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Development of a Distance Training Package on Flash Flood Disasters for
Phrae Primary Educational Service Area Office 2

ศันสนีย ์ สังสรรค์อนันต์ 1

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึ กษาความต้องการเกี่ ยวกับหลักสู ตรการฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง
อุทกภัยจากนํ้าป่ า สําหรับโรงเรี ยนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 (2) พัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง
อุทกภัยจากนํ้าป่ า สําหรับโรงเรี ยนเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาแพร่ เขต 2 (3) ศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ชุ ดฝึ กอบรม
ทางไกล เรื่ อง อุทกภัยจากนํ้าป่ า และ (4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยชุดฝึ กอบรม เรื่ อง อุทกภัยจาก
นํ้าป่ า
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั มี 2 กลุ่ม คื อ (1) กลุ่มที่ 1 ได้แก่ นักเรี ยนระดับประถมศึ กษาปี ที่ 6 จํานวน
381 คน และครู ผสู ้ อน จํานวน 263 คน ในโรงเรี ยนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2556 เพื่อใช้ในการสอบถามความต้องการเกี่ยวกับชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง อุทกภัยจากนํ้าป่ า ได้มาโดย
การสุ่ มแบบกลุ่ม (2) กลุ่มที่ 2 ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
แพร่ เขต 2 ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 ใช้ในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ กอบรมทางไกล จํานวน 55
คน ได้ ม าโดยการสุ่ มแบบกลุ่ ม เครื่ องมื อ วิ จั ย คื อ (1) ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง อุ ท กภั ย จากนํ้ าป่ า
(2) แบบทดสอบก่อนการฝึ กอบรม แบบทดสอบหลังการฝึ กอบรม และ (3) แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การหาค่ าประสิ ทธิ ภาพ E 1 /E 2 ค่ าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่ า ที
(t - test)
ผลการวิจยั พบว่า (1) ครู ผสู ้ อนมีความต้องการชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง อุทกภัยจากนํ้าป่ า โดยต้องการ
ทราบความรู ้เกี่ยวกับอุทกภัยจากนํ้าป่ า ส่ วนความต้องการเนื้ อหาในชุดฝึ กอบรมทางไกล พบว่า ครู ผสู ้ อนต้องการ
เนื้ อหาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขและวิธีป้องกันอุทกภัยนํ้าป่ า สําหรับนักเรี ยน พบว่า มีความต้องการชุดฝึ กอบรม
ทางไกล เรื่ อง อุทกภัยจากนํ้าป่ า โดยต้องการนําความรู ้ ท่ี ได้ไปใช้เมื่ อเกิ ดเหตุ อนั ตรายจากนํ้าป่ า และนักเรี ย น
ส่ วนมากไม่มีความรู ้เกี่ ยวกับอุทกภัยจากนํ้าป่ ามาก่ อน ส่ วนความต้องการเนื้ อหาในชุ ดฝึ กอบรมทางไกล พบว่า
นักเรี ยนต้องการเนื้ อหาเกี่ ยวกับแนวทางการแก้ไขและวิธีป้องกันอุทกภัยนํ้าป่ า (2) ชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง
อุทกภัยจากนํ้าป่ า ที่ สร้ างขึ้ น มี ประสิ ทธิ ภาพ 81.09/79.06 เป็ นไปตามเกณฑ์80/80 (2) นักเรี ยนที่ เรี ยนจากชุ ด
ฝึ กอบรมมี ความก้าวหน้าทางการเรี ยนเพิ่ มขึ้ นอย่า งมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ .05 และ (3) ความคิ ดเห็ นของ
นักเรี ยนที่มีต่อคุณภาพของชุดฝึ กอบรมทางไกล อยูใ่ นระดับมาก
คําสํ าคัญ ชุดฝึ กอบรมทางไกล อุทกภัยจากนํ้าป่ า ประถมศึกษา
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Abstract
The purpose of this research were (1) to survey the demand for Distance Training Package on Flash Flood
Disasters for Phrae Primary Educational Service Area Office 2, (2) to develop Distance Training Package on Flash
Flood Disasters, (3) to study the efficiency of Distance Training Package on Flash Flood Disasters, and (4) to study
opinions of the students toward the quality of Distance Training Package on Flash Flood Disasters.
The research sample consisted of two groups. Group 1were 381 primary school students, and 263 teachers
of Phrae Primary Educational Service Area Office 2, Wong Chin District, Phrae Province. The students were
enrolled during the second term of academic year 2013. This group was used in the survey for their demand on
Distance Training Package on Flash Flood Disasters. They were randomly sampled by group sampling method.
Group 2 of the samples were 55 primary school students studying in Grade 6 of Phrae Primary Educational Service
Area Office 2. These students enrolled in the second term of academic year 2013. They were participated in the
study to determine efficiency and quality of Distance Training Package on Flash Flood Disasters. They were also
randomly selected by group sampling method. Research tools employed were (1) Distance Training Package on
Flash Flood Disasters, (2) two parallel forms of an achievement test used for pre-testing and post- testing; and (3)
a questionnaire to evaluate students’ opinion towards the Training Package on Flash Flood Disasters. Statistics
used for data analysis were the E 1 /E 2 efficiency index, mean, standard deviation, and Student’s t-test.
The results have shown that (1) teacher had desire to have access to Distance Training Package on Flash
Flood Disasters. Regarding the contents of Distance Training Package, it was found that the teachers wanted to
know the contents on guidance and prevention of Flash Flood Disasters. Whereas, the students needed the Distance
Training Package on Flash Flood Disasters. They hoped to apply the knowledge acquired to use in the real situation
when the flood occurs. In respected to the contents of Distance Training Package, the students also wanted to know
the contents on guidance and prevention of Flash Flood Disasters. (2) the developed Training package on Flash
Flood Disasters was efficient as evident by a E 1 /E 2 ratio of 81.09/79.06 which meets the 80/80 efficiency criterion;
(3) the students trained with the training package had progressed significantly at the 0.05 level; and (4) the opinion
of the trained students towards the quality of the training package were at the highly agreeable level.
Keywords : Distance training package, Flash flood disasters, Primary education
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บทนํา

ปั จจุ บนั ในช่ วงฤดูฝน จะมี ปริ มาณฝนตกหนักเป็ นจํานวนมาก ส่ งผลให้เกิ ดสถานการณ์ อุทกภัยขึ้ นใน
หลายจังหวัด โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ ภาคเหนื อของประเทศไทย อุทกภัยที่ เกิ ดขึ้ นได้แก่ นํ้าป่ าไหลหลาก และนํ้า
ท่วมฉับพลัน นํ้าท่วมขัง หรื ออื่น ๆ ซึ่ งโดยปกติ อุทกภัยที่เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่ องกันเป็ นเวลานานจะส่ งผลทํา
ให้เกิ ดแผ่นดิ นถล่ม ผลกระทบที่ ตามมาคื อทําให้บา้ นเรื อน ทรัพย์สินรวมทั้งสภาพแวดล้อมได้รับความเสี ย หาย
ประชาชนได้รับความเดื อดร้อนจากการขาดแคลนอาหารและระบบสาธารณู ปโภค เกิ ดปั ญหาต่างๆ ตามมาโดย
สาเหตุหลักที่ทาํ ให้เกิดสถานการณ์อุทกภัย คือป่ าไม้และแหล่งนํ้าตลอดถึงระบบนิ เวศน์ได้ถูกทําลาย เป็ นอันมาก
เนื่ องมาจากการตัดไม้ทาํ ลายป่ าและการถางป่ าไม้ การเผาป่ าเพื่อทําไร่ เลื่อนลอย เพราะความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ของ
ประชาชน ทําให้ป่าขาดความสมดุลทางธรรมชาติ และทําให้เกิดสภาวะโลกร้อนตามมา
เหตุการณ์อุทกภัยและแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเกิดฝนตกติดต่อกัน
เป็ นเวลาหลายวันและมีปริ มาณนํ้าฝนตกมากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน โดยในช่วงฤดูฝนของแต่ละปี จะมีพายุพดั
ผ่านพื้นที่หลายจังหวัดในเขตภาคเหนื อ โดยเฉพาะจังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยาก่อให้เกิดฝนตกหนักส่ งผลทําให้
นํ้าในลํานํ้ายมมีปริ มาณมากขึ้น เนื่องจากอําเภอสอง จังหวัดแพร่ ซึ่ งเป็ นต้นแม่น้ าํ ยมไม่มีที่เก็บกักนํ้าจึงทําให้น้ าํ จาก
แม่น้ าํ ยมและนํ้าป่ าไหลเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ การเกษตร สถานที่ ราชการ วัด และบ้านเรื อนที่ อยู่อาศัยของพื้นที่ใน
อําเภอสอง อําเภอหนองม่วงไข่ อําเภอเมืองแพร่ อําเภอสูงเม่น และอําเภอเด่นชัย ได้รับความเสี ยหายอยูเ่ สมอ เพราะ
มีสภาพพื้นที่เป็ นที่ลุ่มตามแนวลํานํ้าแม่ยม ทําให้เกิดนํ้าท่วมขัง มีระดับนํ้าลึกกว่าพื้นที่อื่นๆ ได้รับความเสี ยหายเป็ น
อันมาก ซึ่ งจากสถิติการเกิ ดอุทกภัยในจังหวัดแพร่ ในระหว่างปี พ.ศ. 2544 – 2549 ได้เกิ ดอุทกภัยทําให้เกิ ดความ
เสี ยหายอย่างหนักเป็ นจํานวนหลายครั้ง สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ (กรมชลประทาน, 2557)
พ.ศ.2544 วันที่ 3 พฤษภาคม 2544 ได้เกิดอุทกภัยที่อาํ เภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เนื่องจากฝนตกหนัก
พ.ศ.2547 วันที่ 14 มิถุนายน 2547 ได้เกิดพายุดีเปรสชัน่ "จันทู" ทําให้มีน้ าํ ท่วมฉับพลัน
พ.ศ.2549 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2549 ได้เกิ ดอุทกภัยที่ จงั หวัดแพร่ เมื่อเกิ ดจากร่ องความกดอากาศตํ่า
พาดผ่าน ทําให้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
จากสถิติที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการเกิ ดอุทกภัยในพื้ นที่ จงั หวัดแพร่ จะเกิ ดความเสี ยหายขึ้ นซํ้าๆ ในพื้นที่
ดัง กล่ า ว สาเหตุ ม าจากสภาพพื้ น ที่ ข องจัง หวัด เป็ นที่ ลุ่ ม ตามแนวลํา นํ้า แม่ ย ม และสภาพพื้ นที่ ของบางอํา เภอ
โดยเฉพาะ อําเภอวังชิ้ น จังหวัดแพร่ เป็ นหุ บเขา เมื่อมีฝนตกนํ้าก็จะไหลบ่าจากที่สูงลงสู่ ที่ต่าํ อย่างไรก็ตาม นํ้าไหล
ตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ความเสี ยหายคงจะไม่รุนแรงถึงเพียงนี้ สาเหตุสาํ คัญอื่นๆ น่าจะมีส่วนทําให้เกิดความ
รุ นแรงมากขึ้น เช่น สภาพพื้นที่ของป่ าไม้ การใช้ที่ดิน ลักษณะของดิน ดังนั้นเมื่อมีฝนตกหนัก กระแสนํ้าจึงไหลบ่า
ลงสู่ ที่ต่ าํ อย่างรุ นแรง ทําให้เกิ ดความเสี ยหายมากขึ้ น ดังนั้นมนุ ษย์จึงควรตระหนักถึ งความสําคัญในการรั กษา
สิ่ งแวดล้อ มเพื่ อ ไม่ ให้เ ป็ นต้นเหตุ ในการเกิ ด สถานการณ์ อุทกภัย ขึ้ น ตลอดจนประชาชนควรรู ้ จักวิ ธีการป้ อง
และแก้ไขเมื่อมีสถานการณ์อุทกภัยเกิดขึ้น
การที่จะให้มนุษย์รู้จกั ตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาสิ่ งแวดล้อมนั้น ควรที่จะเริ่ มปลูกฝังตั้งแต่วยั
เด็ก ดังนั้นในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนา
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และวัฒนธรรม ได้กาํ หนดไว้ในสาระภูมิศาสตร์ ว่า ผูเ้ รี ยนควรจะมี ความรู ้ เกี่ ยวกับลักษณะทางกายภาพ แหล่ง
ทรั พ ยากร และภู มิอ ากาศของประเทศไทย ตลอดจนต้อ งทราบความสั มพัน ธ์ ข องมนุ ษ ย์กับ สิ่ ง แวดล้อ มทาง
ธรรมชาติ การอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยได้กาํ หนดไว้อย่างชัดเจนในตัวชี้ วดั ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึ กษาชั้นปี ที่ 6 ว่า ผูเ้ รี ย นควรรู ้ จักความสัมพันธ์ ร ะหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ ทาง
ธรรมชาติของประเทศ เช่น อุทกภัย แผ่นดินไหว และวาตภัย (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551, น. 160) ดังนั้นผูส้ อน
ควรสอนให้ผูเ้ รี ย นได้รั บความรู ้ ในเรื่ อ งดังกล่ าวอย่างเต็มที่ โดยต้องแสวงหาแนวทางในการนําเสนอความรู ้
ถ่ายทอดเนื้ อ หาสาระผ่า นสื่ อการสอนไปถึ งผูเ้ รี ย นได้อย่า งเหมาะสม และมี ความหลากหลาย ซึ่ งชุ ดฝึ กอบรม
ทางไกลเป็ นสื่ อที่มีคุณภาพและมีคุณค่า สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการดําเนิ นการฝึ กอบรบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เพราะชุดฝึ กอบรมได้ถกู ออกแบบมาอย่างมีระบบ โดย ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และวาสนา ทวีกลุ ทรัพย์ (2551, น. 149)
ได้จาํ แนกองค์ประกอบของชุดฝึ กอบรมไว้ดงั นี้
1. คู่ มื อ การใช้ชุดฝึ กอบรม เป็ นส่ วนที่ เป็ นรายละเอียดที่ ผูใ้ ช้ชุดฝึ กอบรมต้องทําการศึ กษาก่ อนการใช้
ชุดฝึ กอบรม
2. แผนการฝึ กอบรม ซึ่ งประกอบด้วย หัวข้อ แนวคิด วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการอบรม
3. สื่ อที่ใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระ
4. แบบฝึ กปฏิ บัติ สํา หรั บ ผูร้ ับการฝึ กอบรมที่ตอ้ งเรี ยนจากชุดฝึ กอบรม
5. เนื้ อหาสาระอยู่ในรู ปของสื่ อการสอนแบบประสม กิจกรรมการฝึ กอบรมทั้งรายกลุ่ม และ รายบุคคล
6. การประเมินผล เป็ นการประเมินผลของกระบวนการ ได้แก่ แบบฝึ กหัด หรื อกิจกรรมระหว่างฝึ กอบรม
และ ผลการเรี ยนรู ้ ในรู ปของแบบทดสอบก่อนเรี ยน และแบบทดสอบหลังเรี ยน ส่ วนประกอบทั้งหมดจะถูกจัดเป็ น
หมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน
การพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง อุทกภัยจากนํ้าป่ า สําหรับโรงเรี ยนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 2 มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ ออบรมให้ผูเ้ รี ย นมี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับอุ ทกภัย นํ้า ป่ า ได้ทราบถึ งปั ญหาและสาเหตุ
ผลกระทบ และแนวทางแก้ไ ขและป้ องกัน โดยผูว้ ิ จัย จะได้ท ํา การศึ ก ษาความต้อ งการของผูใ้ ช้ ทดสอบหา
ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับความรู ้และทักษะ และผูส้ อนสามารถนําเอาชุดฝึ กอบรมทางไกล ไปเผยแพร่ ใช้ใน
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาความต้องการเกี่ยวกับ หลักสูตรการฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง อุทกภัยจากนํ้าป่ า สําหรับโรงเรี ยน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
2. เพื่อพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง อุทกภัยจากนํ้าป่ า สําหรับโรงเรี ยนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 2
3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง อุทกภัยจากนํ้าป่ า
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยชุดฝึ กอบรม เรื่ อง อุทกภัยจากนํ้าป่ า
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วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงวิจยั และพัฒนา มีวิธีดาํ เนินการวิจยั ครอบคลุม (1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
(2) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั (3) การเก็บรวบรวมข้อมูล และ (4) การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั มี 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 คือ ครู และนักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่
เขต 2 โดยครู มีจาํ นวน 1,079 คน และนักเรี ยนระดับประถมศึ กษา มีจาํ นวน 10,397 คน ใช้ในการสอบถามความ
ต้องการเกี่ยวกับชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง อุทกภัยจากนํ้าป่ า
กลุ่มที่ 2 คือ นักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
มีจาํ นวน 139 โรงเรี ยน เพื่อใช้ในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง อุทกภัยจากนํ้าป่ า
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง ที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้มี 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ใช้ในการสอบถามความต้องการเกี่ยวกับชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง อุทกภัยจากนํ้าป่ า ได้แก่
นักเรี ยนระดับประถมศึ กษาปี ที่ 6 จํานวน 381 คน และครู ผสู ้ อน จํานวน 263 คน จากโรงเรี ยนเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ในภาคเรี ยนที่ 2/2556 ใช้วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
กลุ่มที่ 2 ใช้ในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง อุทกภัยจากนํ้าป่ า ได้แก่ นักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ใช้ในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ จํานวน 55 คน ได้มาโดยการสุ่ มแบบกลุ่ม
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
2.1 แบบสอบถามความต้องการเกี่ยวกับชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ องอุทกภัยจากนํ้าป่ า
2.2 ชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ องอุทกภัยจากนํ้าป่ า โดยชุ ดฝึ กอบรมเป็ นสื่ อประสมที่ มีการจัดระบบการ
นําเสนอเนื้ อหา และสื่ ออย่างเป็ นระบบ ประกอบด้วย 1) คู่มือการใช้ชุดฝึ กอบรม 2) เนื้ อหาสาระเรื่ อง อุทกภัยจาก
นํ้าป่ า 3) แบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน และ 4) การประเมิน คือ การประเมินก่อน ระหว่าง และหลังฝึ กอบรม
2.3 แบบทดสอบก่อนการฝึ กอบรม แบบทดสอบหลังการฝึ กอบรม
2.4 แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรี ยนที่มีต่อชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ องอุทกภัยจากนํ้าป่ า
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อ มูลการวิ จยั เรื่ อง การพัฒนาชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง อุทกภัยจากนํ้าป่ า สําหรั บ
โรงเรี ยนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีข้ นั ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
3.1 การศึ กษาความต้อ งการเกี่ ยวกับชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง อุ ทกภัย จากนํ้า ป่ า กลุ่ มตัวอย่า งได้แก่
นักเรี ยนระดับประถมศึกษาและครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1) ครู ผูส้ อน ในโรงเรี ย นเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาแพร่ เขต 2 จํา นวน 263 คน มี การเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากการส่ งแบบสอบถามถึงกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณี ยร์ ะหว่างวันที่ 2-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
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2) นักเรี ยนระดับประถมศึกษาชั้นปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จํานวน
381 คน ดําเนิ นการเก็บแบบสอบถามโดยให้ครู ผูส้ อนเป็ นผูแ้ จกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลมี การเก็บ
รวบรวมข้อมูลในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
3.2 การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ องอุทกภัยจากนํ้าป่ า ผูว้ ิจยั ได้จาํ แนกนักเรี ยน
เพื่ อใช้ในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพชุ ดฝึ กอบรม โดยใช้ผลการเรี ยนจากวิชาสังคมศึ กษาในภาคเรี ยนที่ 1 โดยมี
เกณฑ์ในการจําแนกผลการเรี ยนดังนี้ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนดี มีเกรด 3 ขึ้นไป นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนปานกลาง มี
เกรด 2 -3 และเกรดตํ่ากว่า 2 เป็ นนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนอ่อน จากนั้นจัดกลุ่มตามลําดับผลการเรี ยนของนักเรี ยน ได้
จํานวนดังนี้ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนดี จํานวน 22 คน นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนปานกลางจํานวน 25 คน และนักเรี ยน
ที่มีผลการเรี ยนอ่อน จํานวน 8 คน หลังจากนั้นได้ดาํ เนินการทดสอบประสิ ทธิ ภาพเบื้องต้น 3 ขั้นตอน คือ
3.2.1 การทดสอบแบบเดี่ยว โดยทําการทดสอบกับนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนดี 1 คน นักเรี ยนที่มีผล
การเรี ยนปานกลาง 1 คน และนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนอ่อน 1 คน รวมเป็ นนักเรี ยนที่ใช้ในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
แบบเดี่ยว จํานวน 3 คน
3.2.2 การทดสอบแบบกลุ่ม โดยทดสอบกับนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนดี 3 คน นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยน
ปานกลาง 3 คน และนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนอ่อน 3 คน รวมเป็ นนักเรี ยนที่ใช้ในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพแบบกลุ่ม
จํานวน 9 คน
3.2.3 การทดสอบแบบภาคสนาม นักเรี ยนที่ มีผลการเรี ยนดี 18 คนนักเรี ยนที่ มีผลการเรี ย นปาน
กลาง 21 คน และนักเรี ย นที่ มีผ ลการเรี ย นอ่อ น 4 คน รวมเป็ นนักเรี ย นที่ ใช้ในการทดสอบประสิ ทธิ ภ าพแบบ
ภาคสนาม จํานวน 43 คน และให้นกั เรี ยนทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อชุดฝึ กอบรมทางไกล
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
สรุ ปผลการวิจยั
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ความต้ องการของครู และนักเรียนเกีย่ วกับชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่อง อุทกภัยจากนํา้ ป่ า
1. ความต้องการของครู ผสู ้ อนเกี่ยวกับชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง อุทกภัยจากนํ้าป่ า ในแต่ละด้านสามารถ
วิเคราะห์ได้ดงั ต่อไปนี้
- ครู ผสู ้ อนมีความต้องการชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง อุทกภัยจากนํ้าป่ า จํานวน 263 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
- ครู ผสู ้ อนให้เหตุผลความต้องการชุดฝึ กอบรมทางไกลว่า ส่ วนมากครู ผสู ้ อนต้องการทราบความรู ้เกี่ยวกับ
อุทกภัยจากนํ้าป่ า คิดเป็ นร้อยละ 36.1 รองลงมาคือร้อยละ 22.1 ต้องการแนวทางในการสร้างชุดฝึ กอบรมทางไกล
โดยมีเพียงร้อยละ 4.9 เท่านั้นที่ตอ้ งการบูรณาการเนื้อหากับกลุ่มสาระวิชาอื่น ๆ
- ครู ผูส้ อนมี ความต้องการเนื้ อหาในชุ ดฝึ กอบรมทางไกล ในเนื้ อหาเกี่ ยวกับแนวทางการแก้ไขและวิธี
ป้ องกันอุทกภัยนํ้าป่ า มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 60.1 รองลงมาคือความต้องการเนื้อหาเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุทกภัย
นํ้าป่ า คิดเป็ นร้อยละ 32.3
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2. ความต้องการของนักเรี ยนเกี่ยวกับชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง อุทกภัยจากนํ้าป่ า ในแต่ละด้านสามารถ
วิเคราะห์ได้ดงั ต่อไปนี้
- นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 378 คน คิดเป็ นร้อยละ 99.2 มีความต้องการชุดฝึ กอบรมทางไกล
เรื่ อง อุทกภัยจากนํ้าป่ า
- นักเรี ยนให้เหตุผลในการต้องการชุดฝึ กอบรมทางไกลว่า ส่ วนมากนักเรี ยนต้องการนําความรู ้ที่ได้ไปใช้
เมื่อเกิดเหตุอนั ตรายจากนํ้าป่ า คิดเป็ นร้อยละ 42.8 รองลงมาคือ ร้อยละ 30.2 ต้องการได้สื่อการเรี ยน
- นักเรี ยนส่ วนมากจํานวน 279 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.2 ไม่มีความรู ้เกี่ยวกับอุทกภัยจากนํ้าป่ า
- นักเรี ยนมี ความต้องการเนื้ อหาเกี่ ยวกับแนวทางการแก้ไขและวิธีป้องกันอุทกภัยจากนํ้าป่ า มากที่ สุด
คิดเป็ นร้อยละ 57.2 รองลงมาคือต้องการเนื้อหาเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุทกภัยนํ้าป่ า คิดเป็ นร้อยละ 31.0
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ หาประสิ ทธิภาพชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่อง อุทกภัยจากนํา้ ป่ า
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ชุดฝึ กอบรมทางไกลไปทดลองใช้เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพซึ่ งมีท้ งั หมด 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย
การทดลองแบบเดี่ยว การทดลองแบบกลุ่ม และการทดลองแบบภาคสนาม ดังนี้
- การทดสอบประสิ ทธิ ภาพแบบเดี่ ยวของ ชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง อุทกภัยจากนํ้าป่ า มีประสิ ทธิ ภาพ
เท่ากับ 72.66/73.33
- การทดสอบประสิ ทธิ ภาพแบบกลุ่มของ ชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง อุทกภัยจากนํ้าป่ ามีประสิ ทธิ ภาพ
เท่ากับ 78.88/81.11
- การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพแบบภาคสนามของ ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง อุ ท กภัย จากนํ้า ป่ ามี
ประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 81.09/79.06 ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ความก้ าวหน้ าทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้ วยชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่อง อุทกภัยจาก
นํา้ ป่ า
ตารางที่ 1 ความก้าวหน้าทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง อุทกภัยนํ้าป่ า (n =43)
คะแนนก่อนการฝึ กอบรม
คะแนนหลังการฝึ กอบรม
หน่วย
(10 คะแนน)
(10 คะแนน)
t
การเรี ยนที่
S.D
S.D
X
X
1
4.27
2.37
7.90
1.33
13.05 *
* p < .05 df (n-1) = 42 t = 1.682*
จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนการฝึ กอบรมและการทดสอบหลังการฝึ กอบรม
ของนักศึกษาที่เรี ยนด้วยชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง อุทกภัยนํ้าป่ า หน่วยที่ 1 เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลัง
การฝึ กอบรมจากชุดฝึ กอบรมทางไกล พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการฝึ กอบรมสู งกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึ กอบรม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของนักเรียนที่มตี ่ อชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่องอุทกภัยจากนํา้ ป่ า
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง อุทกภัยจากนํ้าป่ า จํานวน 43 คน
ผลปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาที่มีต่อชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ องอุทกภัยจากนํ้าป่ า ในการ
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพแบบภาคสนาม (n = 43)
Χ
รายการประเมิน
S.D.
แปลความหมาย
องค์ ประกอบของชุดฝึ กอบรมทางไกล
1 ประมวลสาระช่วยให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจในเนื้อหา 4.10 0.43
เห็นด้วยมาก
สาระที่เรี ยนมากขึ้น
2 เนื้อหามีการจัดเรี ยงลําดับความยากง่ายตามความ
3.71 0.81
เห็นด้วยมาก
เหมาะสม
3 การจัดหน้ามีรูปภาพสวยงามประกอบ
3.92 0.73
เห็นด้วยมาก
4 รู ปแบบและสี ของตัวอักษรที่ใช้มีความสวยงาม
4.14 0.65
เห็นด้วยมาก
เหมาะสม
5 แบบฝึ กปฏิบตั ิประกอบการอบรมช่วยทําให้เข้าใจใน 4.35 0.59
เห็นด้วยมาก
บทเรี ยนยิ่งขึ้น
6 กิจกรรมที่มอบหมายมีความสนุกสนาน สามารถ 4.64 0.58
เห็นด้วยมากที่สุด
ปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้
7 วีดิทศั น์ช่วยทําให้นกั เรี ยนเข้าใจในเนื้อหามาก
4.55 0.57
เห็นด้วยมากที่สุด
ยิ่งขึ้น
8 การฝึ กอบรมเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมใน
4.32 0.79
เห็นด้วยมาก
การอบรม
ประโยชน์ และความพึงพอใจ
9 ชุดฝึ กอบรมช่วยให้นกั เรี ยนจําเนื้อหาสาระใน
4.42 0.59
เห็นด้วยมาก
บทเรี ยนได้
10 นักเรี ยนสามารถนําความรู ้จากชุดฝึ กอบรมทางไกล
4.60 0.96
เห็นด้วยมากที่สุด
ไปใช้เป็ น แนวทางในการแก้ไขและป้ องกันอุทกภัย
นํ้าป่ า ได้
11 การอบรมด้วยชุดฝึ กอบรมทางไกลช่วยทําให้
4.42 0.75
เห็นด้วยมาก
นักเรี ยนได้ทาํ งานร่ วมกับผูอ้ ื่น
12 นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึ กอบรมชุดนี้
4.46 0.91
เห็นด้วยมาก
รวม
4.30 0.69
เห็นด้วยมาก
35

35
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จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ องอุทกภัยจากนํ้าป่ า โดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก ( X =4.30)
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้ านองค์ ประกอบของชุ ดฝึ กอบรมทางไกล ข้อคําถามที่มีค่าเฉลี่ยในระดับสู ง
ที่สุด ได้แก่ กิจกรรมที่มอบหมายมีความสนุกสนาน สามารถปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ ( X =4.64) รองลงมาคือ
วีดิทศั น์ช่วยทําให้นกั เรี ยนเข้าใจในเนื้ อหามากยิ่งขึ้ น ( X =4.55) ด้ านประโยชน์ และความพึงพอใจ พบว่า ข้อที่ มี
ระดับความคิดเห็นมากที่ สุด มีจาํ นวน 1 ข้อ ได้แก่ นักเรี ยนสามารถนําความรู ้จากชุดฝึ กอบรมทางไกลไปใช้เป็ น
แนวทางในการแก้ไขและป้ องกันอุทกภัยนํ้าป่ า ได้ ( X =4.60)

35

35

อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ผลการวิจยั ชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ องอุทกภัยจากนํ้าป่ า สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. จากการศึกษาความต้ องการเกีย่ วกับชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่อง อุทกภัยจากนํ้าป่ า พบว่า
1.1 ครู ผสู ้ อนมีความต้องการชุดฝึ กอบรมทางไกล โดยครู มีความต้องการทราบความรู ้เกี่ยวกับอุทกภัยจาก
นํ้าป่ า เพื่ อนําไปใช้สอนและให้ความรู ้ กบั นักเรี ยน ทั้งนี้ สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้กาํ หนดไว้ในสาระภูมิศาสตร์ ว่า
ผูเ้ รี ยนควรจะมีความรู ้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศของประเทศไทย ตลอดจนต้อง
ทราบความสัมพันธ์ของมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
1.2 นักเรี ยนมีความต้องการชุดฝึ กอบรมทางไกล โดยนักเรี ยนมีความต้องการนําความรู ้ที่ได้ไปใช้เมื่อเกิด
เหตุ อนั ตรายจากนํ้าป่ า ทั้งนี้ เป็ นเพราะจากสถิ ติการเกิ ดเหตุ อุทกภัยในเขตภาคเหนื อนั้นพบว่า จังหวัดแพร่ เป็ น
จังหวัดที่มีพ้ืนที่เสี่ ยงต่อการเกิดอุทกภัยสู งสุ ด ดังนั้น นักเรี ยนจึงต้องการที่จะได้รับความรู ้ไปใช้ประโยชน์เมื่อเกิ ด
เหตุอนั ตราย
สําหรับเนื้ อหาที่ ใช้ในชุ ดฝึ กอบรมทางไกลนั้น จากผลการวิจยั พบว่า ทั้งครู ผูส้ อนและนักเรี ยนต้อ งการ
เนื้ อหาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขและวิธีป้องกันอุทกภัยนํ้าป่ า รองลงมาคือต้องการเนื้ อหาเกี่ยวกับสาเหตุการเกิ ด
อุทกภัยนํ้าป่ า ซึ่ งสอดคล้องกับ มาชุรี ฐานะตระกูล (2551) ที่พบว่า ประชาชนมีความต้องการให้มีข่าวสารเกี่ยวกับ
อุทกภัยที่รวดเร็ วและทันเวลามากยิ่งขึ้ น และมีความต้องการให้มีการจัดประชุ มอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ตนเองรับรู ้
สถานการณ์และปรับตัวได้รวดเร็ วยิ่งขึ้น
2. ประสิ ทธิภาพของชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ องอุทกภัยจากนํ้าป่ า ที่ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้นตามกระบวนการวิจยั
พบว่า มี ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาํ หนด 80/80 โดยมี ค่าประสิ ทธิ ภาพ E 1 / E 2 ที่ ระดับ 81.09/79.06 เนื่ องจาก
ชุดฝึ กอบรมทางไกลที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาได้ใช้แนวทางการผลิตชุดฝึ กอบรมทางไกลที่ได้ผ่านการสร้างและพัฒนาอย่างมี
ระบบและมีหลักการ และชุ ด ฝึ กอบรมทางไกลได้ผ่านการตรวจสอบแก้ไข ประเมินและตรวจสอบคุณภาพ ด้าน
เนื้ อหาสาระ ด้านเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึ กษาและด้านการประเมินผล จากผูท้ รงคุณวุฒิ แล้วทําการปรับปรุ ง
แก้ไขตามคําแนะนําก่อนที่จะมีการนําชุดฝึ กอบรมไปใช้จริ ง ซึ่ งสอดคล้องกับ ดวงเดือน พิณสุ วรรณ์ (2557) ที่พบว่า
การพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกลให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาํ หนดนั้นต้องมีการวิเคราะห์เนื้อหา กําหนดหัวเรื่ อง
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แนวคิด วัตถุประสงค์ กิจกรรม รวมทั้งต้องมีการประเมิน การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ กอบรมและปรับปรุ ง
ชุดฝึ กอบรม
3. ความก้ าวหน้ าในการเรียนของนักเรี ยนที่เรียนด้ วยชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ องอุทกภัยจากนํ้าป่ า นักเรี ยน
มีความก้าวหน้าทางการเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ กาํ หนด คือคะแนน
หลังการเรี ยนด้วยชุ ดฝึ กอบรมสู งกว่าคะแนนก่อนการเรี ยนด้วยชุ ดฝึ กอบรม ทั้งนี้ เนื่ องจากชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล
เรื่ อง อุทกภัยจากนํ้าป่ า ที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยเฉพาะประมวลสาระ แบบฝึ กปฏิบตั ิ และแผนการฝึ กอบรม
3.1 ประมวลสาระ เนื้ อหาในประมวลสาระได้มีการจัดเรี ยงเนื้ อหาจากง่ายไปสู่ ยาก และให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้
ไปที ละน้อยตามลําดับขั้น อีกทั้งเนื้ อหาในประมวลสาระมีความน่ าสนใจตรงตามความต้องการของนักเรี ยนโดย
นักเรี ยนมีความต้องการเนื้ อหาในชุดฝึ กอบรมทางไกลในเรื่ อง แนวทางการแก้ไขและวิธีป้องกันอุทกภัยนํ้าป่ า มาก
ที่สุด (ร้อยละ 57.2) ซึ่ งเนื้อหาดังกล่าวทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งได้
3.2 แบบฝึ กปฏิ บตั ิ ที่ ได้จดั เตรี ยมไว้ให้นักเรี ยนใช้คู่กบั ประมวลสาระสําหรับการอบรมทางไกล เรื่ อง
อุทกภัยจากนํ้าป่ า ได้ถกู ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผูเ้ รี ยนโดยในแบบฝึ กปฏิบตั ิประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรี ยน
เพื่อให้นกั เรี ยนได้ประเมินตนเองก่อนการเรี ยน ส่ วนบันทึ กสาระสําคัญเพื่อให้นกั เรี ยนได้บนั ทึ กกิ จกรรมตามที่
ผูส้ อนกําหนดไว้ โดยผูส้ อนได้มีแนวตอบและเฉลยไว้ในตอนท้ายของแต่ละกิจกรรม และมีแบบทดสอบหลังเรี ยน
เพื่อให้นกั เรี ยนได้ประเมินตนเองหลังการเรี ยนว่ามีพฒั นาการเพิ่มขึ้นหรื อไม่ โดยผูเ้ รี ยนได้ให้ความเห็นว่า แบบฝึ ก
ปฏิบตั ิช่วยทําให้นกั เรี ยนประกอบการอบรมช่วยทําให้เข้าใจในบทเรี ยนยิ่งขึ้น ( X =4.35)
3.3 แผนการฝึ กอบรม เรื่ อง อุทกภัยจากนํ้าป่ าที่พฒั นาขึ้นได้มุ่งสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและได้มี
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ โดยได้จดั กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิท้ งั แบบเดี่ยวและแบบกลุ่มนักเรี ยน
มีความสนุกสนานในการร่ วมกิ จกรรม ซึ่ งสอดคล้องกับผลการสอบถามความคิ ดเห็นของนักเรี ยนที่พบว่า ผูเ้ รี ยน
มีความเห็นว่ากิจกรรมที่มอบหมายมีความสนุกสนาน สามารถปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ ( X =4.55)
ทั้งนี้ การออกแบบชุดฝึ กอบรมทางไกลดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการตามที่ ชัยยงค์
พรหมวงค์ และวาสนา ทวีกุลทรัพย์ (2551, น. 147) ให้แนวคิดในการพัฒนาชุดการฝึ กอบรมทางไกลต้องสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและได้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ดังนี้ (1) ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมอย่าง
กระฉับกระเฉง (2) ผูเ้ รี ยนได้รับผลย้อนกลับและมีการชี้ แนะแนวทางที่จะตรวจสอบคําตอบด้วยตนเอง (3) ผูเ้ รี ยน
ได้รับการเสริ มแรงทันที และ (4) ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ไปทีละน้อยตามลําดับขั้น
4. ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้ วยชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่อง อุทกภัยจากนํา้ ป่ า
นักเรี ยนมี ความคิ ดเห็ นต่ อชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ องอุทกภัยจากนํ้าป่ า โดยภาพรวมมี ความคิ ดเห็ นใน
ระดับมาก ( X =4.30) ซึ่ งตรงกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ เป็ นเพราะองค์ประกอบของชุดฝึ กอบรมทางไกล มีกิจกรรมที่ มี
ความสนุกสนาน สามารถปรับใช้ในชี วิตประจําวันได้ ( X =4.64) และวีดิทศั น์ช่วยทําให้นกั เรี ยนเข้าใจในเนื้ อหา
มากยิ่งขึ้น เพราะวีดิทศั น์เป็ นสื่ อที่เป็ นมัลติมีเดียในการนําเสนอเนื้อหาและเรื่ องราวให้ความสมจริ ง
ด้านประโยชน์และความพึงพอใจ พบว่า จากการเข้าร่ วมกิจกรรม นักเรี ยนได้ให้ความสนใจและเข้าร่ วม
กิจกรรมทุกอย่างด้วยความกระตื อรื อร้น ซึ่ งในประเด็นนี้ ตรงกับผลการตอบแบบสอบถามของนักเรี ยนคื อ ข้อที่มี
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ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสู งที่สุด ได้แก่ นักเรี ยนสามารถนําความรู ้จากชุดฝึ กอบรมทางไกลไปใช้เป็ น แนวทางใน
การแก้ไขและป้ องกันอุทกภัยนํ้าป่ า ได้ ( X =4.60)
35

35

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
จากการวิจยั ในครั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะที่ ได้จากการวิจยั ที่ จะช่ วยให้การใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลที่ พฒั นาจาก
งานวิจยั ในครั้งนี้เกิดประสิ ทธิ ภาพสูงสุ ดดังนี้
1. เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึ กษาผูว้ ิจยั สังเกตเห็ นว่า
นักเรี ย นใช้เ วลาการเรี ย นไม่ เ ท่ า กัน บางเนื้ อ หาสาระใช้เ วลาน้อย ส่ วนบางเนื้ อหาสาระใช้เ วลาค่ อ นข้า งมาก
โดยเฉพาะเนื้ อหาในส่ วนที่เป็ นนามธรรม ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับอุทกภัยนํ้าป่ า ถึงแม้ว่าผูว้ ิจยั ได้มีการจัดเรี ยงลําดับ
ความยากง่ายของเนื้ อหาตามความเหมาะสมไว้แล้ว ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะว่า ควรมีการจัดรู ปหน้าในประมวล
สาระโดยควรเพิ่มให้มีรูปภาพสวยงามประกอบให้นกั เรี ยนเข้าใจในสิ่ งที่เป็ นนามธรรมให้เป็ นรู ปธรรมได้ชดั เจน
ยิ่งขึ้น เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถศึกษาเนื้อหาอย่างเต็มที่
2. นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา มีความกระตือรื อร้นสนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมประเภทเกมส์ ดังนั้น
ในการนําชุ ดฝึ กอบรมทางไกลไปใช้จึงควรจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนให้มีการเล่นเกมส์ หรื อบทบาทสมมุติ
เกี่ยวกับเรื่ องอุทกภัยจากนํ้าป่ า เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความสนุกสนานสามารถปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้
3. เนื่ องจากสื่ อที่ ใช้ในชุ ดฝึ กอบรมทางไกล ประกอบด้วยประมวลสาระ และแบบฝึ กปฏิ บตั ิ ดงั นั้นควร
อธิ บายให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจอย่างชัดเจนว่าการบันทึ กกิ จกรรมให้บนั ทึ กลงในแบบฝึ กปฏิ บตั ิ เพราะผูเ้ รี ยนบางคนยังมี
ความสับสนโดยบันทึกกิจกรรมลงในประมวลสาระ
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ในการวิ จัย ครั้ งนี้ พ บว่า ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ องอุ ทกภัย จากนํ้า ป่ า เป็ นชุ ด ฝึ กอบรมทางไกลที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาํ หนด นักเรี ยนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพิ่ มขึ้ น และนักเรี ยนมีความคิ ดเห็ นต่ อชุ ด
ฝึ กอบรม เรื่ อง อุทกภัยจากนํ้าป่ า ในระดับมาก ดังนั้นจึงควรนําชุดฝึ กอบรมทางไกลไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่
อยู่ในจังหวัดอื่นๆ ที่มีพ้ืนที่เสี่ ยงต่อการเกิดอุทกภัย เพื่อศึกษาดูผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนว่าจะมีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนเพิ่มขึ้นหรื อไม่
2. จากการจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนกับชุดฝึ กอบรมทางไกลในครั้งนี้ ได้มีการฝึ กอบรมที่เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนมี ส่วนร่ ว มในการอบรม และผูเ้ รี ยนได้เข้าร่ วมกิ จกรรมที่ มอบหมายให้แ ละมี ค วามสนุ กสนาน เพราะ
นักเรี ยนทราบว่าสามารถนําปรับใช้ในชี วิตประจําวันได้ ดังนั้นในการวิจยั ครั้งต่อไปจึงควรจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยน
ได้เข้าร่ วมกิจกรรมแบบกลุ่ม เพื่อนักเรี ยนจะได้รู้จกั การช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในการทํางานเป็ นกลุ่ม
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