีค-าเฉลี่ยสูงสุด  
(X� = 4.84, SD = 0.37) รองลงมา คือ การเพ่ิมพูนความรู�และสามารถนําไปใช�ในการทํางาน หรือ 
การเรียนรู�ในชั้นเรียน เกิดทัศนคติท่ีดีต-อการเรียนรู�วิทยาศาสตร�ทางทะเล และการอนุรักษ� 
และหวงแหนทรัพยากรทางทะเล (X� = 4.50, SD = 0.47) 
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เรียน 

ทางทะเล 

 ค-าดัชนีลําดับความสําคัญของความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม 
ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบัน
วิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา พบว-า โดยภาพรวมของด�านวัตถุประสงค�ของการฝ%กอบรม 
มีค-าเท-ากับ 0.10 เ ม่ือพิจารณาเป!นรายข�อ พบวBา การเพ่ิมพูนทักษะ ความชํานาญ หรือ 
ความคลBองแคลBวในการปฏิบัติ หรือการทดลองทางวิทยาศาสตร� มีค-าดัชนีลําดับ (PNI) เท-ากับ 0.16 
สูงสุดเป!นลําดับแรก การเพ่ิมพูนความรู�และสามารถนําไปใช�ในการทํางาน หรือการเรียนรู� 
ในชั้นเรียน มีค-าดัชนีลําดับเท-ากับ 0.13 สูงเป!นลําดับท่ี 2 และเกิดทัศนคติท่ีดีต-อการอนุรักษ� 
และหวงแหนทรัพยากรทางทะเล มีค-าดัชนีลําดับ 0.08 สูงเป!นลําดับท่ี 3 ส-วนข�อท่ีมีค-าดัชนีลําดับ 
น�อยท่ีสุด คือ เกิดทัศนคติท่ีดีต-อการเรียนรู�วิทยาศาสตร�ทางทะเล มีค-าดัชนีลําดับเท-ากับ 0.04 โดยมี
รายละเอียดดังตารางท่ี 14 
 
ตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม 
               ด�านวัตถุประสงค�ของหลักสูตรฝ%กอบรม 
  
ความต�องการท่ีจําเป=น 

ด�านวัตถุประสงค� 
ของหลักสูตรฝ5กอบรม 

สภาพท่ีเป=นจริง สภาพท่ีควรจะเป=น 
PNI ลําดับ 

�� SD แปลผล �� SD แปลผล 

1. การเพ่ิมพูนความรู� 
   และสามารถนําไปใช�   
   ในการทํางาน หรือ 
   การเรียนรู�ในชั้น 

4.00 0.82 มาก 4.50 0.50 มากท่ีสุด 0.13 2 

2. การเพ่ิมพูนทักษะ  
   ความชํานาญ หรือ 
   ความคล-องแคล-วใน 
   การปฏิบัติ หรือ 
   การทดลองทาง 
   วิทยาศาสตร�  

4.17 0.90 มาก 4.84 0.37 มากท่ีสุด 0.16 1 

3. เกิดทัศนคติท่ีดีต-อ 
   ต-อการเรียนรู� 
   วิทยาศาสตร� 

4.33 0.75 มาก 4.50 0.50 มากท่ีสุด 0.04 4 

4. เกิดทัศนคติท่ีดี 
   ต-อการอนุรักษ� 
   และหวงแหน 
   ทรัพยากรทางทะเล 

4.17 0.90 มาก 4.50 0.50 มากท่ีสุด 0.08 3 

เฉล่ียรวม 4.17 0.84 มาก 4.59 0.47 มากท่ีสุด 0.10  
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 4. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับความต�องการท่ีจําเป=นในการพัฒนาหลักสูตร
ฝ5กอบรมด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม9 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�นของ
สถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ด�านเนื้อหาของหลักสูตรฝ5กอบรม 
 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล พบว-า ระดับความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม 
ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบัน
วิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ในสภาพท่ีเป!นจริง ด�านเนื้อหาสาระของหลักสูตรฝ%กอบรม 
โดยภาพรวม มีค-าเฉลี่ยอยู- ในระดับมาก (X� = 4.14, SD = 0.72) เม่ือพิจารณารายข�อ พบว-า  
การเลือกใช�เทคนิคการฝ@กอบรมสอดคล�องกับเนื้อหาของหลักสูตร มีค-าเฉลี่ยสูงสุด (X� = 4.34,  
SD = 0.74) รองลงมา คือ การฝ%กปฏิบัติ หรือการทดลองต-าง ๆ สอดคล�องกับเนื้อหาของ 
การฝ%กอบรม (X� = 4.33, SD = 0.75) ส-วนสภาพท่ีเป!นจริงของระดับความต�องการท่ีจําเป!น 
ด�านเนื้อหาสาระของหลักสูตรฝ%กอบรมท่ีน�อยท่ีสุด คือ เนื้อหาต-าง ๆ ของหลักสูตรฝ%กอบรมง-ายต-อ
การเรียนรู� (X� = 3.67, SD = 0.75) 
 ระดับความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรมด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเล  
บนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา ในสภาพท่ีควรจะเป!น ด�านเนื้อหาสาระของหลักสูตรฝ%กอบรม โดยภาพรวม  
มีค-าเฉลี่ยอยู- ในระดับมากท่ีสุด (X� = 4.64, SD = 0.45) เ ม่ือพิจารณารายข�อ พบว-า เนื้อหา 
ของหลักสูตรท่ีได�เรียนรู� มีความแปลกใหมB แตกตBางจากการเรียนรู�ในชั้นเรียน มีค-าเฉลี่ยสูงสุด  
(X� = 4.84, SD = 0.37) รองลงมา คือ การจัดเรียงเนื้อหาของหลักสูตรฝ%กอบรมท่ีเป!นภาคทฤษฎี 
ให�อยู-ก-อนภาคปฏิบัติ เพ่ือให�เข�าใจพ้ืนฐานของเนื้อหานั้น ๆ ก-อนการทดลองปฏิบัติจริง การฝ%กปฏิบัติ 
หรือการทดลองต-าง ๆ สอดคล�องกับเนื้อหาของการฝ%กอบรม และการเลือกใช�เทคนิคการฝ%กอบรม 
สอดคล�องกับเนื้อหาของหลักสูตร (X� = 4.67, SD = 0.47) ส-วนสภาพท่ีควรจะเป!นของระดับ 
ความต�องการท่ีจําเป!นด�านเนื้อหาสาระของหลักสูตรฝ%กอบรมท่ีน�อยท่ีสุด คือ เนื้อหาต-าง ๆ ของ
หลักสูตรฝ%กอบรมง-ายต-อการเรียนรู� (X� = 4.33, SD = 0.47) 
 ค-าดัชนีลําดับความสําคัญของความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม 
ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบัน
วิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา พบว-า โดยภาพรวมของด�านเนื้อหาสาระของหลักสูตร
ฝ%กอบรม มีค-าเท-ากับ 0.12 เม่ือพิจารณาเป!นรายข�อ พบว-า เนื้อหาตBาง ๆ ของหลักสูตรฝ@กอบรม  
งBายตBอการเรียนรู� มีค-าดัชนีลําดับ (PNI) เท-ากับ 0.18 สูงสุดเป!นลําดับแรก เนื้อหาของหลักสูตรท่ีได�
เรียนรู� มีความแปลกใหม- แตกต-างจากการเรียนรู�ในชั้นเรียน มีค-าดัชนีลําดับเท-ากับ 0.16 สูงเป!น 
ลําดับท่ี 2 และการจัดเรียงเนื้อหาของหลักสูตรฝ%กอบรมท่ีเป!นภาคทฤษฎีให�อยู-ก-อนภาคปฏิบัติ เพ่ือให�
เข�าใจพ้ืนฐานของเนื้อหานั้น ๆ ก-อนการทดลองปฏิบัติจริง มีค-าดัชนีลําดับ 0.12 สูงเป!นลําดับท่ี 3  
ส-วนข�อท่ีมีค-าดัชนีลําดับน�อยท่ีสุด คือ การฝ%กปฏิบัติ หรือการทดลองต-าง ๆ สอดคล�องกับเนื้อหาของ
การฝ%กอบรม และการเลือกใช�เทคนิคการฝ%กอบรมสอดคล�องกับเนื้อหาของหลักสูตร มีค-าดัชนีลําดับ
เท-ากับ 0.08 โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 15 
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ตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม 
               ด�านเนื้อหาสาระของหลักสูตรฝ%กอบรม  
 

ความต�องการ 
ท่ีจําเป=น ด�านเนื้อหา
สาระของหลักสูตร 

สภาพท่ีเป=นจริง สภาพท่ีควรจะเป=น 
PNI ลําดับ 

�� SD แปลผล �� SD แปลผล 

1. เนื้อหาต-าง ๆ ของ 
   หลักสูตรฝ%กอบรม  
   ง-ายต-อการเรียนรู� 

3.67 0.75 มาก 4.33 0.47 มาก 0.18 1 

2. การจัดเรียงเนื้อหา 
   ของหลักสูตร 
   ฝ%กอบรมท่ีเป!น 
   ภาคทฤษฎีให�อยู- 
   ก-อนภาคปฏิบัติ  
   เพ่ือให�เข�าใจ 
   พ้ืนฐานของเนื้อหา 
   ก-อนการทดลอง 
   ปฏิบัติจริง  

4.17 0.69 มาก 4.67 0.47 มากท่ีสุด 0.12 3 

3. การฝ%กปฏิบัติ หรือ 
   การทดลองต-าง ๆ  
   สอดคล�องกับ 
   เนื้อหาการอบรม 

4.33 0.75 มาก 4.67 0.47 มากท่ีสุด 0.08 4 

4. การเลือกใช�เทคนิค 
   การฝ%กอบรม  
   ท่ีสอดคล�องกับ 
   เนื้อหาของหลักสูตร 

4.34 0.74 มาก 4.67 0.47 มากท่ีสุด 0.08 4 

5. เนื้อหาหลักสูตร 
   แปลกใหม- แตกต-าง 
   จากการเรียนรู� 
   ในชั้นเรียน 

4.17 0.69 มาก 4.84 0.37 มากท่ีสุด 0.16 2 

เฉล่ียรวม 4.14 0.72 มาก 4.64 0.45 มากท่ีสุด 0.12  
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 5. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับความต�องการท่ีจําเป=นในการพัฒนาหลักสูตร
ฝ5กอบรมด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม9 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�นของ
สถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ด�านระยะเวลาฝ5กอบรม 
 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล พบว-า ระดับความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม 
ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบัน
วิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ในสภาพท่ีเป!นจริง ด�านระยะเวลาฝ%กอบรม โดยภาพรวม  
มีค-าเฉลี่ยอยู-ในระดับมาก (X� = 4.00, SD = 0.88) เม่ือพิจารณารายข�อ พบว-า การจัดทํากําหนดการ
ฝ@กอบรมเปFนเอกสาร มีค-าเฉลี่ยสูงสุด (X� = 4.33, SD = 0.75) รองลงมา คือ การระบุวันท่ีฝ%กอบรม 
(X� = 4.17, SD = 0.90) ส-วนสภาพท่ีเป!นจริงของระดับความต�องการท่ีจําเป!นด�านระยะเวลาฝ%กอบรม
ท่ีน�อยท่ีสุด คือ การระบุสถานท่ีพร�อมช-วงเวลาฝ%กอบรม (X� = 3.67, SD = 0.95) 
 ระดับความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรมด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเล  
บนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา ในสภาพท่ีควรจะเป!น ด�านระยะเวลาฝ%กอบรม โดยภาพรวม มีค-าเฉลี่ยอยู-ใน
ระดับมากท่ีสุด (X� = 4.76, SD = 0.42) เม่ือพิจารณารายข�อ พบว-า การระบุระยะเวลาฝ@กอบรม และ
วันท่ีฝ@กอบรม มีค-าเฉลี่ยสูงสุด (X� = 4.84, SD = 0.37) รองลงมา คือ การจัดทํากําหนดการฝ%กอบรม 
และการระบุสถานท่ีพร�อมช-วงเวลาท่ีใช�ในการฝ%กอบรม (X� = 4.67, SD = 0.47)  
 ค-าดัชนีลําดับความสําคัญของความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม 
ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบัน
วิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา พบว-า โดยภาพรวมของด�านระยะเวลาฝ%กอบรม  
มีค-าเท-ากับ 0.19 เม่ือพิจารณาเป!นรายข�อ พบว-า การระบุสถานท่ีพร�อมชBวงเวลาฝ@กอบรม มีค-าดัชนี
ลําดับ (PNI) เท-ากับ 0.27 สูงสุดเป!นลําดับแรก การระบุระยะเวลาท่ีจะใช�ในการฝ%กอบรม มีค-าดัชนี
ลําดับเท-ากับ 0.26 สูงเป!นลําดับท่ี 2 และการระบุวันท่ีฝ%กอบรม มีค-าดัชนีลําดับ 0.16 สูงเป!นลําดับ 
ท่ี 3 ส-วนข�อท่ีมีค-าดัชนีลําดับน�อยท่ีสุด คือ การจัดทํากําหนดการฝ%กอบรมเป!นเอกสาร มีค-าดัชนีลําดับ
เท-ากับ 0.08 โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 16 
 
ตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม 
               ด�านระยะเวลาฝ%กอบรม 
 

ความต�องการ 
ท่ีจําเป=น 

ด�านระยะเวลา
ฝ5กอบรม 

สภาพท่ีเป=นจริง สภาพท่ีควรจะเป=น 

PNI ลําดับ 
�� SD แปลผล �� SD แปลผล 

1. การระบุระยะเวลา 
   ท่ีจะใช�ฝ%กอบรม  

3.83 0.90 มาก 4.84 0.37 มากท่ีสุด 0.26 2 

2. การระบุวันท่ี 
   ฝ%กอบรม  

4.17 0.90 มาก 4.84 0.37 มากท่ีสุด 0.16 3 
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สถานท่ี 

เอกสาร 

ตารางท่ี 16 (ต-อ) 
 

ความต�องการ 
ท่ีจําเป=น 

ด�านระยะเวลา
ฝ5กอบรม 

สภาพท่ีเป=นจริง สภาพท่ีควรจะเป=น 

PNI ลําดับ 
�� SD แปลผล �� SD แปลผล 

3. จัดทํากําหนดการ 
   ฝ%กอบรมเป!น 

4.33 0.75 มาก 4.67 0.47 มากท่ีสุด 0.08 4 

4. การระบุ 
   พร�อมช-วงเวลาท่ีใช� 
   ในการฝ%กอบรม 

3.67 0.95 มาก 4.67 0.47 มากท่ีสุด 0.27 1 

เฉล่ียรวม 4.00 0.88 มาก 4.76 0.42 มากท่ีสุด 0.19  
 
 6. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับความต�องการท่ีจําเป=นในการพัฒนาหลักสูตรฝ5กอบรม
ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม9 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�นของสถาบัน
วิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ด�านเทคนิคการฝ5กอบรม 
 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล พบว-า ระดับความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม 
ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบัน
วิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ในสภาพท่ีเป!นจริง ด�านเทคนิคการฝ%กอบรม โดยภาพรวม  
มีค-าเฉลี่ยอยู-ในระดับมาก (X� = 4.08, SD = 0.79) เม่ือพิจารณารายข�อ พบว-า การเปGดโอกาสให� 
ผู�เข�ารับการอบรมมีชBวงเวลาในการซักถามข�อสงสัยจากวิทยากร และการจัดกิจกรรมกลุBมสัมพันธ� 
ตBาง ๆ เพ่ือให�ผBอนคลายจากความเครียด มีค-าเฉลี่ยสูงสุด (X� = 4.33, SD = 0.75) รองลงมา คือ  
การบรรยายเนื้อหาโดยผู�เชี่ยวชาญ หรือวิทยากรเฉพาะด�าน ท่ีมีความรู�และประสบการณ�ในเรื่องนั้น ๆ 
การทัศนศึกษา หรือการเรียนรู�ในสถานท่ีจริง และการสาธิตข้ันตอนการใช�เครื่องมือทางวิทยาศาสตร�  
หรือการฝ%กปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร� (X� = 4.17, SD = 0.90) ส-วนสภาพท่ีเป!นจริงของระดับ 
ความต�องการท่ีจําเป!นด�านเทคนิคการฝ%กอบรมท่ีน�อยท่ีสุด คือ การระดมความคิดเพ่ือกระตุ�นให�แสดง
ความคิดเห็นอย-างเสรี (X� = 3.33, SD = 0.75) 
 ระดับความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรมด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเล  
บนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา ในสภาพท่ีควรจะเป!น ด�านเทคนิคการฝ%กอบรม โดยภาพรวม มีค-าเฉลี่ยอยู-ในระดับ
มากท่ีสุด (X� = 4.64, SD = 0.48) เม่ือพิจารณารายข�อ พบว-า การบรรยายเนื้อหาโดยผู�เชี่ยวชาญ หรือ
วิทยากรเฉพาะด�านท่ีมีความรู�และประสบการณ�ในเรื่องนั้น ๆ การทัศนศึกษา หรือการเรียนรู�ในสถานท่ี
จริง การระดมความคิดเพ่ือกระตุ�นให�แสดงความคิดเห็นแลการสาธิตข้ันตอนการใช�เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร� หรือการฝ@กปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร� รวมถึงการจัดกิจกรรมกลุBมสัมพันธ�ตBาง ๆ เพ่ือให�
ผBอนคลายจากความเครียด มีค-าเฉลี่ยสูงสุด (X� = 4.67, SD = 0.47) รองลงมา คือ การเปxดโอกาสให�ผู�
เข�ารับการอบรมมีช-วงเวลาในการซักถามข�อสงสัยจากวิทยากร (X� = 4.50, SD = 0.05)  
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 ค-าดัชนีลําดับความสําคัญของความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม 
ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบัน
วิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา พบว-า โดยภาพรวมของด�านเทคนิคการฝ%กอบรม  
มีค-าเท-ากับ 0.15 เม่ือพิจารณาเป!นรายข�อ พบว-า การระดมความคิดเพ่ือกระตุ�นให�แสดงความคิดเห็น
อยBางเสรี มีค-าดัชนีลําดับ (PNI) เท-ากับ 0.40 สูงสุดเป!นลําดับแรก การบรรยายเนื้อหาโดยผู�เชี่ยวชาญ 
หรือวิทยากรเฉพาะด�าน ท่ีมีความรู�และประสบการณ�ในเรื่องนั้น ๆ การทัศนศึกษา หรือการเรียนรู�ใน
สถานท่ีจริง และการสาธิตข้ันตอนการใช�เครื่องมือทางวิทยาศาสตร�  หรือการฝ%กปฏิบัติการ 
ทางวิทยาศาสตร� มีค-าดัชนีลําดับเท-ากับ 0.12 สูงเป!นลําดับท่ี 2 และการจัดกิจกรรมกลุ-มสัมพันธ�ต-าง ๆ 
เพ่ือให�ผ-อนคลายจากความเครียด มีค-าดัชนีลําดับ 0.08 สูงเป!นลําดับท่ี 3 ส-วนข�อท่ีมีค-าดัชนีลําดับ 
น�อยท่ีสุด คือ การเปxดโอกาสให�ผู�เข�ารับการอบรมมีช-วงเวลาในการซักถามข�อสงสัยจากวิทยากร  
มีค-าดัชนีลําดับเท-ากับ 0.04 โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 17 
 
ตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม 
               ด�านเทคนิคการฝ%กอบรม 
 

ความต�องการ 
ท่ีจําเป=น ด�านเทคนิค 

การฝ5กอบรม 

สภาพท่ีเป=นจริง สภาพท่ีควรจะเป=น 
PNI ลําดับ 

�� SD แปลผล �� SD แปลผล 

1. การบรรยายเนื้อหา 
   โดยผู�เชี่ยวชาญ  
   หรือวิทยากร 
   เฉพาะด�านท่ีมี  
   ความรู� และ 
   ประสบการณ� 
   ในเรื่องนั้น ๆ  

4.17 0.69 มาก 4.67 0.47 มากท่ีสุด 0.12 2 

2. การทัศนศึกษา  
   หรือการเรียนรู� 
   ในสถานท่ีจริง  

4.17 0.90 มาก 4.67 0.47 มากท่ีสุด 0.12 2 

3. การสาธิตข้ันตอน 
   การใช�เครื่องมือทาง 
   วิทยาศาสตร� หรือ  
   การฝ%กปฏิบัติการ 
   ทางวิทยาศาสตร� 

4.17 0.90 มาก 4.67 0.47 มากท่ีสุด 0.12 2 
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ตารางท่ี 17 (ต-อ) 
 

ความต�องการ 
ท่ีจําเป=น ด�านเทคนิค 

การฝ5กอบรม 

สภาพท่ีเป=นจริง สภาพท่ีควรจะเป=น 
PNI ลําดับ 

�� SD แปลผล �� SD แปลผล 

4. การระดมความคิด 
   เพ่ือกระตุ�นให�แสดง 
   ความคิดเห็น 

3.33 0.75 มาก 4.67 0.47 มากท่ีสุด 0.40 1 

5. การเปxดโอกาสให� 
   ผู�เข�ารับการอบรม 
   มีช-วงเวลาใน 
   การซักถามข�อสงสัย 
   จากวิทยากร 

4.33 0.75 มาก 4.50 0.50 มากท่ีสุด 0.04 4 

6. การจัดกิจกรรม 
   กลุ-มสัมพันธ�ต-าง ๆ  
   เพ่ือให�ผ-อนคลาย 
   จากความเครียด  

4.33 0.75 มาก 4.67 0.47 มากท่ีสุด 0.08 3 

เฉล่ียรวม 4.08 0.79 มาก 4.64 0.48 มากท่ีสุด 0.15  
 
 7. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับความต�องการท่ีจําเป=นในการพัฒนาหลักสูตร
ฝ5กอบรมด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม9 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�นของ
สถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ด�านส่ือการฝ5กอบรม 
 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล พบว-า ระดับความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม 
ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบัน
วิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ในสภาพท่ีเป!นจริง ด�านสื่อการฝ%กอบรม โดยภาพรวม  
มีค-าเฉลี่ยอยู-ในระดับมาก (X� = 3.90, SD = 0.78) เม่ือพิจารณารายข�อ พบว-า การจัดเตรียมอุปกรณ� 
หรือเครื่องมือวิทยาศาสตร�ให�ได�ฝ@กปฏิบัติจริงและการใช� Power point เปFนสื่อเพ่ืออธิบายเนื้อหา 
การเรียนรู� รวมถึงการใช�สื่อมัลติมีเดียประกอบการฝ@กอบรม มีค-าเฉลี่ยสูงสุด (X� = 4.00, SD = 0.82) 
รองลงมา คือ การใช�เทคนิคสมัยใหม-ประกอบการฝ%กอบรม (X� = 3.83, SD = 0.69) ส-วนสภาพท่ีเป!น
จริงของระดับความต�องการท่ีจําเป!นด�านสื่อการฝ%กอบรมท่ีน�อยท่ีสุด คือ การใช�ตัวอย-างสิ่งมีชีวิต 
ทางทะเลประกอบการฝ%กอบรม (X� = 3.67, SD = 0.75) 
 ระดับความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรมด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเล  
บนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา ในสภาพท่ีควรจะเป!น ด�านสื่อการฝ%กอบรม โดยภาพรวม มีค-าเฉลี่ยอยู-ในระดับ
มากท่ีสุด (X� = 4.70, SD = 0.45) เม่ือพิจารณารายข�อ พบว-า การใช�สื่อมัลติมีเดียประกอบ 
การฝ@กอบรม มีค-าเฉลี่ยสูงสุด (X� = 4.84, SD = 0.37) รองลงมา คือ การจัดเตรียมอุปกรณ� หรือ
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เครื่องมือวิทยาศาสตร�ให�ได�ฝ%กปฏิบัติจริง การใช� Power point เป!นสื่อเพ่ืออธิบายเนื้อหาการเรียนรู�
และการใช�ตัวอย-างสิ่งมีชีวิตทางทะเลประกอบการฝ%กอบรม รวมถึงการใช�เทคนิคสมัยใหม-ประกอบ 
การฝ%กอบรม (X� = 4.67, SD = 0.47)  
 ค-าดัชนีลําดับความสําคัญของความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม 
ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบัน
วิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา พบว-า โดยภาพรวมของด�านสื่อการฝ%กอบรม มีค-าเท-ากับ 
0.21 เม่ือพิจารณาเป!นรายข�อ พบว-า การใช�ตัวอยBางสิ่งมีชีวิตทางทะเลประกอบการฝ@กอบรม มีค-า
ดัชนีลําดับ (PNI) เท-ากับ 0.27 สูงสุดเป!นลําดับแรก การใช�เทคนิคสมัยใหม-ประกอบการฝ%กอบรม  
มีค-าดัชนีลําดับเท-ากับ 0.22 สูงเป!นลําดับท่ี 2 และการใช�สื่อมัลติมีเดียประกอบการฝ%กอบรม มีค-า
ดัชนีลําดับ 0.21 สูงเป!นลําดับท่ี 3 ส-วนข�อท่ีมีค-าดัชนีลําดับน�อยท่ีสุด คือ การจัดเตรียมอุปกรณ� หรือ
เครื่องมือวิทยาศาสตร�ให�ได�ฝ%กปฏิบัติจริงและการใช� Power point เป!นสื่อเพ่ืออธิบายเนื้อหา 
การเรียนรู� มีค-าดัชนีลําดับเท-ากับ 0.17 โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 18 
 
ตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม 
               ด�านสื่อการฝ%กอบรม 
 

ความต�องการ 
ท่ีจําเป=น ด�านส่ือ 

การฝ5กอบรม 

สภาพท่ีเป=นจริง สภาพท่ีควรจะเป=น 
PNI ลําดับ 

�� SD แปลผล �� SD แปลผล 

1. การจัดเตรียม 
   อุปกรณ� หรือ 
   เครื่องมือทาง 
   วิทยาศาสตร�ให�ได� 
   ฝ%กปฏิบัติจริง 

4.00 0.82 มาก 4.67 0.47 มากท่ีสุด 0.17 4 

2. การใช� Power  
   point เป!นสื่อ 
   เพ่ืออธิบายเนื้อหา 
   การเรียนรู� 

4.00 0.82 มาก 4.67 0.47 มากท่ีสุด 0.17 4 

3. การใช�ตัวอย-าง 
   สิ่งมีชีวิตทางทะเล 
   ประกอบการอบรม  

3.67 0.75 มาก 4.67 0.47 มากท่ีสุด 0.27 1 

4. การใช�สื่อมัลติมีเดีย 
   ประกอบการอบรม  

4.00 0.82 มาก 4.84 0.37 มากท่ีสุด 0.21 3 

5. การใช�เทคนิค 
   ประกอบการอบรม 

3.83 0.69 มาก 4.67 0.47 มากท่ีสุด 0.22 2 

เฉล่ียรวม 3.90 0.78 มาก 4.70 0.45 มากท่ีสุด 0.21  
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 8. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับความต�องการท่ีจําเป=นในการพัฒนาหลักสูตร
ฝ5กอบรมด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม9 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�นของ
สถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ด�านกิจกรรมการฝ5กอบรม 
 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล พบว-า ระดับความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม 
ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบัน
วิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ในสภาพท่ีเป!นจริง ด�านกิจกรรมการฝ%กอบรม  
โดยภาพรวม มีค-าเฉลี่ยอยู-ในระดับมาก (X� = 3.95, SD = 0.71) เม่ือพิจารณารายข�อ พบว-า การจัด
กิจกรรมกลุBมสัมพันธ� หรือกิจกรรมท่ีชBวยผBอนคลายความเครียดจากการฝ@กอบรม มีค-าเฉลี่ยสูงสุด  
(X� = 4.17, SD = 0.37) รองลงมา คือ การชี้แจงวัตถุประสงค�ของการฝ%กอบรมในแต-ละหัวข�อ  
การเปxดโอกาสให�แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรู�ในเนื้อหานั้น ๆ อย-างต-อเนื่อง และการสร�าง
บรรยากาศในการเรียนรู�  (X� = 4.00, SD = 0.58) ส-วนสภาพท่ีเป!นจริงของระดับความต�องการ 
ท่ีจําเป!นด�านกิจกรรมการฝ%กอบรม ท่ีน�อยท่ีสุด คือ การจัดลําดับข้ันตอนของการถ-ายทอดเนื้อหา 
การฝ%กอบรม (X� = 3.67, SD = 0.95) 
 ระดับความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรมด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเล  
บนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา ในสภาพท่ีควรจะเป!นด�านกิจกรรมการฝ%กอบรม โดยภาพรวม มีค-าเฉลี่ยอยู-ใน
ระดับมากท่ีสุด (X� = 4.62, SD = 0.40) เม่ือพิจารณารายข�อ พบว-า การจัดลําดับข้ันตอนของ 
การถBายทอดเนื้อหาการฝ@กอบรม การเปGดโอกาสให�แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรู�ในเนื้อหา 
นั้น ๆ อยBางตBอเนื่อง และการสร�างบรรยากาศในการเรียนรู� มีค-าเฉลี่ยสูงสุด (X� = 4.84, SD = 0.37) 
รองลงมา คือ การชี้แจงวัตถุประสงค�ของการฝ%กอบรมในแต-ละหัวข�อ (X� = 4.67, SD = 0.47)  
ส-วนสภาพท่ีควรจะเป!นของระดับความต�องการท่ีจําเป!นด�านกิจกรรมการฝ%กอบรมท่ีน�อยท่ีสุด  
คือ การเตรียมเอกสารประกอบการฝ%กอบรมในแต-ละหัวข�อของการฝ%กอบรม (X� = 4.17, SD = 0.37) 
 ค-าดัชนีลําดับความสําคัญของความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม 
ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบัน
วิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา พบว-า โดยภาพรวมของด�านกิจกรรมการฝ%กอบรม 
มีค-าเท-ากับ 0.17 เม่ือพิจารณาเป!นรายข�อ พบว-า การจัดลําดับข้ันตอนของการถBายทอดเนื้อหา 
การฝ@กอบรม มีค-าดัชนีลําดับ (PNI) เท-ากับ 0.32 สูงสุดเป!นลําดับแรก การเปxดโอกาสให�แสดง 
ความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรู�ในเนื้อหานั้น ๆ อย-างต-อเนื่อง และการสร�างบรรยากาศในการเรียนรู�  
มีค-าดัชนีลําดับเท-ากับ 0.21 สูงเป!นลําดับท่ี 2 และการชี้แจงวัตถุประสงค�ของการฝ%กอบรมในแต-ละ
หัวข�อ มีค-าดัชนีลําดับ 0.17 สูงเป!นลําดับท่ี 3 ส-วนข�อท่ีมีค-าดัชนีลําดับน�อยท่ีสุด คือ การจัดกิจกรรม 
กลุ-มสัมพันธ� หรือกิจกรรมท่ีช-วยผ-อนคลายความเครียดจากการฝ%กอบรม มีค-าดัชนีลําดับเท-ากับ 0.04 
โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 19 
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บรรยากาศ 

ข้ันตอน 

ตารางท่ี 19 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม 
               ด�านกิจกรรมการฝ%กอบรม 
 

ความต�องการ 
ท่ีจําเป=น  

ด�านกิจกรรม 
การฝ5กอบรม 

สภาพท่ีเป=นจริง สภาพท่ีควรจะเป=น 

PNI ลําดับ 
�� SD แปลผล �� SD แปลผล 

1. การชี้แจง 
   วัตถุประสงค�ของ 
   การฝ%กอบรม 
   ในแต-ละหัวข�อ 

4.00 0.82 มาก 4.67 0.47 มากท่ีสุด 0.17 3 

2. การจัดลําดับ 
   ของการถ-ายทอด 
   เนื้อหาการฝ%กอบรม 

3.67 0.95 มาก 4.84 0.37 มากท่ีสุด 0.32 1 

3. การเปxดโอกาสให� 
   แสดงความคิดเห็น 
   เก่ียวกับการเรียนรู� 
   ในเนื้อหานั้น ๆ  
   อย-างต-อเนื่อง 

4.00 0.82 มาก 4.84 0.37 มากท่ีสุด 0.21 2 

4. การสร�าง    
   ในการเรียนรู�  

4.00 0.58 มาก 4.84 0.37 มากท่ีสุด 0.21 2 

5. การจัดกิจกรรม 
   กลุ-มสัมพันธ� หรือ 
   กิจกรรมท่ีช-วย 
   ผ-อนคลาย 
   ความเครียด 
   จากการฝ%กอบรม  

4.17 0.37 มาก 4.33 0.47 มาก 0.04 5 

6. การเตรียมเอกสาร 
   ประกอบการฝ%ก- 
   อบรมในแต-ละ 
   หัวข�อฝ%กอบรม 

3.83 0.69 มาก 4.17 0.37 มาก 0.09 4 

เฉล่ียรวม 3.95 0.71 มาก 4.62 0.40 มากท่ีสุด 0.17  
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 9. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับความต�องการท่ีจําเป=นในการพัฒนาหลักสูตร
ฝ5กอบรมด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม9 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�นของ
สถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ด�านการติดตามและประเมินผล 
 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล พบว-า ระดับความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม 
ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบัน
วิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ในสภาพท่ีเป!นจริง ด�านการติดตามและการประเมินผล 
โดยภาพรวม มีค-าเฉลี่ยอยู-ในระดับมาก (X� = 3.75, SD = 0.56) เม่ือพิจารณารายข�อ พบว-า  
การประเมินความรู� ด�วยการทําแบบทดสอบกBอน-หลังการฝ@กอบรม มีค-าเฉลี่ยสูงสุด (X� = 4.00,  
SD = 0.58) รองลงมา คือ การประเมินผลโครงการฝ%กอบรม เม่ือเสร็จสิ้นการฝ%กอบรม และเปxด
โอกาสให�ผู�เข�ารับการอบรมนําเสนอผลการเรียนรู�เพ่ือเผยแพร-ให�กับผู�อ่ืน หลังสิ้นสุดการอบรม  
(X� = 3.83, SD = 0.69) ส-วนสภาพท่ีเป!นจริงของระดับความต�องการท่ีจําเป!นด�านเทคนิคของ 
การฝ%กอบรมท่ีน�อยท่ีสุด คือ การติดตามผลการนําความรู�ไปใช�หลังผ-านการอบรมไปแล�ว 3 เดือน  
(X� = 3.00, SD = 0.58) 
 ระดับความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรมด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเล  
บนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา ในสภาพท่ีควรจะเป!น ด�านการติดตามและการประเมินผล โดยภาพรวม  
มีค-าเฉลี่ยอยู-ในระดับมาก (X� = 4.17, SD = 0.60) เม่ือพิจารณารายข�อ พบว-า การประเมินความรู�
ด�วยการทําแบบทดสอบกBอน-หลัง การฝ@กอบรม และการเปGดโอกาสให�ผู�เข�ารับการอบรมนําเสนอผล
การเรียนรู�เพ่ือเผยแพรBให�กับผู�อ่ืน หลังสิ้นสุดการอบรม มีค-าเฉลี่ยสูงสุด (X� = 4.50, SD = 0.50) 
รองลงมา คือ การประเมินผลโครงการฝ%กอบรม เม่ือเสร็จสิ้นการฝ%กอบรม (X� = 4.17, SD = 0.37) 
ส-วนสภาพท่ีควรจะเป!นของระดับความต�องการท่ีจําเป!นด�านเทคนิคการฝ%กอบรมท่ีน�อยท่ีสุด คือ  
การติดตามผลการนําความรู�ไปใช�หลังผ-านการอบรมไปแล�ว 3 เดือน (X� = 3.83, SD = 0.69) 
 ค-าดัชนีลําดับความสําคัญของความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม 
ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบัน
วิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา พบว-า โดยภาพรวมของด�านการติดตาม และ 
การประเมินผลมีค-าเท-ากับ 0.11 เม่ือพิจารณาเป!นรายข�อ พบว-า การติดตามผลการนําความรู�ไปใช�
หลังผBานการอบรมไปแล�ว 3 เดือน มีค-าดัชนีลําดับ (PNI) เท-ากับ 0.28 สูงสุดเป!นลําดับแรก การเปxด
โอกาสให�ผู�เข�ารับการอบรมนําเสนอผลการเรียนรู�เพ่ือเผยแพร-ให�กับผู�อ่ืน หลังสิ้นสุดการอบรม  
มีค-าดัชนีลําดับเท-ากับ 0.17 สูงเป!นลําดับท่ี 2 และการประเมินความรู� ด�วยการทําแบบทดสอบ 
ก-อน-หลัง การฝ%กอบรมมีค-าดัชนีลําดับ 0.13 สูงเป!นลําดับท่ี 3 ส-วนข�อท่ีมีค-าดัชนีลําดับน�อยท่ีสุด คือ  
การประเมินผลโครงการฝ%กอบรม เม่ือเสร็จสิ้นการฝ%กอบรม มีค-าดัชนีลําดับเท-ากับ 0.09 โดยมี
รายละเอียดดังตารางท่ี 20 
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ตารางท่ี 20 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับความต�องการท่ีจําเป!นในการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรม 
               ด�านการติดตามและประเมินผล 
 

ความต�องการ 
ท่ีจําเป=น  

ด�านการติดตาม 
และการประเมินผล 

สภาพท่ีเป=นจริง สภาพท่ีควรจะเป=น 

PNI ลําดับ 
�� SD แปลผล �� SD แปลผล 

1. การประเมินความรู�  
   ด�วยการทํา 
   แบบทดสอบ 
   ก-อน-หลังฝ%กอบรม 

4.00 0.58 มาก 4.50 0.50 มากท่ีสุด 0.13 3 

2. การประเมินผล 
   โครงการเม่ือ 
   สิ้นสุดการฝ%กอบรม 

3.83 0.69 มาก 4.17 0.37 มาก 0.09 4 

3. การให�ผู�เข�ารับ 
   การอบรมนําเสนอ 
   ผลการเรียนรู�หลัง 
   สิ้นสุดการอบรม 

3.83 0.69 มาก 4.50 0.50 มากท่ีสุด 0.17 2 

4. การติดตามผล 
   การนําความรู�ไปใช� 
   หลังผ-านการอบรม 
   ไปแล�ว 3 เดือน 

3.00 0.58 มาก 3.83 0.69 มากท่ีสุด 0.28 1 

เฉล่ียรวม 3.75 0.56 มาก 4.17 0.60 มาก 0.11  
 
� ผลการศึกษาแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝ5กอบรมด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเล  
   บนฐานวิถีชีวิตใหม9 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบันวิทยาศาสตร�ทาง 
   ทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝ%กอบรมด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเล บนฐาน 
วิถีชีวิตใหม- สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
สรุปได�ดังนี้  
 � ด�านท่ี 1 หัวข�อการเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต�น สรุปได�ว-า การเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น  
ต�องคํานึงถึงธรรมชาติในการเรียนรู�ของผู�เรียน และเชื่อมโยงการเสริมสร�างความตระหนักและหวงแหน
ทรัพยากรทางทะเล ตลอดจนสาระการเรียนรู�ควรแตกต-างจากการเรียนรู�ในชั้นเรียน หรือสามารถ
เชื่อมโยงสาระความรู�ร-วมกันได� และสามารถเรียนรู�ร-วมกับท�องถ่ิน ท้ังนี้  ด�วยเหตุผลดังกล-าว  
องค�ความรู�ท่ีเหมาะสมกับผู�เรียนและสอดคล�องกับความรู� ความเชี่ยวชาญของสถาบันวิทยาศาสตร� 
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ทางทะเล คือ 1) เรื่องสิ่งแวดล�อมทางทะเล 2) เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล และ  
3) เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว�และพืชทะเล  
 � ด�านท่ี 2 วัตถุประสงค�ของการเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเล สําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ท่ีสอดคล�องกับธรรมชาติในการเรียนรู�ของผู� เรียน และสอดคล�องกับ 
สาระการเรียนรู� ประกอบด�วย 1) การเสริมสร�างความรู� ความเข�าใจ 2) การเสริมสร�างทักษะ และ
กระบวนการเรียนรู� ได�แก- การสืบค�นข�อมูล การสังเกต การสํารวจ การทดลองทางวิทยาศาสตร� และ
การอธิบาย 3) การนําองค�ความรู�ไปใช�ประโยชน� และ 4) การปลูกฝHงจิตสํานึกในการอนุรักษ� 
และหวงแหนทรัพยากรทางทะเล 
 � ด�านท่ี 3 เนื้อหาสาระของหลักสูตรการเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเล สําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ท่ีสอดคล�องกับธรรมชาติในการเรียนรู�ของผู� เรียน และสอดคล�องกับ 
สาระการเรียนรู� ประกอบด�วย 1) เนื้อหาสาระของหลักสูตรต�องมีความกระชับ สรุปเป!นองค�ความรู�ท่ี
ชัดเจน 2) เรียงลําดับการเรียนรู�จากง-ายไปยาก 3) เชื่อมโยงเนื้อหาการเรียนรู�กับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี และ 4) เน�นให�ผู�เรียนได�
ทดลองและปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ี 
 � ด�านท่ี 4 ระยะเวลาฝ%กอบรมในหลักสูตรการเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเล สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ท่ีสอดคล�องกับธรรมชาติในการเรียนรู�ของผู�เรียน และสอดคล�องกับ
สาระการเรียนรู� แบ-งออกเป!น 2 ลักษณะ คือ 1) การฝ%กอบรม ณ ท่ีต้ัง ใช�ระยะเวลา 3 วัน และ  
2) การฝ%กอบรมในรูปแบบ Tele conference ใช�ระยะเวลาประมาณ 15-20 นาที โดยแบ-งเนื้อหา
ออกเป!นตอน ๆ เพ่ือให�ง-ายต-อการเรียนรู� 
 � ด�านท่ี 5 เทคนิคการฝ%กอบรมเพ่ือส-งเสริมการเรียนรู�ของผู�เข�ารับการฝ%กอบรม สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ท่ีสอดคล�องกับธรรมชาติในการเรียนรู�ของผู�เรียน และสอดคล�องกับ
สาระการเรียนรู� ควรผสมผสานเทคนิคการฝ%กอบรมร-วมกัน ท้ังการบรรยายโดยผู�สอน หรือวิทยากร 
การเปxดโอกาสให�ผู�เรียนและผู�สอนได�อภิปรายร-วมกัน การฝ%กอบรมเชิงปฏิบัติการ และการทัศนศึกษา
นอกสถานท่ี รวมถึงการนําเทคโนโลยีเข�ามาช-วยในการถ-ายทอดความรู� เช-น สื่อมัลติมีเดีย Motion 
graphic หรือ Infographic เป!นต�น 
 � ด�านท่ี 6 สื่อหรือเอกสารประกอบการฝ%กอบรมการเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเล 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ท่ีสอดคล�องกับธรรมชาติในการเรียนรู�ของผู�เรียน และ
สอดคล�องกับสาระการเรียนรู� ควรเน�นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข�ามาช-วยใน 
การถ-ายทอดความรู� เช-น สื่อมัลติมีเดีย อินโฟกราฟxก วิดีทัศน�การเรียนรู� เป!นต�น 
 � ด�านท่ี 7 กิจกรรมการฝ%กอบรมด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเล สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�น ท่ีสอดคล�องกับธรรมชาติในการเรียนรู�ของผู�เรียน และสอดคล�องกับสาระการ
เรียนรู� ประกอบด�วย 1) การชี้แจ�งวัตถุประสงค�ในการเรียนรู�และกําหนดติกาการเรียนรู� เพ่ือเสริมสร�าง
วินัยการเรียนรู�ของผู�เรียน 2) การจัดเตรียมเอกสารประกอบการฝ%กอบรม ซ่ึงกระทําได�ท้ังแบบ
ออนไลน�และออฟไลน� 3) การเรียนรู� ในพ้ืนท่ีจริง  และ 4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ด�วย
กระบวนการวิจัย 
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 � ด�านท่ี 8 การติดตามและการประเมินผล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น  
ท่ีสอดคล�องกับธรรมชาติในการเรียนรู�ของผู�เรียน และสอดคล�องกับสาระการเรียนรู� ควรดําเนินการ
อย-างน�อย 2 ครั้ง คือ หลังสิ้นสุดการฝ%กอบรมโดยทันที และหลังจากสิ้นสุดการฝ%กอบรมไปแล�ว 
ประมาณ 3-6 เดือน เพ่ือติดตามผลการนําไปใช�ประโยชน� 
 จากข�อสรุปดังกล-าวข�างต�น มีรายละเอียดของข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ�ผู�ทรงคุณวุฒิ 
ดังตารางท่ี 21 
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ตารางที่ 21 ข�อมูลจากการสัมภาษณ�ผู�ทรงคุณวุฒิ 
 
ด�านที่ 1 หัวข�อการเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเล สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนต�น  

ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 4 ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 5 สรุปผล 
ความรู�ด�านวิทยาศาสตร�
ทางทะเลขั้นพื้นฐาน  
โดยเน�นเรื่องสิ่งแวดล�อม
ทางทะเล เช-น คุณภาพ 
น้ําทะเล ปJาชายเลน 
ชายฝHIงทะเล หรือปHญหา
และผลกระทบจากมนุษย�
ที่ส-งผลต-อทรัพยากร 
ทางทะเล เป!นต�น  
เพื่อเชื่อมโยงไปสู- 
การปลูกฝHงจิตสาํนึกใน
การอนุรักษ�และหวงแหน
ทรัพยากรทางทะเล  

ในฐานะที่เป!นผู�บรหิาร
โรงเรียนในจังหวัดชลบุรี 
เห็นว-าทรัพยากร หรือ
สัตว�ทะเลที่หาได�ใน
ท�องถิ่นมีเป!นจํานวนมาก 
เช-น หอยแมลงภู-  
ปลาชนิดต-าง ๆ ที่วางขาย 
ตามตลาดประมง ดังนั้น 
การฝ%กอบรมในหัวข�อ 
“การเพาะเลี้ยงสตัว�น้ํา” 
จึงน-าสนใจ เพราะ
สามารถพาเด็ก ๆ ไป
เรียนรู�ในชุมชน หรือ
สถานที่ต-าง ๆ ในจังหวัด
ชลบุรีได� ซึ่งจะช-วย
เสรมิสร�างศักยภาพใน 
การเรยีนรู�ของผู�เรียน
เพิ่มขึ้น และผู�เรยีนจะเกิด
ความสนุกในการเรียนรู�  

หัวข�อที่น-าสนใจและ
สอดคล�องกับธรรมชาติ
การเรยีนรู�ของเด็กวัยรุ-น
ตอนต�น ควรเป!นเรื่องราว
ที่ใกล�ตัวเด็ก ๆ และสร�าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ�
สิ่งแวดล�อมทางทะเล 
ร-วมด�วย เช-น ปJาชายเลน 
ปHญหาขยะทะเล คุณภาพ
น้ําทะเล เป!นต�น 

การเรยีนรู�รายวิชา
วิทยาศาสตร�ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต�นใน
สถานศึกษา โดยเฉพาะ
องค�ความรู�ด�านชีววิทยา
จะเป!นการเรียนรู� 
ขั้นพื้นฐานทั่วไป เช-น 
พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  
การใช�และการอนุรักษ�
ทรัพยากร ความสัมพันธ�
ระหว-างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล�อม เป!นต�น  
ซึ่งเด็ก ๆ จะไม-ได�รับ 
การถ-ายทอดความรู�
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร� 
ทางทะเลที่ลึกซึ้ง ดังนั้น 
ควรให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ใน
สิ่งที่แตกต-างจาก
ห�องเรียนและสอดคล�อง
กับช-วงวัยของผู�เรียน 
ร-วมด�วย  

การสอนเด็ก ม.ต�น  
ควรสร�างบรรยากาศ 
ในการเรียนรู�ที่สนุกสนาน 
ไม-กดดันเด็กมากเกินไป 
เพราะปHจจุบัน เด็ก ๆ 
เดินทางไปไหนไม-ได� และ
ต�องเรียนรู�ผ-านระบบ
ออนไลน� ทําให�เด็กเกิด
ความเครยีด ดังนั้น  
หากต�องเรียนรู�ผ-านระบบ
ออนไลน� ควรเป!นหัวข�อ 
ที่เรียนรู�ได�ง-าย มสีื่อ 
การเรยีนรู�ที่ชวนให�
ติดตาม เช-น การเลี้ยง
ปลาการ�ตูน หรือ 
การเพาะเลี้ยงแมงกะพรุน 
เพราะเป!นสิ่งมีชีวิตที่มี
ความสวยงาม เด็ก ๆ  
จะเพลดิเพลิน ผ-อนคลาย
ความเครยีดจากการเรียน
ในชั้นเรียนออนไลน� 

การเรยีนรู�ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเล 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
ต�องคํานึงถึงธรรมชาติในการเรียนรู� 
ของผู�เรียน และเชื่อมโยงการเสริมสร�าง
ความตระหนักและหวงแหนทรัพยากร
ทางทะเล ตลอดจนสาระการเรียนรู� 
ควรแตกต-างจากการเรียนรู�ในชั้นเรียน 
หรือสามารถเชื่อมโยงสาระความรู�
ร-วมกันได� และสามารถเรยีนรู�ร-วมกับ
ท�องถิ่นได� ดังนั้น ด�วยเหตผุลดังกล-าว 
องค�ความรู�ที่เหมาะสมกับผู�เรียน และ
สอดคล�องกับความรู� ความเชี่ยวชาญ
ของสถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล  
คือ 1) สิ่งแวดล�อมทางทะเล  
2) ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ทางทะเล และ 3) การเพาะเลี้ยงสตัว�
และพืชทะเล  

สถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ตารางที่ 21 (ต-อ)  
 
ด�านที่ 2 วัตถุประสงค�ของการเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเล 

ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 4 ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 5 สรุปผล 
เน�นให�ความรู�  
ความเข�าใจ การปลูกฝHง
จิตสํานึกในการอนุรักษ�
และหวงแหนทรัพยากร
ทางทะเล บนพื้นฐาน 
การเรยีนรู�ที่สนุกสนาน 
ไม-กดดันเด็กจนเกินไป 

เน�นให�ผู�เรียนมีจติสํานึก
ในการอนุรักษ�
สิ่งแวดล�อม และ 
เห็นความสําคัญ 
ขององค�ความรู�ในท�องถิ่น 

สิ่งสําคัญ คือ การสร�าง
ความรู� ความเข�าใจ และ
เน�นการนําความรู� 
ไปใช�ประโยชน�ใน
ชีวิตประจําวัน เช-น 
วิธีการอนุรักษ�ทรัพยากร
ทางทะเลต�องทําอย-างไร 
การจะช-วยลดขยะใน
ทะเล ต�องทําอย-างไร  
เป!นต�น 

นอกจากจะเน�นให�ความรู� 
ความเข�าใจแก-เด็ก ๆ 
แล�ว ควรเน�นเสรมิสร�าง
ทักษะและกระบวนการ
ร-วมด�วย ได�แก-  
การสืบค�นข�อมลู  
การสังเกต การสํารวจ 

การอธิบาย และ 
การทดลองทาง
วิทยาศาสตร� 

แน-นอนอยู-แล�วว-า  
การที่เราถ-ายทอดความรู� 
ก็เพื่อสร�างความรู�  
ความเข�าใจให�แก-เด็ก ๆ 
แต-ควรเน�นไปที่ 
การเสริมสร�าง
กระบวนการร-วมด�วย 
เช-น ทักษะการสังเกต
พื้นที่ การสืบค�นข�อมูล
จากหลากหลาย
สารสนเทศ เพื่อใช�
ประกอบการยืนยัน
เหตุผลที่ได�จาก 
การเรยีนรู� เป!นต�น และ
ที่สําคัญ ต�องปลูกฝHง
จิตสํานึกในการอนุรักษ�
และหวงแหนทรัพยากร
ทางทะเล  

วัตถุประสงค�ของการเรียนรู� 
ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเล สําหรบั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น  
ที่สอดคล�องกับธรรมชาติในการเรยีนรู� 
ของผู�เรียน และสอดคล�องกับสาระ 
การเรยีนรู� ประกอบด�วย  
1) การเสรมิสร�างความรู� ความเข�าใจ  
2) การเสรมิสร�างทักษะและ
กระบวนการเรียนรู� ได�แก- การสืบค�น
ข�อมูล การสังเกต การสํารวจ 

การทดลองทางวิทยาศาสตร� และ 
การอธิบาย 3) การนําองค�ความรู�ไปใช�
ประโยชน� และ 4) การปลูกฝHงจิตสํานึก
ในการอนุรักษ�และหวงแหนทรัพยากร
ทางทะเล 
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ตารางที่ 21 (ต-อ) 
 
ด�านที่ 3 เนื้อหาสาระของหลกัสตูรการเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเล 

ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 4 ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 5 สรุปผล 
เนื้อหาต-าง ๆ ของ
หลักสตูรฝ%กอบรมต�องง-าย
ต-อการเรียนรู� เรียงลําดับ
เนื้อหาอย-างเหมาะสม 
จากง-ายไปยาก หรือ
พยายามเชื่อมโยง 
องค�ความรู�ที่อยู-ใน
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ต�องให�เด็กได�ทดลอง ได�
ปฏิบัติจริงในพื้นที่ 

สิ่งสําคัญ คือ ไม-ว-าจะ
เรียนรู�เนื้อหาใด ๆ ก็ตาม 
ผู�เรยีนต�องได�ฝ%กปฏิบัติ 
หรือทดลองด�วยตนเอง 
แบบ Active learning 
ซึ่งผู�สอนควรมีเทคนิค 
การฝ%กอบรมที่กระตุ�น
ความสนใจในการเรียนรู� 
เช-น การสาธิต การใช�สื่อ
ประกอบการเรียนรู�  
เป!นต�น  

เนื้อหาสาระของหลักสูตร
ต�องเชื่อมโยงกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน หรือหาก
เป!นไปได� อาจจะศึกษา
จากหลักสูตรท�องถิ่นของ
สถานศึกษานั้น ๆ  
เพื่อสร�างความเชื่อมโยง
ในการเรียนรู� ในประเด็น
ที่เกี่ยวข�อง เช-น หลักสูตร
ท�องถิ่นของโรงเรียน 
บางแห-งมีการสอนให�เด็ก
รู�จักเรื่องหอยในท�องถิ่น 
หากเด็กมาฝ%กอบรม 
กับเรา เราอาจจะ
ยกตัวอย-างหอยในบ�าน
เราให�เด็กได�เปรียบเทียบ
ร-วมด�วย ซึ่งจะทําให�เห็น
ความแตกต-าง และเข�าใจ
บริบทของทรัพยากร
ท�องถิ่นที่แตกต-างกัน 

สําคัญที่สุด คือ เนื้อหา
ของหลักสูตรที่เด็ก ๆ  
ได�เรียนรู� ต�องแตกต-าง
จากการเรียนรู�ในชั้นเรยีน 
ซึ่งเห็นได�ชัด คือ เรา
ได�เปรียบในเรื่องของพื้นที่
ที่สามารถเป!นแหล-ง
เรียนรู�ได� เช-น ชายหาด
บางแสน สิ่งมีชีวิตใน
สถานเลีย้งสัตว�น้ําเค็ม 
เป!นต�น ซึ่งเด็ก ๆ  
จะไม-เคยพบมาก-อน  
จะทําให�การเรียนรู�
สนุกสนานมากขึ้น 

สาระการเรียนรู�ต�อง 
ไม-มากจนเกินไป เน�นให�
เด็กปฏิบัติเยอะ ๆ  
แต-ประเด็นดังกล-าว ก็คือ 
เมื่อสามารถกลบัมาพบ
เจอกันได�แบบปกติ  
แต-หากสถานการณ�การ
แพร-ระบาดของโรค 
โควิด-19 ยังอยู-กับเรา 
อีกนาน ต�องเรียนรู�ผ-าน
ระบบออนไลน� เนื้อหา
สาระก็ไม-ต�องเน�นมาก  
เน�นแบบกระชับ ๆ สรุป
เป!นองค�ความรู�สําคัญ ๆ 
เพื่อไม-ให�เด็กเกิด
ความเครยีดจนเกินไป 

เนื้อหาสาระของหลักสูตรการเรียนรู� 
ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเล สําหรบั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น  
ที่สอดคล�องกับธรรมชาติในการเรยีนรู� 
ของผู�เรียน และสอดคล�องกับสาระ 
การเรยีนรู� ประกอบด�วย 1) เนื้อหา
สาระของหลักสตูรต�องมีความกระชับ 
สรุปเป!นองค�ความรู�ที่ชัดเจน  
2) เรียงลําดับการเรยีนรู�จากง-ายไปยาก  
3) เชื่อมโยงเนื้อหาการเรียนรู�กับ
หลักสตูรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน วิชาวิทยาศาสตร� และ  
4) เน�นให�ผู�เรียนได�ทดลองและปฏบิัติ
จริงในพื้นที่  
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ตารางที่ 21 (ต-อ)  
 
ด�านที่ 4 ระยะเวลาฝ1กอบรมในหลักสูตรการเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเล 

ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 4 ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 5 สรุปผล 
สําหรับเด็ก ม.ต�น ใช�
ระยะเวลาในการฝ%กอบรม  
2-3 วัน กําลังดี และ 
เด็ก ๆ จะชอบเรียน 
วันธรรมดา เพราะจะได�
ออกมาเที่ยว หรือไม-ต�อง
เรียนในห�องเรียน แต-ถ�า
หากต�องเรียนผ-าน
ออนไลน� ก็ต�อง
กําหนดการเรียนรู�ให�
กระชับ นับเป!นชั่วโมง 
สั้น ๆ เพื่อให�เด็กไม-เครียด
จนเกินไป แบ-งเป!น 
ภาคบรรยาย 
และภาคปฏิบัต ิ

ระยะเวลาในการเรยีน 
แบ-งออกเป!น 2 แบบ 
แบบที่ 1 เรียน ณ สถาบัน
วิทยาศาสตร�ทางทะเล 
จํานวน 3 วัน แบ-งเป!น
ภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ
แบบที่ 2 เรียนแบบ
ออนไลน� ให�เรยีนเป!น
ระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณ 
20 นาที และค-อยนัดเวลา
มาลงพื้นที่จริงแบบ
ออนไลน�พร�อมกันอีกครั้ง 
 

อบรม ณ ที่ตั้ง ทั้งที่
โรงเรียนหรือที่สถาบัน
วิทยาศาสตร�ทางทะเล 
ควรใช�เวลาประมาณ  
2-3 วัน หรือหากต�อง
ออนไลน� ก็ใช�เวลาสั้น ๆ 
เน�นการถ-ายทอดความรู� 
แบบ Active learning 
เพื่อให�เด็กสร�างองค�
ความรู�ด�วยตนเอง 

ใช�ระยะเวลา 2-3 วัน 
กําลังดี แต-หากต�องเป!น
ออนไลน� ต�องดูว-าเราสอน
เนื้อหาอะไร เพื่อจะได�
กําหนดระยะเวลาให�
ชัดเจน เช-น 1 วัน 2 วัน  

หากเป!นไปได� สนับสนุน
ให�เรียนรู� ณ ที่ตั้ง  
ไม-อยากให�เรียนออนไลน�
เลย สงสารเด็ก เพราะ
การเรยีนรู�องค�ความรู� 
ด�านวิทยาศาสตร� 
ทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ 
เด็กควรเรียนรู�โดยลงพื้นที่
จริง ก็ใช�ระยะเวลา
ประมาณ 3 วัน แต-ถ�า
หากต�องเรียนรู�ผ-านระบบ
ออนไลน� ก็นับเป!นชั่วโมง
การเรยีนรู�เอา ไม-ต�อง
ต-อเนื่อง เพื่อไม-ให�เด็ก 
เกิดความเครียด 

ระยะเวลาฝ%กอบรมในหลักสตูร 
การเรยีนรู�ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเล
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น  
ที่สอดคล�องกับธรรมชาติในการเรยีนรู� 
ของผู�เรียน และสอดคล�องกับสาระ 
การเรยีนรู� แบ-งออกเป!น 2 ลักษณะ คือ 
1) หากฝ%กอบรม ณ ที่ตั้ง ใช�ระยะเวลา  
3 วัน และ 2) หากฝ%กอบรมในรูปแบบ 
Tele conference ใช�ระยะเวลา
ประมาณ 20 นาที โดยแบ-งเนื้อหา
ออกเป!นตอน ๆ เพื่อไม-กระทบต-อ
ความเครยีดของผู�เข�ารับการอบรม 
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ตารางที่ 21 (ต-อ)  
 
ด�านที่ 5 เทคนิคการฝ1กอบรมเพื่อส4งเสริมการเรียนรู�ของผู�เข�ารับการฝ1กอบรม 

ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 4 ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 5 สรุปผล 
การเรยีนการสอน 
เฉพาะในชั้นเรียน  
ไม-สามารถทําให�เด็ก 
เกิดการเรียนรู�และสร�าง
ประสบการณ�ได�อย-าง
เต็มที่ จึงควรหาแนวทางที่
จะจัดกิจกรรมการเรียนรู�
ที่เหมาะสมกับเนื้อหา 
ทางด�านวิทยาศาสตร�ทาง
ทะเลที่หลากหลาย เช-น 
จัดทําชุดกิจกรรมการ
เรียนรู� เพราะใช�ได�ทั้ง
แบบออนไลน�และ
ออฟไลน� 

เน�นรูปแบบของ 
การเรยีนรู�จากสถานที่จริง
มากขึ้น เช-น การไปดาํน้ํา 
ณ แหล-งดําน้ํา การลงมือ
ปฏิบัติจริงด�วยตนเอง เช-น 
การฝ%กใช�เครื่องมือที่
ตรวจวัดคุณภาพน้ําใน
ทะเล การเก็บตัวอย-าง
สิ่งมีชีวิตจากทะเล  
รวมทั้งการวิเคราะห�
ความสัมพันธ�ระหว-าง
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล�อม 
และควรได�รับฟHง 
การบรรยายจากวิทยากร
ผู�ซึ่งทํางานเกี่ยวข�องกับ
ทะเลโดยตรง รวมถึง 
ตัวแทนชุมชนที่ทําอาชีพ
ประมงพื้นบ�านในพื้นที่อีก
ร-วมด�วย 

ด�วยสถานการณ�ใน
ปHจจุบัน จําเป!นที่จะต�อง
ค�นหาเทคโนโลยีและสื่อ
การเรยีนรู�ต-าง ๆ เข�ามา
เป!นส-วนหนึ่งของกิจกรรม
การฝ%กอบรม เช-น  
การจัดฝ%กอบรม 
ผ-านระบบออนไลน� 
สื่อการเรียนรู�ที่เน�นให�เกิด
การเรยีนรู�ด�วยตนเอง 
หรือการเรียนรู�แบบลงมือ
กระทํา (Active 
learning) การจัด
สภาพแวดล�อมการเรียนรู�
ในรูปแบบออนไลน�  
เป!นต�น  
 

ผสานรูปแบบการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ หรือ
Workshop ร-วมกับใช� 
การทัศนศึกษาไปยัง
สถานที่จริง นอกสถานที่
จัดอบรม เพื่อให�เด็ก ๆ  
ได�ศึกษาสภาพการณ�จริง 
ด�วยตนเอง โดยเน�นการ
บรรยายให�น�อย แต-ปฏิบัติ
ให�มาก Tech less learn 
more 
 

ควรเลือกใช�วิธีฝ%กอบรมที่
เหมาะสมกับบริบทของ
ผู�เรยีน และใช�วิธีการ 
ที่ก-อให�เกิดการเรียนรู�ที่มี
ประสิทธิภาพ เพราะจะมี
ส-วนช-วยให�เกิดการเรียนรู� 
ซึ่งจะต�องใช�วิธีที่
ผสมผสานกันอย-าง
เหมาะสม ทั้งการบรรยาย
เปxดโอกาสให�อภิปราย
ร-วมกัน ที่สําคัญ ควรนํา
เทคโนโลยีเข�ามาช-วยใน
การถ-ายทอดความรู�  
ที่กําลังเป!นที่นิยมใน
ปHจจุบัน คือ การใช� 
สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ 
ต-าง ๆ เช-น Motion 
graphic หรือ  
Info graphic เป!นต�น 

เทคนิคการฝ%กอบรมเพื่อส-งเสริม 
การเรยีนรู�ของผู�เข�ารับการฝ%กอบรม
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น  
ที่สอดคล�องกับธรรมชาติในการเรยีนรู� 
ของผู�เรียน และสอดคล�องกับสาระ 
การเรยีนรู� ควรผสมผสานเทคนิค 
การฝ%กอบรมร-วมกัน ทั้งการบรรยาย 
โดยผู�สอน หรือวิทยากร การเปxดโอกาส
ให�ผู�เรียนและผู�สอนได�อภิปรายร-วมกัน 
การฝ%กอบรมเชิงปฏิบัติการ และ 
การทัศนศึกษานอกสถานที่  รวมถึง 
การนําเทคโนโลยีเข�ามาช-วยใน 
การถ-ายทอดความรู� เช-น  
สื่อมัลติมีเดีย Motion graphic หรือ  
Info graphic เป!นต�น 
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ตารางที่ 21 (ต-อ)  
 
ด�านที่ 6 สื่อหรือเอกสารประกอบการฝ1กอบรมการเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเล 

ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 4 ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 5 สรุปผล 
อะไรที่เป!นสื่อ มีสสีัน  
มีการ�ตูน น-าสนใจทั้งนั้น 
Power point ที่ออกแบบ
ให�สวยงาม ไม-มีตัวอักษร
มากจนเกินไป การใช�
วีดีโอ สื่อมลัติมเีดีย 
อินโฟกราฟxกต-าง ๆ  
เป!นต�น 

ที่นิยมตอนนี้ เลย คือ 
อินโฟกราฟxก ใช�ได�ทั้ง
ออนไลน�และออฟไลน� 

สื่อที่สามารถใช�ได� 
ทั้งรูปแบบออนไลน� 
และออฟไลน� คือ  
พวกมัลติมเีดีย เอกสาร
ประกอบการฝ%กอบรมก็ไป
แขวน ๆ ไว�ตามเว็บไซต� 
ทํา QR code ให�เด็กไป 
Scan เพื่อเข�าไปเรียนรู�
ด�วยตนเอง 

ตอนนี้ ควรใช�สื่อ
มัลตมิีเดยี วิดีโอ เข�ามา
ช-วยในการสื่อสารและ
ถ-ายทอดความรู� เพราะ
ใช�ได�ทั้งออนไลน�และ
ออฟไลน� 
 

เห็นไหมว-า ตามสื่อต-าง ๆ 
บนหน�าจอทีวีเค�าสรุปเนื้อ
โดยใช�อินโฟกราฟxก ซึ่ง
กระชับและเข�าใจง-าย แต-
ที่น-าสนใจอีกอย-าง คือ 
การทําชุดการเรียนรู�ผ-าน
ระบบออนไลน� ซึ่งเป!น
การเรยีนรู�แบบ Active 
learning อีกแบบหนึ่ง 
เหมาะสมกับสถานการณ�
ปHจจุบัน 
 

สื่อหรือเอกสารประกอบการฝ%กอบรม
การเรยีนรู�ด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเล
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น  
ที่สอดคล�องกับธรรมชาติในการเรยีนรู� 
ของผู�เรียน และสอดคล�องกับสาระ 
การเรยีนรู� ควรเน�นการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข�ามาช-วยใน
การถ-ายทอดความรู� เช-น สื่อมลัตมิีเดีย 
อินโฟกราฟxก วิดีทัศน�การเรียนรู� เป!นต�น  
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ตารางที่ 21 (ต-อ)  
 
ด�านที่ 7 กิจกรรมการฝ1กอบรมด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเล 

ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 4 ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 5 สรุปผล 
ชี้แจงวัตถุประสงค� 
การเรยีนรู�ว-า มาทําอะไร 
ได�อะไร และกําหนดกฎ 
กติกาการเรียนรู�ให�ชัดเจน 
เพื่อรักษาเวลา และสร�าง
วินัยในการเรียนรู� 
โดยเฉพาะตอน 
ออกภาคสนามนั้นสําคัญ  
หากไม-ตั้งกติกาการเรียนรู� 
เด็ก ๆ อาจจะมัวแต- 
เที่ยวเล-น จนละเลย 
การเรยีนรู�ได� 

การจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการฝ%กอบรม 
เป!นประเด็นหนึ่งที่ควรให�
ความสําคัญ เพื่อให�เด็ก 
ได�มโีอกาสทบทวนความรู�
ด�วยตนเอง ซึ่งสามารถ 
ทําได�ทั้งรูปแบบออนไลน� 
และออฟไลน� 

สําคัญ คือ การให�ทดลอง
และฝ%กปฏิบัติ หรือสร�าง
โอกาสให�เด็ก ๆ ได�เรียนรู� 
ณ สถานที่จริง  

จัดกิจกรรมการเรียนรู�
ด�วยกระบวนการวิจัย 
เพื่อการฟLMนฟูทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝHIง 
อาจจะฟHงดูยาก แต-เด็ก ๆ 
สามารถนําไปทําเป!น
โครงงานวิทยาศาสตร�ได� 
เช-น การประดิษฐ�หุ-นยนต�
เก็บขยะ เป!นต�น 

กิจกรรมหนึ่งที่ต�องมีใน
ปHจจุบัน คือ การจัดพื้นที่
สําหรับค�นคว�าข�อมูล
เพิ่มเตมิในรูปแบบ
ออนไลน� โดยรวบรวม
สาระความรู� 
ด�านวิทยาศาสตร� 
ทางทะเลไว�อย-างเป!น
ระบบ เป!นหมวดหมู- และ
อยู-ใน Area เดียวกัน 
เพื่อให�ง-ายต-อการเรียนรู� 
 

กิจกรรมการฝ%กอบรมด�านวิทยาศาสตร�
ทางทะเลสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต�น ที่สอดคล�องกับธรรมชาตใิน 
การเรยีนรู�ของผู�เรียน และสอดคล�องกับ
สาระการเรียนรู� ประกอบด�วย  
1) การชี้แจ�งวัตถุประสงค�ในการเรยีนรู� 
และกําหนดติกาการเรยีนรู� เพื่อ
เสรมิสร�างวินัยการเรียนรู�ของผู�เรยีน 
2) การจัดเตรียมเอกสารประกอบ 
การฝ%กอบรม ซึ่งกระทําได�ทั้ง 
แบบออนไลน�และออฟไลน�  
3) การเรียนรู�ในพื้นที่จริง และ 
4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู� 
ด�วยกระบวนการวิจัย 
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ตารางที่ 21 (ต-อ) 
 
ด�านที่ 8 การติดตามและการประเมินผล 

ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 4 ผู�ทรงคุณวุฒิคนที่ 5 สรุปผล 
ควรแบ-งการประเมินผล
และตดิตามผลเป!น 2 
ระยะ คือ การประเมิน
ครั้งเดียวเมื่อสิ้นสุด 
การอบรม และตดิตาม
ประเมินผลเมื่อผู�เข�ารับ
การฝ%กอบรมกลับไปแล�ว 
ประมาณ 3-6 เดือน 
 

ช-วงนี้ สพฐ.ขอ 
ความร-วมมือให�เปลี่ยน
การวัดผลเด็กจาก 
การทดสอบเป!นรูปแบบ
อื่น ๆ เช-น ให�ใบงาน  
การทําโครงงาน เป!นต�น 
ดังนั้น การประเมินผล 
การฝ%กอบรม อาจจะปรับ
ให�เข�ากับสถานการณ� เช-น 
ประเมินจากพฤติกรรม 
หรือความร-วมมือใน
ระหว-างการฝ%กอบรม  
ซึ่งสังเกตได�ทั้งแบบ
ออฟไลน�และออนไลน� 
เป!นต�น 

โดยปกติ การประเมินผล 
อาจประเมินครั้งเดียว 
เมื่อสิ้นสุดการอบรม หรือ
ประเมินครึ่งระยะเวลา
ของการฝ%กอบรม 
และเมื่อสิ้นสดุ 
การฝ%กอบรม หรือตดิตาม
ประเมินผล หลังจาก
กลับไปแล�ว แล�วแต- 
ความเหมาะสม และ 
ความต�องการ 

ควรดําเนินการสัก 2 ครั้ง 
คือ หลังฝ%กอบรมทันที 
และฝ%กอบรมกลับไปแล�ว 
3 เดือน 

เห็นว-า ดําเนินการหลัง
ฝ%กอบรมทันที 1 ครั้ง 
และหากเป!นไปได� อยาก
ให�มีการตดิตามผลที่
โรงเรียนด�วย ว-าคุณทํา
อะไรบ�าง หลังจากกลับไป
จากเรา เพื่อเราจะนํามา
ปรับปรุงหลักสูตรและให�
คําแนะนําเขาด�วย ก็เว�น
ระยะไปสัก 3 เดือน กําลัง
เหมาะสม 

การติดตามและการประเมินผล 
การฝ%กอบรมด�านวิทยาศาสตร�ทางทะเล
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
ที่สอดคล�องกับธรรมชาติในการเรยีนรู�
ของผู�เรียน และสอดคล�องกับสาระ 
การเรยีนรู� ควรดําเนินการอย-างน�อย  
2 ครั้ง คือ หลังสิ้นสุดการฝ%กอบรมโดย
ทันที และหลังจากสิ้นสดุการฝ%กอบรมไป
แล�ว ประมาณ 3-6 เดือน เพื่อติดตามผล
การนําไปใช�ประโยชน� 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 
 ผลการศึกษาความต�องการท่ีจําเป�นในการพัฒนาหลักสูตรฝ"กอบรมด�านวิทยาศาสตร'ทาง
ทะเล บนฐานวิถีชีวิตใหม, สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบันวิทยาศาสตร'ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 
 
� สรุปผลการวิจัย 
 สําหรับความต�องการท่ีจําเป�นและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฝ"กอบรมด�านวิทยาศาสตร'
ทางทะเล บนฐานวิถีชีวิตใหม, สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบันวิทยาศาสตร'ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา มีรายละเอียดดังนี้ 
 � ด�านท่ี 1 หัวข�อการฝ กอบรม  
 หัวข�อการเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตร'ทางทะเลท่ีเหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น 
ประกอบด�วย หัวข�อสิ่งแวดล�อมทางทะเล หัวข�อความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล และหัวข�อ 
การเพาะเลี้ยงสัตว'และพืชทะเล ซ่ึงการเรียนรู�ดังกล,าว ต�องคํานึงถึงธรรมชาติในการเรียนรู�ของผู�เรียน 
และเชื่อมโยงการเสริมสร�างความตระหนักและหวงแหนทรัพยากรทางทะเล ตลอดจนสาระการเรียนรู�
ควรแตกต,างจากการเรียนรู�ในชั้นเรียน หรือสามารถเชื่อมโยงสาระความรู�ร,วมกันได� อีกท้ังสามารถ
เรียนรู�ร,วมกับท�องถ่ิน โดยอาจเชิญปราชญ'ชาวบ�าน หรือผู�มีประสบการณ'ในท�องถ่ินมาร,วมถ,ายทอด
ความรู�ในเรื่องนั้น ๆ แก,ผู�เข�ารับการฝ"กอบรม เพ่ือประสานความร,วมมือกับชุมชน และเป:ดโอกาสให� 
ผู�เข�ารับการฝ"กอบรมได�เรียนรู�ในสถานท่ีจริง 
 � ด�านท่ี 2 วัตถุประสงค'ของหลักสูตรฝ กอบรม  
 วัตถุประสงค'ของหลักสูตรฝ"กอบรมด�านวิทยาศาสตร'ทางทะเล นอกจากการส,งเสริมความรู� 
ความเข�าใจแก,ผู�เข�ารับการฝ"กอบรมแล�ว ควรให�ความสําคัญกับการเพ่ิมพูนทักษะ ความชํานาญ  
ความคล,องแคล,วในการปฏิบัติ หรือการทดลองทางวิทยาศาสตร' และเน�นการนําไปใช�ในการทํางาน 
หรือการเรียนรู�ในชั้นเรียน รวมถึงก,อให�เกิดทัศนคติท่ีดีต,อการอนุรักษ'และหวงแหนทรัพยากรทางทะเล 
 � ด�านท่ี 3 เนื้อหาสาระของหลักสูตร  
 เนื้อหาสาระของหลักสูตรฝ"กอบรมด�านวิทยาศาสตร'ทางทะเล ควรเชื่อมโยงเนื้อหา 
การเรียนรู�กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาวิทยาศาสตร'และ
เทคโนโลยี โดยนําเสนอเนื้อหาให�ง,ายต,อการเรียนรู� มีความแปลกใหม, และแตกต,างจากการเรียนรู�ใน
ชั้นเรียน โดยจัดเรียงเนื้อหาท่ีเป�นภาคทฤษฎีให�อยู,ก,อนภาคปฏิบัติ เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝ"กอบรมเข�าใจ
พ้ืนฐานของเนื้อหานั้น ๆ ก,อนการทดลองปฏิบัติจริง  
 � ด�านท่ี 4 ระยะเวลาฝ กอบรม 
 การฝ"กอบรมในแต,ละครั้ง ควรระบุสถานท่ีพร�อมช,วงเวลาท่ีใช�ในการฝ"กอบรม เช,น  
การฝ"กอบรมโครงการเพ่ิมพูนทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร' จํานวน 2 วัน (6 ชั่วโมง) วันท่ี 14-15 
กุมภาพันธ' พ.ศ. 2564 ณ สถาบันวิทยาศาสตร'ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา  
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 � ด�านท่ี 5 เทคนิคการฝ กอบรม  
 การฝ"กอบรมในแต,ละครั้ง วิทยากรควรผสมผสานเทคนิคการถ,ายทอดความรู�ท่ีหลากหลาย 
ท้ังรูปแบบการบรรยาย การเป:ดโอกาสให�ผู�เรียนและวิทยากรได�อภิปรายร,วมกัน การฝ"กอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การทัศนศึกษานอกสถานท่ี และการจัดกิจกรรมกลุ,มสัมพันธ'ต,าง ๆ เพ่ือช,วยให�ผู�เข�ารับ 
การฝ"กอบรมเกิดความสนุกสนาน และช,วยผ,อนคลายความเครียดจากการฝ"กอบรม 
 � ด�านท่ี 6 ส่ือการฝ กอบรม  
 สื่อท่ีควรใช�ในหลักสูตรฝ"กอบรมด�านวิทยาศาสตร'ทางทะเล ควรประกอบด�วย ตัวอย,าง
สิ่งมีชีวิตทางทะเล บูรณาการกับการใช�เทคนิคสมัยใหม, หรือการนําเทคโนโลยีเข�ามาช,วยใน 
การถ,ายทอดความรู� เช,น การใช�สื่อมัลติมีเดีย อินโฟกราฟ:ก หรือวิดีทัศน'ประกอบการเรียนรู� เป�นต�น 
 � ด�านท่ี 7 กิจกรรมการฝ กอบรม  
 การฝ"กอบรมในแต,ละครั้ง วิทยากรควรจัดลําดับข้ันตอนของการถ,ายทอดเนื้อหา 
การฝ"กอบรมให�ชัดเจน สามารถปฏิบัติได�อย,างเป�นรูปธรรม และเป:ดโอกาสให�ผู�เข�ารับการฝ"กอบรม
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรู�ในเนื้อหานั้น ๆ อย,างต,อเนื่อง ภายใต�การสร�างบรรยากาศใน 
การเรียนรู�อย,างสร�างสรรค'และเอ้ือต,อการเรียนรู� 
 � ด�านท่ี 8 การติดตามและการประเมินผล  
 ควรดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการฝ"กอบรม อย,างน�อย 2 ครั้ง คือ หลังสิ้นสุด 
การฝ"กอบรมโดยทันที และหลังจากสิ้นสุดการฝ"กอบรมไปแล�ว ประมาณ 3-6 เดือน เพ่ือติดตามการนํา
องค'ความรู�ด�านวิทยาศาสตร'ทางทะเลไปใช�ประโยชน' 
 
� อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาความต�องการท่ีจําเป�นในการพัฒนาหลักสูตรฝ"กอบรมด�านวิทยาศาสตร' 
ทางทะเล บนฐานวิถีชีวิตใหม, สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบันวิทยาศาสตร'ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. หัวข�อของหลักสูตรฝ"กอบรมด�านวิทยาศาสตร'ทางทะเล จากผลการศึกษาตามสภาพ 
ท่ีเป�นจริง พบว,า “หัวข�อฝ	กอบรมท่ีได�เรียนรู�สอดคล�องกับวัตถุประสงค ท่ีแจ�งก#อนการฝ	กอบรม”  
มีค,าเฉลี่ยสูงสุด อาจเป�นเพราะก,อนการฝ"กอบรม ในช,วงของการติดต,อประสานงานระหว,างโรงเรียน 
และผู�รับผิดชอบโครงการ ได�มีการแจ�งและทบทวนหัวข�อท้ังหมดท่ีจะทําการฝ"กอบรม ท้ังเรื่องของ
หัวข�อฝ"กอบรม วัตถุประสงค'ของการฝ"กอบรม วิธีการฝ"กอบรม และระยะเวลาของการฝ"กอบรม  
ซ่ึงหัวข�อการฝ"กอบรมดังกล,าว ได�ผ,านการกลั่นกรองจากผู�บริหารโครงการและวิทยากรท่ีถ,ายทอด
ความรู� จึงทําให�หัวข�อฝ"กอบรมท่ีผู�เข�ารับการฝ"กอบรมได�เรียนรู� สอดคล�องกับวัตถุประสงค'ท่ีแจ�งก,อน
การฝ"กอบรม  
 ส,วนสภาพท่ีควรจะเป�น พบว,า “หัวข�อฝ	กอบรมท่ีได�เรียนรู�สอดคล�องกับวัตถุประสงค ของ
การฝ	กอบรมท่ีแจ�งก#อนการฝ	กอบรม” และ “การระบุรายละเอียดของทุกหัวข�อท่ีจะทําการฝ	กอบรม”
มีค,าเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงจะเห็นได�ว,า ข�อท่ีมีค,าเฉลี่ยสูงสุดของหัวข�อการฝ"กอบรม ท้ังสภาพท่ีเป�นจริง และ
สภาพท่ีควรจะเป�นมีความสอดคล�องกัน อาจเป�นเพราะผู�เข�ารับการฝ"กอบรมต�องการทราบหัวข�อ 
การฝ"กอบรม ซ่ึงควรระบุรายละเอียดของทุกหัวข�อท่ีจะทําการฝ"กอบรม เพ่ือท่ีผู�เข�ารับการฝ"กอบรม 
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จะได�มีการเตรียมความพร�อมในการเรียนรู� ท้ังการศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานในเรื่องนั้น ๆ หรือการเตรียม
ความพร�อมเรื่องการแต,งกาย หากต�องมีการเก็บข�อมูลภาคสนาม เป�นต�น ดังท่ี สมคิด บางโม (2545) 
อธิบายว,า ส,วนประกอบของหลักสูตรฝ"กอบรม ควรประกอบด�วย หัวข�อหลักสูตร วัตถุประสงค' 
การเรียนรู� ระยะเวลาฝ"กอบรม หัวข�อวิชาพร�อมกําหนดจํานวนชั่วโมง คําอธิบายรายวิชาโดยสังเขป 
เทคนิคการฝ"กอบรม และวิธีประเมินผลแต,ละหลักสูตร สอดคล�องกับ อรจรีย' ณ ตะก่ัวทุ,ง (2563)  
ท่ีระบุว,า การสร�างหลักสูตรฝ"กอบรม ควรประกอบด�วย หัวข�อและวัตถุประสงค'ของหลักสูตร เนื้อหา 
เทคนิควิธีการ ระยะเวลา และการเรียงลําดับหัวข�อวิชา เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝ"กอบรมได�เตรียมพร�อม
สําหรับการเรียนรู�ต,อไป 
 ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาค,าดัชนีความสําคัญของความต�องการท่ีจําเป�นในการพัฒนาหลักสูตร
ฝ"กอบรมด�านวิทยาศาสตร'ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม, สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น พบว,า  
โดยภาพรวมของด�านการฝ"กอบรม มีค,าเท,ากับ 0.25 เม่ือพิจารณาเป�นรายข�อ พบว,า “การระบุหัวข�อ
ท้ังหมดท่ีจะทําการฝ	กอบรม” มีค,าดัชนีลําดับสูงสุดเป�นลําดับแรก อาจเป�นเพราะผู�เข�ารับการฝ"กอบรม
ต�องการเตรียมความพร�อมในการเรียนรู�เป�นสําคัญ เพ่ือให�การฝ"กอบรม ท่ีหาโอกาสได�ไม,บ,อยนัก ท่ีจะ
ได�ฝ"กอบรมด�านวิทยาศาสตร'ทางทะเลกับผู�เชี่ยวชาญโดยตรง ประกอบกับสถาบันวิทยาศาสตร'ทาง
ทะเลมีความพร�อมท้ังเครื่องมือและอุปกรณ'ด�านวิทยาศาสตร' ตัวอย,างสิ่งมีชีวิตทางทะเล รวมถึง 
มีท่ีต้ังอยู,ใกล�กับชายหาดบางแสน ซ่ึงเป�นแหล,งเรียนรู�ชายฝLMงทะเลท่ีมีชื่อเสียง ดังนั้น การแจ�งหัวข�อ
ท้ังหมดท่ีจะทําการฝ"กอบรม จึงเป�นความต�องการท่ีสําคัญของผู�เข�ารับการฝ"กอบรม ดังท่ี สุชา  
จันทร'เอม (2542) อธิบายว,า การจัดการเรียนการสอน เพ่ือให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ได�อย,างมี
ประสิทธิภาพ ผู�สอนจะต�องมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับธรรมชาติของผู�เรียนในวัยต,าง ๆ ท้ังเรื่องของ
ความต�องการในการเรียนรู� อารมณ' สังคม และสติปLญญา เพ่ือให�การจัดการเรียนการสอนเป�นไปอย,าง
มีประสิทธิภาพ และสอดคล�องกับวัยแห,งการเรียนรู� ดังนั้น การอํานวยความสะดวกและการเตรียม
ความพร�อมก,อนการเรียนรู�สําหรับผู�เรียนจึงเป�นเรื่องสําคัญ 
 2. วัตถุประสงค'ของหลักสูตรฝ"กอบรมด�านวิทยาศาสตร'ทางทะเล จากผลการศึกษา 
ตามสภาพท่ีเป�นจริง พบว,า “หลักสูตรฝ	กอบรมช#วยให�เกิดทัศนคติท่ีดีต#อการเรียนรู�วิทยาศาสตร ทาง
ทะเล” มีค,าเฉลี่ยสูงสุด อาจเป�นเพราะวัตถุประสงค'หลักของการฝ"กอบรมด�านวิทยาศาสตร'ทางทะเล 
นอกจากจะให�ผู�เข�ารับการฝ"กอบรมมีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร'ทางทะเล วัตถุประสงค'
สําคัญอีกประการ คือ ต�องการให�ผู�เข�ารับการฝ"กอบรมเกิดทัศนคติท่ีดีต,อการเรียนรู�วิทยาศาสตร'ทาง
ทะเล ซ่ึงมีความสําคัญไม,น�อยไปกว,าเนื้อหาทางวิชาการ เพราะการเรียนรู�ไม,เพียงแต,เก่ียวข�องกับ 
การเปลี่ยนแปลงความรู� แต,ยังเป�นกระบวนการท่ีมีผลระยะยาวท่ีเก่ียวข�องท้ังพฤติกรรมและทัศนคติ
ด�วย ซ่ึงมีแนวโน�มท่ีผู�เข�ารับการฝ"กอบรมจะประยุกต'ใช�ความรู�ด�านวิทยาศาสตร'ทางทะเลในบริบท 
ต,าง ๆ ต,อไป ดังท่ี ศักด์ิ สุนทรเสณี (2531) กล,าวถึงทัศนคติท่ีเชื่อมโยงไปถึงพฤติกรรมของบุคคลว,า 
เป�นความซับซ�อนของความรู�สึก หรือการมีอคติของบุคคลในการท่ีจะสร�างความพร�อมท่ีจะกระทําสิ่งใด
สิ่งหนึ่งตามประสบการณ'ของบุคคลนั้น ๆ ซ่ึงเป�นความโน�มเอียงท่ีจะมีปฏิกิริยาต,อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทาง 
ท่ีดีหรือต,อต�าน ดังนั้น หากผู�เข�ารับการฝ"กอบรมเกิดทัศนคติท่ีดีต,อการเรียนรู�วิทยาศาสตร'ทางทะเล 
ย,อมแสดงให�เห็นว,าการฝ"กอบรมนั้น ๆ ประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง  
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 ส,วนสภาพท่ีควรจะเป�น พบว,า “หลักสูตรฝ	กอบรมช#วยเพ่ิมพูนทักษะ ความชํานาญ หรือ
ความคล#องแคล#วในการปฏิบัติ หรือการทดลองทางวิทยาศาสตร ” มีค,าเฉลี่ยสูงสุด อาจเป�นเพราะ
หลักสูตรฝ"กอบรมด�านวิทยาศาสตร'ทางทะเล มีวัตถุประสงค'เพ่ือถ,ายทอดองค'ความรู�ด�านวิทยาศาสตร'
ทางทะเล และสนับสนุนให�ให�ผู�เข�ารับการฝ"กอบรมได�ฝ"กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร' สามารถ
ใช�เครื่องมือทางวิทยาศาสตร'ในห�องปฏิบัติการ (Laboratory) ได�อย,างถูกต�องและเหมาะสม เพ่ือต,อ
ยอดไปสู,การศึกษาวิจัย หรือการทําโครงงานวิทยาศาสตร' ซ่ึงผู�เข�ารับการพัฒนาต�องการฝ"กทักษะ 
เพราะเป�นประสบการณ'ท่ีแตกต,างจากการเรียนรู�ในชั้นเรียน 
 ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาค,าดัชนีความสําคัญของความต�องการท่ีจําเป�นในการพัฒนาหลักสูตร
ฝ"กอบรมด�านวิทยาศาสตร'ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม, สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น พบว,า  
โดยภาพรวมของด�านวัตถุประสงค'ของการฝ"กอบรม มีค,าเท,ากับ 0.10 เม่ือพิจารณาเป�นรายข�อ  
พบว,า “การเพ่ิมพูนทักษะ ความชํานาญ หรือความคล#องแคล#วในการปฏิบัติ หรือการทดลอง 
ทางวิทยาศาสตร ” มีค,าดัชนีลําดับสูงสุดเป�นลําดับแรก ซ่ึงมีความสอดคล�องกับสภาพท่ีควรจะเป�น  
อาจเป�นเพราะการเรียนรู�วิชาวิทยาศาสตร'ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�นในสถานศึกษา 
โดยเฉพาะองค'ความรู�ด�านชีววิทยา จะเป�นการเรียนรู�ข้ันพ้ืนฐานท่ัวไป เช,น พ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  
การใช�และการอนุรักษ'ทรัพยากร ความสัมพันธ'ระหว,างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล�อม เป�นต�น ซ่ึงส,วนใหญ, 
จะเรียนรู�ภาคทฤษฎีเป�นหลัก แต,กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร' หรือการใช�เครื่องมือต,าง ๆ  
ยังมีไม,มากนัก ซ่ึงนักเรียนจะได�เรียนรู�อย,างจริงจังเม่ือเข�าสู,ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังท่ี วิชัย  
วงษ'ใหญ, (2552) อธิบายว,า คุณภาพของผู�เรียนเม่ือเรียนจบหลักสูตรนั้น ๆ ประกอบด�วย ความรู�ใน
เนื้อหาสาระ ทักษะกระบวนการเรียนรู� กระบวนการคิดข้ันสูง และคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงค,านิยม
อันพึงประสงค' โดยเฉพาะการเรียนรู�หลักสูตรท่ีอิงกฎเกณฑ'ทางวิทยาศาสตร'และสามารถพิสูจน'ทราบ
ได� การส,งเสริมให�ผู�เรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู�จึงถือเป�นเปWาหมายของการพัฒนาท่ีสําคัญ  
 3. เนื้อหาสาระของหลักสูตรฝ"กอบรมด�านวิทยาศาสตร'ทางทะเล จากผลการศึกษา 
ตามสภาพท่ีเป�นจริง พบว,า “การเลือกใช�เทคนิคการฝ	กอบรมสอดคล�องกับเนื้อหาของหลักสูตร”  
มีค,าเฉลี่ยสูงสุด อาจเป�นเพราะวิทยากรซ่ึงเป�นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร' นอกจากมีความรู� และ
ประสบการณ'ในเรื่องราวท่ีถ,ายทอดองค'ความรู� ยังสามารถเลือกใช�เทคนิคการฝ"กอบรมท่ีสอดคล�องกับ
เนื้อหาของหลักสูตรร,วมด�วย เช,น สาธิตการใช�เครื่องมือทางวิทยาศาสตร' การใช�สื่อมัลติมีเดีย
ประกอบการเรียนรู� เป�นต�น ดังท่ี ณัฐพล ภมรคณเสวิต และนิตยา วงศ'ภินันท'วัฒนา (2561) อธิบายว,า 
องค'ประกอบสําคัญประการหนึ่งท่ีช,วยให�การฝ"กอบรมประสบความสําเร็จ คือ การเลือกใช�วิธีการ
ฝ"กอบรมท่ีเหมาะสม เพราะจะมีส,วนช,วยให�เกิดการเรียนรู� หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามท่ี
ต�องการได�อย,างมีประสิทธิภาพ  
 ส,วนสภาพท่ีควรจะเป�น พบว,า “เนื้อหาของหลักสูตรท่ีได�เรียนรู� มีความแปลกใหม# แตกต#าง
จากการเรียนรู�ในชั้นเรียน” มีค,าเฉลี่ยสูงสุด อาจเป�นเพราะการเรียนรู�วิชาวิทยาศาสตร'ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต�นในสถานศึกษาเป�นการเรียนรู�ข้ันพ้ืนฐานท่ัวไป เช,น พ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การใช�
และการอนุรักษ'ทรัพยากร ความสัมพันธ'ระหว,างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล�อม เป�นต�น ซ่ึงส,วนใหญ,จะเรียนรู�
ภาคทฤษฎีเป�นหลัก หรือได�เห็นตัวอย,างหนังสือเรียน เว็บไซต' หรือสื่อมัลติมีเดียจากแหล,งความรู� 
ต,าง ๆ แต,การได�มีโอกาสมาศึกษาเรียนรู� ณ สถาบันวิทยาศาสตร'ทางทะเล นอกจากจะได�รับความรู�  
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ยังได�พบเห็นและสัมผัสกับตัวอย,างสิ่งมีชีวิตทางทะเล หรือการใช�เครื่องมือทางวิทยาศาสตร' จึงถือเป�น
ความแปลกใหม,และแตกต,างจากการเรียนรู� ผู�เข�ารับการฝ"กอบรมจึงเกิดความคาดหวังในการเรียนรู� 
ดังท่ี สมชาย รัตนทองคํา (2550) อธิบายว,า ผู�เรียนในวัยนี้ ควรเรียนรู�จากสิ่งท่ีเป�นรูปธรรมและจับต�อง
ได� สามารถลงมือกระทําและมีการเคลื่อนไหว ดังนั้น ควรส,งเสริมให�ผู�เรียนได�ลงมือปฏิบัติจริงและให�ใช�
ประสบการณ'ตรง และควรเป:ดโอกาสให�ผู�เรียนได�สํารวจสิ่งแวดล�อมและได�แก�ไขปLญหาด�วยตนเอง 
 ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาค,าดัชนีความสําคัญของความต�องการท่ีจําเป�นในการพัฒนาหลักสูตร
ฝ"กอบรมด�านวิทยาศาสตร'ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม, สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น พบว,า  
โดยภาพรวมของด�านเนื้อหาสาระของหลักสูตรฝ"กอบรม มีค,าเท,ากับ 0.12 เม่ือพิจารณาเป�นรายข�อ 
พบว,า “เนื้อหาต#าง ๆ ของหลักสูตรฝ	กอบรมง#ายต#อการเรียนรู�” มีค,าดัชนีลําดับสูงสุดเป�นลําดับแรก
อาจเป�นเพราะการถ,ายทอดความรู�ของวิทยากร ซ่ึงเป�นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร'ท่ีมีความรู� และ
ประสบการณ'ในเรื่องราวท่ีถ,ายทอดองค'ความรู� ใช�เทคนิคต,าง ๆ เข�ามาช,วยในการฝ"กอบรม ท้ังการใช�
สื่อการเรียนรู� การสาธิตข้ันตอนการทดลองทางวิทยาศาสตร' การแสดงตัวอย,างสิ่งมีชีวิต เป�นต�น 
เพ่ือให�ง,ายต,อการเรียนรู�ของผู�เข�ารับการฝ"กอบรม ดังท่ี สมชาย รัตนทองคํา (2550) อธิบายว,า ผู�สอน
ต�องมีความรู� ความเข�าใจถึงพัฒนาการด�านต,าง ๆ ของผู�เรียนในช,วงวัยรุ,น เพ่ือนําไปประยุกต'ใช�ใน 
การจัดสภาพแวดล�อม ประสบการณ' ตลอดจนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของ
ผู�เรียนแต,ละคน และเพ่ือส,งเสริมให�ผู�เรียนพัฒนาไปตามศักยภาพ 
 4. ระยะเวลาฝ"กอบรมของหลักสูตรด�านวิทยาศาสตร'ทางทะเล จากผลการศึกษาตามสภาพ
ท่ีเป�นจริง พบว,า “การจัดทํากําหนดการฝ	กอบรมเป3นเอกสาร” มีค,าเฉลี่ยสูงสุด อาจเป�นเพราะ 
การจัดทํากําหนดการฝ"กอบรมเป�นเอกสาร ช,วยสร�างความชัดเจนให�กับผู�เข�ารับการฝ"กอบรมและง,าย
ต,อการทบทวนกําหนดการ เพ่ือให�สามารถวางแผนการเรียนรู�และเตรียมความพร�อมในแต,ละช,วงเวลา
ต,อไป ส,วนสภาพท่ีควรจะเป�น พบว,า “การระบุระยะเวลาและวันท่ีฝ	กอบรม” มีค,าเฉลี่ยสูงสุด อาจเป�น
เพราะการระบุระยะเวลาท่ีจะใช�ในการฝ"กอบรมว,า จะใช�เวลาก่ีวัน หรือก่ีชั่วโมง ต้ังแต,วันท่ีเท,าใดถึง
วันท่ีเท,าใด จะช,วยช,วยสร�างความชัดเจนให�กับผู�เข�ารับการฝ"กอบรมและง,ายต,อการทบทวนกําหนดการ  
 ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาค,าดัชนีความสําคัญของความต�องการท่ีจําเป�นในการพัฒนาหลักสูตร
ฝ"กอบรมด�านวิทยาศาสตร'ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม, สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น พบว,า  
โดยภาพรวมของด�านระยะเวลาฝ"กอบรม มีค,าเท,ากับ 0.19 เม่ือพิจารณาเป�นรายข�อ พบว,า “การระบุ
สถานท่ีพร�อมช#วงเวลาท่ีใช�ในการฝ	กอบรม” มีค,าดัชนีลําดับสูงสุดเป�นลําดับแรก ซ่ึงใกล�เคียงกับสภาพ
ท่ีควรจะเป�น อาจเป�นเพราะการฝ"กอบรมไม,ว,าจะเป�นโครงการใด ๆ ก็ตาม ควรกําหนดระยะเวลา
ฝ"กอบรมให�ชัดเจน ท้ังเรื่องของการระบุวันท่ี เวลา และสถานท่ีจะใช�ในการฝ"กอบรม และจัดทําเป�น
เอกสารให�ชัดเจน จะทําให�ผู�เข�ารับการฝ"กอบรมสามารถทบทวนกําหนดการและเตรียมความพร�อมใน
การเรียนรู�อย,างเหมาะสม ดังท่ี อรจรีย' ณ ตะก่ัวทุ,ง (2563) อธิบายว,า องค'ประกอบหลักของหลักสูตร
ฝ"กอบรม ควรประกอบด�วย วัตถุประสงค'ของแต,ละหัวข�อวิชา เนื้อหา เทคนิคหรือวิธีการระยะเวลา 
และการเรียงลําดับหัวข�อวิชาเพ่ือให�การฝ"กอบรมมีระเบียบแบบแผน และมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
ท้ังผู�จัดโครงการและผู�เข�ารับการฝ"กอบรม 
 5. เทคนิคการฝ"กอบรมของหลักสูตรฝ"กอบรมด�านวิทยาศาสตร'ทางทะเล จากผลการศึกษา
ตามสภาพท่ีเป�นจริง พบว,า “การเป4ดโอกาสให�ผู�เข�ารับการฝ	กอบรมมีช#วงเวลาในการซักถามข�อสงสัย
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จากวิทยากร และการจัดกิจกรรมกลุ#มสัมพันธ ต#าง ๆ เพ่ือให�ผ#อนคลายจากความเครียด” มีค,าเฉลี่ย
สูงสุด อาจเป�นเพราะธรรมชาติของเด็กวัยรุ,น เป�นวัยแห,งการเรียนรู�ด�านอารมณ'และสังคมเป�นสําคัญ
การเป:ดโอกาสให�ผู�เข�ารับการอบรมมีช,วงเวลาในการซักถามข�อสงสัยจากวิทยากร เป�นการเสริมสร�าง
ความม่ันใจและคลายข�อสงสัยในประเด็นท่ีผู�เข�ารับการฝ"กอบรมเกิดข�อกังขาในจิตใจ ประกอบกับ
วิทยากรและผู�รับผิดชอบโครงการมีการจัดกิจกรรมกลุ,มสัมพันธ' หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือผ,อนคลาย
ความเครียดจากการเรียนรู� เช,น เป:ดโอกาสให�เข�าเยี่ยมชมสถานเลี้ยงสัตว'น้ําเค็มในช,วงเวลาพัก  
การเป:ดเพลงในช,วงเวลาของการทดลองทางวิทยาศาสตร' เพ่ือสร�างความสนุกสนานในการเรียนรู�  
ช,วยทําให�ผู�เข�ารับการฝ"กอบรมรู�สึกผ,อนคลายจากการเรียนรู� ดังท่ี สมชาย รัตนทองคํา (2550) อธิบาย
ว,า ผู�เรียนในวัยนี้ จะมีความสนใจระยะสั้น เม่ือเรียนมาก จะเกิดการอ,อนเพลียและเกิดความเบ่ือหน,าย 
ดังนั้น ผู�สอนจะต�องให�ผู�เรียนได�พักบ�างตามความเหมาะสม  
 ส,วนสภาพท่ีควรจะเป�น เม่ือพิจารณาเป�นรายข�อ พบว,า “การบรรยายเนื้อหาโดย
ผู�เชี่ยวชาญ หรือวิทยากรเฉพาะด�านท่ีมีความรู�และประสบการณ ในเรื่องนั้น ๆ” “การทัศนศึกษา หรือ
การเรียนรู�ในสถานท่ีจริง” “การระดมความคิดเพ่ือกระตุ�นให�แสดงความคิดเห็นอย#างเสรี” และ  
“การสาธิตข้ันตอนการใช�เครื่องมือทางวิทยาศาสตร  หรือการฝ	กปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  รวมถึง 
“การจัดกิจกรรมกลุ#มสัมพันธ ต#าง ๆ เพ่ือให�ผ#อนคลายจากความเครียด” มีค,าเฉลี่ยสูงสุด อาจเพราะ
การท่ีวิทยากรท่ีถ,ายทอดความรู� เป�นนักวิทยาศาสตร' หรือนักวิจัยท่ีมีความเชี่ยวชาญ มีความรู� และ
ประสบการณ'ในเรื่องนั้น ๆ จะทําให�สามารถถ,ายทอดความรู�เรื่องนั้น ๆ ได�อย,างเต็มความสามารถ  
อีกท้ังในแต,ละกิจกรรมการเรียนรู� ควรมีการให�ลงพ้ืนท่ีจริงเพ่ือเก็บตัวอย,างท่ีนํามาใช�ทดลอง เช,น  
การเก็บตัวอย,างน้ําบริเวณชายหาดบางแสน การใช�ปลาทะเลเป�นตัวอย,างในการจําแนกชนิดของปลา 
เป�นต�น โดยมีวิทยากรสาธิตข้ันตอนการใช�เครื่องมือทางวิทยาศาสตร' อํานวยความสะดวกและดูแล 
การใช�เครื่องมือทางวิทยาศาสตร'อย,างใกล�ชิด เป:ดโอกาสให�ผู�เข�ารับการฝ"กอบรมซักถามข�อสงสัย และ
แสดงความคิดเห็นอย,างเสรี ท,ามกลางบรรยากาศการเรียนรู� ท่ีไม,ตึงเครียด จะทําให�ผู� เข�ารับ 
การฝ"กอบรมรู�สึกผ,อนคลาย และเกิดความกระตือรือร�นในการเรียนรู� ดังท่ี สมชาย รัตนทองคํา (2550) 
อธิบายว,า การจัดบรรยากาศในการเรียนการสอนสําหรับผู�เรียนในวัยนี้ ควรจัดบรรยากาศการเรียนรู�ให�
ผู�เรียนเกิดความรู�สึกปลอดภัยท้ังร,างกายและจิตใจ ผู�สอนต�องคอยดูแลเอาใจใส,ผู�เรียนอย,างสมํ่าเสมอ 
ให�ความเป�นมิตร และยินดีให�คําปรึกษาด�วยวาจาและกิริยาท,าทางท่ีเหมาะสม และควรส,งเสริม
ความสามารถของผู�เรียน อาจให�แสดงผลงานหน�าชั้นเรียน หรือให�เด็กเก,งช,วยเหลือเด็กอ,อน เป�นต�น 
ซ่ึงสอดคล�องกับค,าดัชนีความสําคัญของความต�องการท่ีจําเป�นในการพัฒนาหลักสูตรฝ"กอบรมด�าน
วิทยาศาสตร'ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม, สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น ท่ีพบว,า โดยภาพรวม
ของด�านเทคนิคการฝ"กอบรม มีค,าเท,ากับ 0.15 เม่ือพิจารณาเป�นรายข�อ พบว,า “การระดมความคิด
เพ่ือกระตุ�นให�แสดงความคิดเห็นอย#างเสรี” มีค,าดัชนีลําดับสูงสุดเป�นลําดับแรก ซ่ึงแสดงให�เห็นว,า  
ผู�เข�ารับการฝ"กอบรมเห็นว,า การเป:ดโอกาสให�ซักถามข�อสงสัย หรือการอภิปรายร,วมกันอย,างอิสระ 
เป�นวิธีหนึ่งท่ีจะสร�างความม่ันใจในการเรียนรู� และช,วยทําให�เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับสมาชิกอ่ืน ๆ 
อีกด�วย  
 6. สื่อการฝ"กอบรมของหลักสูตรฝ"กอบรมด�านวิทยาศาสตร'ทางทะเล จากผลการศึกษา 
ตามสภาพท่ีเป�นจริง พบว,า “การจัดเตรียมอุปกรณ  หรือเครื่องมือวิทยาศาสตร ให�ได�ฝ	กปฏิบัติจริง และ
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การใช� Power point เป3นสื่อเพ่ืออธิบายเนื้อหาการเรียนรู� รวมถึงการใช�สื่อมัลติมีเดียในการฝ	กอบรม”
มีค,าเฉลี่ยสูงสุด อาจเป�นเพราะการฝ"กอบรมในแต,ละหลักสูตร วิทยากรจัดเตรียมอุปกรณ' หรือ
เครื่องมือวิทยาศาสตร'ให�ผู�เข�ารับการฝ"กอบรมได�ฝ"กปฏิบัติจริง ใช� Power point เป�นสื่อเพ่ืออธิบาย
เนื้อหาการเรียนรู� รวมถึงการใช�สื่อมัลติมีเดียประกอบการฝ"กอบรม ท้ังคลิปวิดีโอ การ'ตูนแอนนิเมชัน 
หรือ Motion graphic ต,าง ๆ เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝ"กอบรมเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู� และ 
ช,วยกระตุ�นความสนใจในการเรียนรู� ซ่ึงจะทําให�ผู�เข�ารับการฝ"กอบรมเกิดการเรียนรู�ท่ีมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  
 ส,วนสภาพท่ีควรจะเป�น พบว,า “การใช�สื่อมัลติมีเดียประกอบการฝ	กอบรม” มีค,าเฉลี่ยสูงสุด 
อาจเป�นเพราะสื่อมัลติมีเดียช,วยทําให�การเรียนรู�ในเนื้อหานั้น ๆ มีความน,าสนใจมากยิ่งข้ึน หากเนื้อหา
นั้น ๆ มีความซับซ�อน หรือยากต,อการทําความเข�าใจ การใช�สื่อมัลติมีเดียท่ีมีท้ังภาพเคลื่อนไหว เสียง
และตัวอักษรท่ีมีสีสันสวยงาม เหมาะสมต,อการเรียนรู� จะทําให�ผู�เข�ารับการฝ"กอบรมเข�าใจเนื้อหานั้น ๆ 
ได� ดียิ่ง ข้ึน ถึงแม�ว,า การฝ"กอบรมแต,ละครั้ง ท่ีผ,านมา วิทยากร หรือผู�ถ,ายทอดความรู�จะนํา 
สื่อมัลติมีเดียมาเสริมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู� แต,อาจจะไม,เพียงพอสําหรับผู�เข�ารับการอบรม ท่ีมี
แนวโน�มจะต�องศึกษาเรียนรู�ด�วยตนเองมากข้ึน ท,ามกลางสถานการณ'การแพร,ระบาดของโรคโควิด-19 
ท่ีต�องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม,ท้ังการเรียนรู�และการดําเนินชีวิต ดังท่ีสมาคมเพ่ือนชุมชน (2563) อธิบาย
ว,า การปรับตัวด�านมิติการศึกษาในยุควิถีชีวิตใหม, สถานศึกษาต�องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน'ผ,านทีวีดาวเทียม DLTV การเรียนรู�ผ,านแอปพลิเคชัน เว็บไซต' YouTube หรือทรัพยากร 
การเรียนรู�ต,าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องและสอดคล�องกับบริบทของผู�เรียน  
 ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาค,าดัชนีความสําคัญของความต�องการท่ีจําเป�นในการพัฒนาหลักสูตร
ฝ"กอบรมด�านวิทยาศาสตร'ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม, สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น พบว,า  
โดยภาพรวมของด�านสื่อการฝ"กอบรม มีค,าเท,ากับ 0.21 เม่ือพิจารณาเป�นรายข�อ พบว,า “การใช�
ตัวอย#างสิ่งมีชีวิตทางทะเลประกอบการฝ	กอบรม” มีค,าดัชนีลําดับสูงสุดเป�นลําดับแรก อาจเป�นเพราะ
การเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตร'ทางทะเล โดยเฉพาะการท่ีผู�เข�ารับการฝ"กอบรมได�มีโอกาสมาเรียนรู� ณ 
สถาบันวิทยาศาสตร'ทางทะเล ท่ีมีความพร�อมท้ังเครื่องมือและอุปกรณ'ด�านวิทยาศาสตร' หรือตัวอย,าง
สิ่งมีชีวิตทางทะเลท่ีหาดูได�ยาก ผู�เข�ารับการฝ"กอบรมจึงมีความคาดหวังว,า จะได�มีโอกาสเรียนรู� หรือ
สัมผัสกับตัวอย,างสิ่งมีชีวิตอย,างใกล�ชิด ดังท่ี สมชาย รัตนทองคํา (2550) อธิบายว,า ผู�เรียนช,วงวัยรุ,น 
เรียนรู�จากสิ่งท่ีเป�นรูปธรรมและจับต�องได� สามารถลงมือกระทําและมีการเคลื่อนไหว ดังนั้น ควร
ส,งเสริมให�ผู�เรียนได�ลงมือปฏิบัติจริงและให�ใช�ประสบการณ'ตรง ซ่ึงการเรียนรู�ของผู�เรียนเริ่มจาก 3 มิติ 
สู, 2 มิติ และ 1 มิติ 
 7. กิจกรรมการฝ"กอบรมของหลักสูตรฝ"กอบรมด�านวิทยาศาสตร'ทางทะเล จากผลการศึกษา
ตามสภาพท่ีเป�นจริง พบว,า “การจัดกิจกรรมกลุ#มสัมพันธ  หรือกิจกรรมท่ีช#วยผ#อนคลายความเครียด
จากการฝ	กอบรม” มีค,าเฉลี่ยสูงสุด ท้ังนี้ อาจเป�นเพราะวิทยากรและผู�รับผิดชอบโครงการฝ"กอบรม 
มีการจัดกิจกรรมกลุ,มสัมพันธ' หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือผ,อนคลายความเครียดจากการเรียนรู� เช,น  
เป:ดโอกาสให�ผู�เข�ารับการฝ"กอบรมเข�าชมสถานเลี้ยงสัตว'น้ําเค็มในช,วงเวลาพัก การเป:ดเพลงใน
ช,วงเวลาของการทดลองทางวิทยาศาสตร' เพ่ือสร�างความสนุกสนานในการเรียนรู� เป�นต�น ช,วยทําให� 
ผู�เข�ารับการฝ"กอบรมรู�สึกผ,อนคลายจากการเรียนรู� ดังท่ี สมชาย รัตนทองคํา (2550) อธิบายว,า ผู�เรียน
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ในวัยนี้ จะมีความสนใจระยะสั้น เม่ือเรียนมากจะเกิดการอ,อนเพลียและเกิดความเบ่ือหน,าย ดังนั้น 
ผู�สอนจะต�องให�ผู�เรียนได�พักบ�างตามความเหมาะสม  
 ส,วนสภาพท่ีควรจะเป�น พบว,า “การจัดลําดับข้ันตอนของการถ#ายทอดเนื้อหาการฝ	กอบรม 
การเป4ดโอกาสให�แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรู�ในเนื้อหานั้น ๆ อย#างต#อเนื่อง” และ “การสร�าง
บรรยากาศในการเรียนรู�” มีค,าเฉลี่ยสูงสุด อาจเป�นเพราะบางเนื้อหาของหลักสูตรด�านวิทยาศาสตร'
ทางทะเล มีความซับซ�อนและยากต,อการเรียนรู� หากวิทยากรหรือผู�รับผิดชอบในการถ,ายทอดความรู� 
มีการจัดลําดับข้ันตอนของการถ,ายทอดเนื้อหาการฝ"กอบรม โดยเรียงลําดับจากง,ายไปหายาก เชื่อมโยง
องค'ความรู�เดิมของผู�เข�ารับการฝ"กอบรม จะทําให�ง,ายต,อการเรียนรู� อีกท้ังควรเป:ดโอกาสให�ผู�เข�ารับ
การฝ"กอบรมได�แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรู�ในเนื้อหานั้น ๆ อย,างต,อเนื่อง เพ่ือให�การเรียนรู�
เกิดความต,อเนื่อง โดยมีวิทยากรคอยดูแลเอาใจใส,ผู�เข�ารับการฝ"กอบรมอย,างสมํ่าเสมอ มีความเป�นมิตร 
และยินดีให�คําปรึกษาด�วยวาจาและกิริยาท,าทางท่ีเหมาะสม เพ่ือให�บรรยากาศในการเรียนรู�เป�นไป
ด�วยดี ดังท่ี สมชาย รัตนทองคํา (2550) อธิบายว,า บรรยากาศในการเรียนรู�ท่ีดีนั้น ผู�สอนต�องมีความรู� 
ความเข�าใจถึงพัฒนาการด�านต,าง ๆ ของผู� เรียนในช,วงวัยรุ,น เพ่ือนําไปประยุกต'ใช�ในการจัด
สภาพแวดล�อม ประสบการณ' ตลอดจนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของผู�เรียน
แต,ละคน และเพ่ือส,งเสริมให�ผู�เรียนพัฒนาไปตามศักยภาพ 
 ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาค,าดัชนีความสําคัญของความต�องการท่ีจําเป�นในการพัฒนาหลักสูตร
ฝ"กอบรมด�านวิทยาศาสตร'ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม, สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น พบว,า  
โดยภาพรวมของด�านกิจกรรมการฝ"กอบรม มีค,าเท,ากับ 0.17 เม่ือพิจารณาเป�นรายข�อ พบว,า  
“การจัดลําดับข้ันตอนของการถ#ายทอดเนื้อหาการฝ	กอบรม” มีค,าดัชนีลําดับสูงสุดเป�นลําดับแรก  
อาจเป�นเพราะบางเนื้อหาของหลักสูตรฝ"กอบรมด�านวิทยาศาสตร'ทางทะเล มีความซับซ�อนและยากต,อ
การเรียนรู�  หากวิทยากรหรือผู�รับผิดชอบในการถ,ายทอดความรู� มีการจัดลําดับข้ันตอนของ 
การถ,ายทอดเนื้อหาการฝ"กอบรมโดยเรียงลําดับจากง,ายไปหายาก เชื่อมโยงองค'ความรู�เดิมของผู�เข�ารับ
การฝ"กอบรม จะทําให�ง,ายต,อการเรียนรู� ดังท่ี สมชาย รัตนทองคํา (2550) อธิบายว,า ผู�สอนต�องรู�จัก
ธรรมชาติ ความต�องการ ความสนใจ และเข�าใจพฤติกรรมต,าง ๆ ของผู�เรียน รวมถึงเข�าใจถึง 
ความแตกต,างของผู�เรียนแต,ละคน โดยสามารถจัดกิจกรรมท่ีสนองความแตกต,างระหว,างบุคคล จัด
กิจกรรมเด่ียว กิจกรรมกลุ,มเล็กและกลุ,มใหญ, เป�นต�น แต,ควรจัดกิจกรรมให�ผู�เรียนได�เคลื่อนไหว 
เพ่ือให�เกิดการเรียนรู�  
 8. การติดตามและการประเมินผลของหลักสูตรฝ"กอบรมด�านวิทยาศาสตร'ทางทะเล  
จากผลการศึกษาตามสภาพท่ีเป�นจริง พบว,า “การประเมินความรู� ด�วยการทําแบบทดสอบก#อน-หลัง
การฝ	กอบรม” มีค,าเฉลี่ยสูงสุด ท้ังนี้ อาจเป�นเพราะ การฝ"กอบรมในแต,ละครั้ง ผู�เข�ารับการฝ"กอบรม 
จะได�ทําแบบทดสอบก,อนการฝ"กอบรม เพ่ือตรวจสอบความรู�ของผู�เข�ารับการฝ"กอบรมว,า อยู,ในระดับ
ใด เพ่ือท่ีวิทยากรจะได�เตรียมเนื้อหาและจัดลําดับความสําคัญของเนื้อหาได�อย,างสอดคล�องและ
เหมาะสมกับการฝ"กอบรม ประกอบกับหลังสิ้นสุดการฝ"กอบรม ผู� เข�ารับการฝ"กอบรมจะได�ทํา
แบบทดสอบก,อนหลังการฝ"กอบรมอีกครั้ง เพ่ือประเมินความก�าวหน�าของผู�เข�ารับการฝ"กอบรมว,า  
มีความรู� ความเข�าใจในเนื้อหานั้น ๆ มากน�อยเพียงใด ซ่ึงจะเป�นตัวชี้วัดความสําเร็จของการถ,ายทอด
ความรู�อีกด�วย  
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 ส,วนสภาพท่ีควรจะเป�น พบว,า “การประเมินความรู�ด�วยการทําแบบทดสอบก#อน-หลัง การ
ฝ	กอบรม และการเป4ดโอกาสให�ผู�เข�ารับการอบรมนําเสนอผลการเรียนรู�เพ่ือเผยแพร#ให�กับผู�อ่ืน หลัง
สิ้นสุดการอบรม” มีค,าเฉลี่ยสูงสุด อาจเป�นเพราะนอกจากผู�เข�ารับการฝ"กอบรมจะได�ทําแบบทดสอบ
ก,อน-หลังการฝ"กอบรม เพ่ือประเมินระเมินความก�าวหน�าของผู�เข�ารับการฝ"กอบรมว,า มีความรู�  
ความเข�าใจในเนื้อหานั้น ๆ มากน�อยเพียงใด การท่ีผู�เข�ารับการอบรมมีโอกาสนําเสนอผลการเรียนรู�
เพ่ือเผยแพร,ให�กับผู�อ่ืนหลังสิ้นสุดการอบรม จะเป�นการเผยแพร,ความรู�ให�กับผู�เข�ารับการฝ"กอบรม 
อ่ืน ๆ ด�วย เพราะผู�เข�ารับการฝ"กอบรมจะถูกแบ,งกลุ,มการเรียนรู�ตามความสนใจ ดังนั้น ผู�เข�ารับ 
การฝ"กอบรมแต,ละกลุ,มจะได�รับเรียนรู�ท่ีแตกต,างกัน ซ่ึงการนําเสนอผลการเรียนรู�เพ่ือเผยแพร,ให�กับ
ผู�อ่ืนหลังสิ้นสุดการอบรม จะเป�นประโยชน'ท้ังกับตนเองและผู�อ่ืนท่ีจะได�มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู�ไป
กับเพ่ือน ๆ ดังท่ี ณัฐพล ภมรคณเสวิต และนิตยา วงศ'ภินันท'วัฒนา (2561) อธิบายว,า หากผู�ท่ีมี
ประสบการณ'แตกต,างกัน ได�ร,วมอภิปรายแก�ปLญหา แลกเปลี่ยนความรู�และประสบการณ'ซ่ึงกันและกัน 
เพ่ือจะได�นําเอาความรู�และประสบการณ'ท่ีต,างกัน มาใช�เป�นประโยชน'ในการศึกษาเรียนรู� ประกอบกับ 
สมชาย รัตนทองคํา (2550) ท่ีอธิบายว,า การฝ"กอบรมให�กับผู�เรียนในช,วงวัยรุ,นตอนต�น ผู�รับผิดชอบใน
การดําเนินงานฝ"กอบรมควรจัดกิจกรรมท่ีเน�นการทํางานร,วมกันเป�นทีม (Collaboration) เพ่ือเป:ด
โอกาสให�ผู�เรียนได�อภิปรายประเด็นต,าง ๆ ร,วมกัน หรือจัดกิจกรรมท่ีมีการกําหนดบทบาทหน�าท่ี และ
ความรับผิดชอบร,วมกันในกลุ,ม เพ่ือให�การแลกเปลี่ยนเรียนรู�และประสบการณ'ร,วมกัน จะยิ่งทําให� 
การเรียนรู�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาค,าดัชนีความสําคัญของความต�องการท่ีจําเป�นในการพัฒนาหลักสูตร
ฝ"กอบรมด�านวิทยาศาสตร'ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม, สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต�น พบว,า 
โดยภาพรวมของด�านการติดตามและการประเมินผล มีค,าเท,ากับ 0.11 เม่ือพิจารณาเป�นรายข�อ พบว,า  
“การติดตามผลการนําความรู�ไปใช�หลังผ#านการอบรมไปแล�ว 3 เดือน” มีค,าดัชนีลําดับสูงสุดเป�น 
ลําดับแรก อาจเป�นเพราะการติดตามผลการนําความรู�ไปใช�หลังผ,านการอบรมในแต,ละครั้งท่ีผ,านมา 
ยังไม,มีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากนัก ดังนั้น ในประเด็นนี้ จึงเป�นสิ่งท่ีผู�รับผิดชอบในการจัด
โครงการฝ"กอบรมต�องนําไปพิจารณาและหาแนวทางปฏิบัติให�เป�นรูปธรรมต,อไป ดังท่ี สมคิด บางโม 
(2545) อธิบายว,า การประเมินผลการฝ"กอบรม เป�นการวัดและประเมินว,า การอบรมเป�นไปตามท่ี
กําหนดและบรรลุวัตถุประสงค'หรือไม, เพียงใด มีปLญหาอุปสรรคอะไรบ�าง ซ่ึงการประเมินอาจใช�การวัด
หลายวิธี อาจประเมินครั้งเดียวเม่ือสิ้นสุดการอบรม หรือประเมินครึ่งระยะเวลาของการฝ"กอบรม และ
เม่ือสิ้นสุดการฝ"กอบรม รวมเป�น 2 ครั้ง หรือติดตามประเมินผลเม่ือผู�เข�ารับการฝ"กอบรมกลับไป
ปฏิบัติงานแล�ว 6 เดือนถึง 1 ปn รวมเป�น 3 ครั้ง แล�วแต,ความเหมาะสม และความต�องการ เพ่ือติดตาม
ผลการนําองค'ความรู�ไปใช�ประโยชน' และเพ่ือให�คําปรึกษาหากผู�เข�ารับการฝ"กอบรมต�องการเรียนรู�
เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเป�นประโยชนต,อไป 
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� ข�อเสนอแนะ 
 ข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช�ประโยชน'ในหน5วยงาน 
 1. จากการวิจัย พบว,า กลุ,มตัวอย,างให�ความสนใจองค'ความรู�ด�านความหลากหลายทาง
ชีวภาพทางทะเลมากท่ีสุด โดยให�ความสนใจหัวข�อชายฝLMงทะเลและปoาชายเลน ในสัดส,วนท่ีเท,ากัน
ดังนั้น ผู�รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรฝ"กอบรมควรพัฒนาหัวข�อการเรียนรู�ดังกล,าว ให�เป�นหลักสูตร
ท่ีถูกต�องตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอย,างเป�นรูปธรรม  
 2. จากการวิจัย พบว,า กลุ,มตัวอย,างเห็นว,า เทคนิคหรือวิธีการฝ"กอบรมท่ีทําให�เกิด 
การเรียนรู�ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด คือ การสาธิต การทัศนศึกษา และการใช�สื่อประกอบการเรียนรู� 
ดังนั้น ในการฝ"กอบรมครั้งต,อไป ผู�มีส,วนเก่ียวข�องควรเน�นเทคนิคหรือวิธีการฝ"กอบรมดังกล,าวเพ่ิมข้ึน 
ส,วนเทคนิคหรือวิธีการฝ"กอบรมท่ีทําให�เกิดการเรียนรู�ท่ีมีประสิทธิภาพน�อยท่ีสุด คือ การบรรยาย 
ดังนั้น ในการฝ"กอบรมครั้งต,อไป ควรจะให�ความสําคัญกับวิธีการดังกล,าวน�อยลง และเน�นใช�เทคนิค
การถ,ายทอดความรู�อ่ืน ๆ ท่ีเสริมสร�างการเรียนรู�ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  
 3. จากการวิจัย พบว,า ในยุควิถีชีวิตใหม, กลุ,มตัวอย,างท่ีตอบแบบประเมินใช� YouTube  
เป�นช,องทางในการเรียนรู�มากท่ีสุด ดังนั้น ผู�รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรฝ"กอบรม ควรสร�างช,อง 
YouTube ท่ีเป�นทางการ (Official) ของสถาบันวิทยาศาสตร'ทางทะเล เพ่ือรวบรวมองค'ความรู�ด�าน
วิทยาศาสตร'ทางทะเลของหน,วยงานอย,างเป�นระบบ ในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย เช,น วิดีโอคลิป 
Motion graphic เป�นต�น เพ่ือถ,ายทอดความรู�และเป�นช,องทางการเรียนรู�หนึ่งท่ีเยาวชนสามารถเข�าถึง
การเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตร'ทางทะเลได�ง,ายและสอดคล�องกับสถานการณ'ปLจจุบัน 
 4. ถึงแม�ปLจจุบันจะเกิดสถานการณ'การแพร,ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีทําให�ทุกคน 
ต�องปรับตัวให�สอดคล�องกับการดําเนินชีวิตในรูปแบบวิถีใหม, แต,จากการวิจัย พบว,า กลุ,มตัวอย,าง 
ท่ีตอบแบบประเมินเห็นว,า การได�เรียนรู�กับผู�สอนในห�องเรียนปกติแบบพบหน�า (Face to face) เป�น
วิธีการเรียนรู�ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพราะเยาวชนในปLจจุบันได�รับประสบการณ'ท่ีไม,น,าพอใจจาก
การเรียนรู�ผ,านระบบออนไลน' ดังนั้น เพ่ือให�หลักสูตรฝ"กอบรมด�านวิทยาศาสตร'ทางทะเลสามารถปรับ
ใช�ได�กับทุกสถานการณ' ผู�รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรฝ"กอบรม ควรปรับปรุงหลักสูตรฝ"กอบรมให�
สามารถฝ"กอบรมได�ท้ัง ณ ท่ีตั้ง และผ,านระบบ Tele conference เม่ือจําเป�นต�องฝ"กอบรมในรูปแบบ
ออนไลน'ไปพร�อมกัน เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู�ในยุควิถีชีวิตใหม, ท่ีสามารถเรียนรู�ได�ทุกท่ี ทุกเวลา และ
เป�นทางเลือกในการเรียนรู�ของผู�เข�ารับการฝ"กอบรม 
 5. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เป�นการศึกษา “ความต�องการท่ีจําเป�น” ในการพัฒนาสูตร
ฝ"กอบรมด�านวิทยาศาสตร'ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม, สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�น ของ
สถาบันวิทยาศาสตร'ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ผู�วิจัยจึงใช�วิธี Modified Priority Needs Index 
(PNIModified) เพ่ือวิเคราะห'และจัดลําดับความต�องการท่ีจําเป�นดังกล,าว ซ่ึงทําให�เครื่องมือวิจัย และผล
การวิเคราะห'ข�อมูลมีความซับซ�อนมากข้ึน โดยเครื่องมือการวิจัยท่ีเป�นแบบประเมินความต�องการ 
ท่ีจําเป�น อาจไม,สามารถนําไปใช�กับการศึกษาความต�องการฝ"กอบรมในโครงการอ่ืน ๆ ของสถาบัน
วิทยาศาสตร'ทางทะเลได� ดังนั้น แนวทางหนึ่ง คือ การพัฒนา “แบบสํารวจข�อมูลความต�องการพ้ืนฐาน
ในการจัดโครงการและกิจกรรมด�านวิทยาศาสตร ทางทะเลของสถาบันวิทยาศาสตร ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา” ข้ึน โดยเน�นการสอบถามเก่ียวกับองค'ความรู�ด�านวิทยาศาสตร'ทางทะเลท่ีผู�เข�ารับ
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การฝ"กอบรมให�ความสนใจ เทคนิคหรือวิธีการฝ"กอบรม ระยะเวลาในการฝ"กอบรม รวมถึงกระบวนการ
ติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ ซ่ึงผลการสํารวจข�อมูล สามารถวิเคราะห'ข�อมูลด�วยสถิติ
พ้ืนฐานในการวิจัย (ค,าความถ่ีและค,าร�อยละ) และผู�ท่ีเก่ียวข�องกับการจัดโครงการฝ"กอบรมของ
หน,วยงาน สามารถนําผลการศึกษาไปใช�ประโยชน'โดยตรงและสอดคล�องกับความต�องการของผู�เข�ารับ
การฝ"กอบรมในครั้งนั้น ๆ   
 ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต5อไป 
 1. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรฝ"กอบรมด�านวิทยาศาสตร'ทางทะเล  
โดยนําความต�องการท่ีจําเป�นท่ีได�จากการวิจัย ระบุในหลักสูตรฝ"กอบรมให�เป�นรูปธรรม ตาม
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝ"กอบรม และสอดคล�องกับธรรมชาติในการเรียนรู�ของผู� เข�ารับ 
การฝ"กอบรม 
 2. ควรศึกษาความต�องการท่ีจําเป�นและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรอ่ืน ๆ เช,น หลักสูตร
ฝ"กอบรมด�านวิทยาศาสตร'ทางทะเล สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือนิสิต นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เป�นต�น โดยหลักสูตรท่ีศึกษาต�องคํานึงถึงความสอดคล�องกับภารกิจของสถาบัน
วิทยาศาสตร'ทางทะเล และความรู� ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย นักวิทยาศาสตร' และบุคลากร 
สายสนับสนุน ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร�างพ้ืนฐานของสถาบันวิทยาศาสตร'ทางทะเล 
เพ่ือให�ได�ผลการวิจัยท่ีมีความหลากหลายและครอบคลุมทุกมิติในการเรียนรู�  
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หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  
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รายชื่อผู$เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือการวิจัย  
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ภาคผนวก ค 

- แบบประเมินความต$องการท่ีจําเป=นเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝ?กอบรมด$านวิทยาศาสตร�ทางทะเล 
  บนฐานวิถีชีวิตใหม+ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต$น ของสถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
- แบบสัมภาษณ�ผู$บริหารโรงเรียน ครูผู$สอนและผู$เชี่ยวชาญ เก่ียวกับความต$องการท่ีจําเป=น 
  ในการพัฒนาหลักสูตรฝ?กอบรมด$านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม+ 
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ผู$วิจัย: ดร.พัชรี ทองอําไพ (พ่ีก$อย)  
หมายเลขโทรศัพท�: 082-4609-838  
อีเมล�: phatchareer@buu.ac.th 

 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความต�องการท่ีจําเป*นเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝ0กอบรม 
ด�านวิทยาศาสตร3ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม7 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต�น  

ของสถาบันวิทยาศาสตร3ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

� คําช้ีแจง  
 แบบประเมินฉบับนี้ เป=นส+วนหนึ่งของการทําวิจัยของสถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล 
มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาความต$องการท่ีจําเป=นในการพัฒนาหลักสูตรฝ?กอบรม 
ด$านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม+ สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต$น ของสถาบัน
วิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือจัดทําเป=นข$อเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ฝ?กอบรมดังกล+าวต+อไป 
 ผู$วิจัย จึงขอความร+วมมือจากน$อง ๆ ช+วยตอบแบบแบบประเมินนี้ ตามความเป=นจริง 
อย+างรอบคอบจนครบทุกข$อ โดยผู$วิจัยขอรับรองว+า ข$อมูลและความเห็นของน$อง ๆ จะถูกเก็บ 
เป=นความลับ ซ่ึงผลการวิจัยท่ีได$จากการศึกษาจะถูกนํามาใช$ประโยชน�ในเชิงวิชาการเท+านั้น  
 ท้ังนี้ แบบประเมินแบ+งออกเป=น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข$อมูลท่ัวไปของผู$ตอบแบบประเมิน 
 ตอนท่ี 2 สภาพท่ีเป=นจริงและสภาพท่ีควรจะเป=นของหลักสูตรฝ?กอบรมด$านวิทยาศาสตร� 
ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม+ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต$น ของสถาบันวิทยาศาสตร� 
ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

   ขอขอบคุณน$อง ๆ ท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบประเมินครั้งนี้ 
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Code…………… 

☺ ตอนที่ 1 ข�อมูลทั่วไปของผู�ตอบแบบประเมิน 
�คําช้ีแจง โปรดใส+เครื่องหมาย �ลงใน � หน$าข$อความท่ีตรงกับความคิดของน$อง ๆ  
1. เพศ 
 � 1) หญิง  � 2) ชาย 
2. ระดับช้ัน  
 � 1) มัธยมศึกษาปWท่ี 1 � 2) มัธยมศึกษาปWท่ี 2  � 3) มัธยมศึกษาปWท่ี 3  
3. องค3ความรู�ทางด�านวิทยาศาสตร3ทางทะเลท่ีสนใจ (เลือกได$มากกว+า 1 ข$อ) 
 � 1) สิ่งแวดล$อมทางทะเล (เลือกได$มากกว+า 1 ข$อ) 
  � 1.1) การตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลเบ้ืองต$น 
  � 1.2) การตรวจวัดจุลินทรีย�ปนเปXYอนในน้ํา 
  � 1.3) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................  
 � 2) การเพาะเลี้ยงสัตว�และพืชทะเล (เลือกได$มากกว+า 1 ข$อ)  
  � 2.1) การเพาะเลี้ยงสัตว�ทะเล เช+น ปลาการ�ตูน แมงกะพรุน เป=นต$น 
  � 2.2) การเพาะเลี้ยงพืชทะเล เช+น แพลงก�ตอนพืช เป=นต$น 
  � 2.3) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................  
 � 3) ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล (เลือกได$มากกว+า 1 ข$อ) 
  � 3.1) ชายฝZ[งทะเล 
  � 3.2) ป\าชายเลน  
  � 3.3) แพลงก�ตอนทะเล 
  � 3.4) การสกัด DNA จากสิ่งมีชีวิต  
  � 3.5) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................  
 � 4) เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล (เลือกได$มากกว+า 1 ข$อ) 
  � 4.1) เทคนิคการสกัดสารเบ้ืองต$น 
  � 4.2) การทดสอบฤทธิ์ต$านอนุมูลอิสระเบ้ืองต$น 
  � 4.3) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................................................................. 
4. เทคนิค หรือ วิธีการฝ0กอบรมท่ีทําให�น�อง ๆ เกิดการเรียนรู�ท่ีมีประสิทธิภาพ (เลือกได$มากกว+า 1 ข$อ)
 � 1) การบรรยาย   � 4) การทัศนศึกษา    
 � 2) การสาธิต    � 5) การใช$สื่อประกอบการเรียนรู$  
 � 3) การอภิปราย/ สัมมนา  � 6) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................... 
5. ในยุค New normal น�อง ๆ มีวิธีการเรียนรู�อย7างไร (เลือกได$มากกว+า 1 ข$อ) 
 � 1) ดาวเทียม DLTV   � 4) Facebook  
 � 2) Website     � 5) Application การเรียนรู$ต+าง ๆ 
 � 3) YouTube    � 6) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................... 
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6. ในยุค New normal น�อง ๆ คิดว7าวิธีการเรียนรู�ท่ีมีประสิทธิภาพและช7วยทําให�น�อง ๆ เข�าใจ 
   เนื้อหาท่ีเรียนรู�มากท่ีสุด คืออะไร (เรียงลําดับจากมากไปน�อย) 
 .................เรียนรู$ด$วยตนเองผ+านช+องทางการเรียนรู$ออนไลน� 
 .................เรียนรู$กับครูผู$สอนผ+านระบบ Conference แบบ Real time 
 .................เรียนรู$กับครูผู$สอนในห$องเรียนปกติแบบพบหน$า (Face to face)   
 .................การเรียนรู$แบบผสมผสานท้ังออนไลน�และพบกับครูในชั้นเรียน (Blended learning) 
7. ระยะเวลาการฝ0กอบรมท่ีเหมาะสมต7อการเรียนรู� 
 � 1) ระยะเวลา 1 วัน (จํานวน   6 ชัว่โมง)  � 4) ระยะเวลา 4 วัน (จํานวน 24 ชั่วโมง) 
 � 2) ระยะเวลา 2 วัน (จํานวน 12 ชั่วโมง)  � 5) ระยะเวลา 5 วัน  (จํานวน 30 ชั่วโมง) 
 � 3) ระยะเวลา 3 วัน (จํานวน 18 ชั่วโมง)  � 6) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................... 
 
☺ ตอนที่ 2 สภาพที่เป*นจริงและสภาพที่ควรจะเป*นของหลักสูตรฝ0กอบรมด�านวิทยาศาสตร3 
              ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม7  
� คําช้ีแจง โปรดใส+เครื่องหมาย �ลงในช+องคะแนนตามระดับสภาพจริงท่ีพบเจอในปZจจุบัน และ 
                สภาพท่ีควรจะเป=นหรือสภาพท่ีต$องการ โดยใช$เกณฑ�ต+อไปนี้   

               สภาพปNจจุบัน 
5 หมายถึง มีการปฏิบัติมากท่ีสุด (81-100%) 
4 หมายถึง มีการปฏิบัติมาก (61-80%) 
3 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง (41-60%) 
2 หมายถึง มีการปฏิบัติน$อย (21-40%) 
1 หมายถึง มีการปฏิบัติน$อยท่ีสุด (0-20%) 

                 สภาพท่ีคาดหวัง 
5 หมายถึง ควรจะมีการปฏิบัติมากท่ีสุด (81-100%) 
4 หมายถึง ควรจะมีการปฏิบัติมาก (61-80%) 
3 หมายถึง ควรจะมีการปฏิบัติปานกลาง (41-60%) 
2 หมายถึง ควรจะมีการปฏิบัติน$อย (21-40%) 
1 หมายถึง ควรจะมีการปฏิบัติน$อยท่ีสุด (0-20%) 

 

ตัวอย7าง 

ประเด็นคําถาม 

ระดับสภาพจริงท่ีพบในปNจจุบัน 
หรือท่ีเป*นจริง 

มากท่ีสุด          น�อยท่ีสุด 

ระดับสภาพท่ีควรจะเป*น 
หรือท่ีต�องการ 

มากท่ีสุด        น�อยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

น$องเป=นคนร+าเริง ยิ้มแย$มแจ+มใส   �   �     
 
 จากตาราง หมายความว+า สภาพท่ีเป=นอยู+จริงในปZจจุบัน น$องเป=นคนร+าเริง ยิ้มแย$มแจ+มใสใน
ระดับปานกลาง แต+สภาพท่ีควรจะเป=นเพ่ือให$ผู$อ่ืนยอมรับในตัวเรา น$องคิดว+า ควรเป=นคนร+าเริง  
ยิ้มแย$มแจ+มใสในระดับมากท่ีสุด 
 

หากเข�าใจแล�ว ไปทําแบบประเมินกันได�เลย 
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ประเด็นคําถาม 
สภาพปNจจุบัน สภาพท่ีคาดหวัง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
หัวข�อการฝ0กอบรม 
1. ทีมวิทยากร ระบุหัวข$อท้ังหมดท่ีจะทําการฝ?กอบรม 
   ให$น$อง ๆ ได$รับรู$อย+างชัดเจน  

          

2. หัวข$อฝ?กอบรมท่ีน$อง ๆ ได$เรียนรู$ สอดคล$องกับ 
   วัตถุประสงค�ของการฝ?กอบรม ท่ีทีมวิทยากรได$แจ$งไว$ 
   ก+อนการฝ?กอบรม 

          

3. ทีมวิทยากรระบุรายละเอียดของทุกหัวข$อท่ีจะทํา 
   การฝ?กอบรม ได$แก+ หัวข$อฝ?กอบรม วัตถุประสงค� 
   ของการฝ?กอบรม แนวทางการฝ?กอบรม วิธีการฝ?กอบรม 
   และระยะเวลาของการฝ?กอบรม 

          

วัตถุประสงค3ของหลักสูตรฝ0กอบรม 
1. หลักสูตรฝ?กอบรมช+วยเพ่ิมพูนความรู$ของน$อง ๆ เพ่ือ 
   นําไปใช$ในการทํางาน หรือการเรียนรู$ในชั้นเรียน 

          

2. หลักสูตรฝ?กอบรมช+วยเพ่ิมพูนทักษะ ความชํานาญ หรือ 
   ความคล+องแคล+วในการปฏิบัติ หรือการทดลองทาง 
   วิทยาศาสตร� เช+น การใช$เครื่องมือทางวิทยาศาสตร�  
   การสืบค$นข$อมูลจากแหล+งเรียนรู$ เป=นต$น 

          

3. หลักสูตรฝ?กอบรมช+วยให$เกิดทัศนคติท่ีดีต+อการเรียนรู$ 
   วิทยาศาสตร�ทางทะเล 

          

4. หลักสูตรฝ?กอบรมช+วยให$เกิดทัศนคติท่ีดีต+อการอนุรักษ� 
   และหวงแหนทรัพยากรทางทะเล 

          

เนื้อหาสาระของหลักสูตรฝ0กอบรม 
1. เนื้อหาต+าง ๆ ของหลักสูตรฝ?กอบรม ง+ายต+อการเรียนรู$ 
   ของน$อง ๆ  

          

2. ทีมวิทยากร จัดเรียงเนื้อหาของหลักสูตรฝ?กอบรมท่ีเป=น 
   ภาคทฤษฎีให$อยู+ก+อนภาคปฏิบัติ เพ่ือให$น$อง ๆ ได$เข$าใจ 
   พ้ืนฐานของเนื้อหานั้น ๆ ก+อนการทดลองปฏิบัติจริง  

          

3. การฝ?กปฏิบัติ หรือการทดลองต+าง ๆ ท่ีน$อง ๆ ได$ทดลอง 
   ปฏิบัติ สอดคล$องกับเนื้อหาของการฝ?กอบรม 

          

4. ทีมวิทยากรเลือกใช$เทคนิคการฝ?กอบรม เช+น การสาธิต     
   การบรรยาย การใช$สื่อประกอบการเรียนรู$ เป=นต$น  
   สอดคล$องกับเนื้อหาของหลักสูตร 

          

5. เนื้อหาของหลักสูตรท่ีน$อง ๆ ได$เรียนรู$ เป=นเรื่องราว 
   ท่ีแปลกใหม+ อยู+นอกเหนือจากการเรียนรู$ในชั้นเรียน 

          



สถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา | 106 
 

ประเด็นคําถาม 
สภาพปNจจุบัน สภาพท่ีคาดหวัง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ระยะเวลาฝ0กอบรม 
1. ทีมวิทยากรระบุระยะเวลาท่ีจะใช$ในการฝ?กอบรมว+า 
   จะใช$ก่ีวัน หรือก่ีชั่วโมง ต้ังแต+วันท่ีเท+าใด-วันท่ีเท+าใด เช+น  
   13-14 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2564  

          

2. ทีมวิทยากรระบุให$เห็นว+า ฝ?กอบรมวันอะไร เช+น  
   วันเสาร3ท่ี 14 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2564  

          

3. ทีมวิทยากรจัดทํากําหนดการฝ?กอบรมและจัดทําเป=น 
   เอกสาร เพ่ือให$น$อง ๆ รับรู$อย+างชัดเจน 

          

4. ทีมวิทยากรระบุสถานท่ีพร$อมระยะเวลาท่ีใช$ใน 
   การฝ?กอบรมอย+างชัดเจน 

          

เทคนิคการฝ0กอบรม 
1. เนื้อหาท่ีเป=นภาคทฤษฎี บรรยายโดยผู$เชี่ยวชาญ หรือ 
   วิทยากรเฉพาะด$าน ท่ีมีความรู$และประสบการณ�ในเรื่อง 
   นั้น ๆ  

          

2. มีการทัศนศึกษา หรือการเรียนรู$ในสถานท่ีจริง เช+น 
   ป\าชายเลน ชายฝZ[งทะเล ตลาดประมง เป=นต$น 

          

3. วิทยากรสาธิตข้ันตอนการใช$เครื่องมือทางวิทยาศาสตร�  
   หรือ การฝ?กปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร� 

          

4. ทีมวิทยากรมีการระดมความคิดของน$อง ๆ เพ่ือกระตุ$น 
   ให$น$อง ๆ แสดงความคิดเห็นอย+างเสรี 

          

5. ทีมวิทยากรเปxดโอกาสให$ผู$เข$ารับการอบรมมีช+วงเวลา 
   ในการซักถามข$อสงสัยจากวิทยากร 

          

6. ทีมวิทยากรมีการจัดกิจกรรมกลุ+มสัมพันธ�ต+าง ๆ เช+น  
   สันทนาการ เล+นเกมส� เป=นต$น เพ่ือให$น$อง ๆ ผ+อนคลาย 
   จากความเครียด  

          

ส่ือการฝ0กอบรม 
1. ทีมวิทยากรจัดเตรียมอุปกรณ� หรือเครื่องมือวิทยาศาสตร� 
    ให$น$อง ๆ ได$ฝ?กปฏิบัติจริง 

          

2. ทีมวิทยากรใช$ Power point เป=นสื่อเพ่ืออธิบายเนื้อหา 
   การเรียนรู$ 

          

3. ทีมวิทยากร ใช$ตัวอย+างสิ่งมีชีวิตทางทะเลประกอบ 
   การฝ?กอบรม เช+น สัตว�ทะเล สาหร+าย เป=นต$น 
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ขอขอบคุณน�อง ๆ ท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบประเมินครั้งนี้ 

ประเด็นคําถาม 
สภาพปNจจุบัน สภาพท่ีคาดหวัง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
4. ทีมวิทยากร ใช$สื่อมัลติมีเดียประกอบการฝ?กอบรม เช+น 
   คลิปวิดีโอ อินโฟกราฟxก เป=นต$น 

          

5. ทีมวิทยากร ใช$เทคนิคสมัยใหม+ประกอบการฝ?กอบรม  
   เช+น แบบทดสอบออนไลน� เกมส�ออนไลน� เป=นต$น 

          

กิจกรรมการฝ0กอบรม  
1. ทีมวิทยากรชี้แจงวัตถุประสงค�ของการฝ?กอบรมในหัวข$อ 
   นั้น ๆ อย+างชัดเจน 

          

2. ทีมวิทยากรจัดลําดับข้ันตอนของการถ+ายทอดเนื้อหา 
   การฝ?กอบรมอย+างชัดเจน 

          

3. ทีมวิทยากรเปxดโอกาสให$น$อง ๆ ได$แสดงความคิดเห็น 
   เก่ียวกับการเรียนรู$ในเนื้อหานั้น ๆ อย+างต+อเนื่อง 

          

4. ทีมวิทยากรสร$างบรรยากาศในการเรียนรู$ เช+น จัดมุม 
   สําหรับค$นคว$าข$อมูลเพ่ิมเติม จัดวางอุปกรณ�ท่ีต$องใช$ใน 
   การฝ?กอบรม เพ่ือให$น$อง ๆ ได$ศึกษาในช+วงเวลาว+าง  
   เป=นต$น 

          

5. ทีมวิทยากรจัดกิจกรรมกลุ+มสัมพันธ� หรือกิจกรรมท่ีช+วย 
   ผ+อนคลายความเครียดจากการฝ?กอบรมให$กับน$อง ๆ  

          

6. ทีมวิทยากรมีเอกสารประกอบการฝ?กอบรมในแต+ละ 
   หัวข$อของการฝ?กอบรม 

          

  การติดตามและการประเมินผล 
1. ทีมวิทยากร มีการประเมินความรู$ของน$อง ๆ ด$วยการทํา 
   แบบทดสอบก+อน-หลัง การฝ?กอบรม 

          

2. ทีมวิทยากรให$น$อง ๆ ประเมินผลโครงการฝ?กอบรม เม่ือ 
   เสร็จสิ้นการฝ?กอบรมแล$ว 

          

3. ทีมวิทยากร ให$ผู$เข$ารับการอบรมนําเสนอผลการเรียนรู$ 
   เพ่ือเผยแพร+ให$กับเพ่ือนคนอ่ืน ๆ หลังสิ้นสุดการอบรม 

          

4. ทีมวิทยากรติดตามผลการนําความรู$ไปใช$ของน$อง ๆ ของ 
   หลังผ+านการอบรมไปแล$ว 3 เดือน 

          

 

ข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ (หากมี) .................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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พัชรี ทองอําไพ 
กุมภาพันธ� 2564 

 
 

แนวคําถามเพ่ือสัมภาษณ3ผู�เช่ียวชาญ 
เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฝ0กอบรมด�านวิทยาศาสตร3ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม7 

สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�น ของสถาบันวิทยาศาสตร3ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 

� คําช้ีแจง 
 การสัมภาษณ�ครั้งนี้ จะขออนุญาตบันทึกเสียงระหว+างการสนทนา เพ่ือนําข$อมูลท่ีได$ไปใช$ใน
ภาพรวม ซ่ึงความเห็นท่ีให$ในการสัมภาษณ�ครั้งนี้ ใช$เฉพาะการศึกษาวิจัยเท+านั้น ขอให$ผู$ให$ข$อมูลช+วย
ตอบยืนยันว+า ยินดีอนุญาต ให$ดําเนินการบันทึกเสียงและนําข$อมูลไปดําเนินการศึกษาวิจัยได$ 
ตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 

� เปPาหมายหลักสูตรท่ีต�องการพัฒนา 
 หลักสูตรฝ?กอบรมด$านวิทยาศาสตร�ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม+ สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต$น ของสถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

� ประเด็นแนวคําถามเพ่ือสัมภาษณ3ผู�เช่ียวชาญ 
 1. ความต$องการจําเป=น (Needs) อะไรบ$าง ท่ีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต$นต$องเรียนรู$  
และเข$าใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร�ทางทะเล 
 2. หัวข$อการเรียนรู$เก่ียวกับวิทยาศาสตร�ทางทะเล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต$น 
ควรมีอะไรบ$าง 
 3. เป|าหมายการเรียนรู$ด$านวิทยาศาสตร�ทางทะเลอะไรบ$าง ท่ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต$น ควรจะต$องเกิดการเรียนรู$ 
 4. เนื้อหาสาระเก่ียวกับวิทยาศาสตร�ทางทะเลอะไรบ$าง ท่ีควรจะจัดให$ในหลักสูตรนี้ 
 5. เนื้อหาดังกล+าวท่ีกําหนดนั้น ควรมีการจัดลําดับอย+างไร 
 6. ประสบการณ�/ กิจกรรมการฝ?กอบรมอะไรบ$าง ท่ีควรจัดข้ึนระหว+างการฝ?กอบรม 
 7. ระยะเวลาฝ?กอบรมควรเป=นอย+างไร 
 8. เทคนิคการฝ?กอบรมเพ่ือส+งเสริมการเรียนรู$ของผู$เข$ารับการฝ?กอบรม ควรมีอะไรบ$าง 
 9. สื่อหรือเอกสารประกอบการฝ?กอบรม ควรจะต$องมีอะไรบ$าง 
 10. วิธีการวัดผลการเรียนรู$ตามหลักสูตรนี้ ควรดําเนินการอย+างไร 
 11. ในยุค New normal ทิศทางของการฝ?กอบรมด$านวิทยาศาสตร�ทางทะเล ควรเป=นเช+นใด 
 12. ทิศทางดังกล+าว ควรดําเนินการให$เป=นรูปธรรมอย+างไร 
 

************************************************** 
 

Code……………. 
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