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บทคัดย่อ  

ภัยพิบัติธรรมชาติโดยเฉพาะน้ าท่วมที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครตรัง ส่งผลกระทบต่อชีวิต 
ทรัพย์สิน และการด าเนินชีวิตของประชาชน ไม่เว้นแม้แต่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังที่ต้องประสบ
กับสถาการณ์น้ าท่วมอย่างซ้ าซาก ท าให้ผู้วิจัยในฐานะครูประจ าชั้นระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1 เกิดความ
ตระหนัก จากเหตุการณ์น้ าท่วมที่เกิดขึ้น จึงมีแนวคิดในการสร้างเครื่องมือเพ่ือการถ่ายทอดภูมิความรู้ 
ประสบการณ์ด้านภัยพิบัติธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องน้ าท่วมให้กับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1ซึ่งถือเป็นงานวิจัย
ใหม่ที่มีความท้าทาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาและการประเมินประสิทธิภาพชุดการสอน 
INDisaster เรื่องน้ าท่วม และเพ่ือการวางรากฐานภูมิความรู้ และประสบการณ์เรื่องน้ าท่วมให้กับเด็ก
ปฐมวัยในการปฏิบัติตัว และการเอาตัวรอดเม่ือเกิดสถานการณ์น้ าท่วม  

ชุดการสอน INDisaster เรื่องน้ าท่วม ได้พัฒนาแนวการสอนจากการทดลองในกลุ่มตัวอย่างของเด็ก
ปฐมวัยชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 30 คน ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง โดยอิงแนวการสอนแบบอุปนัย (Induction Learning) และแบบ
ค้นพบด้วยตนเอง (Discovery Learning) พัฒนาใหม่ใช้ชื่อว่า INDisaster เป็น 4 ขั้นตอนคือ ขั้นเตรียมการ 
ขั้นเข้าสู่กิจกรรม ขั้นยกตัวอย่าง และขั้นน าไปใช้ มาบูรณาการร่วมกับ 6 กิจกรรมหลักในบริบทของภัยพิบัติ
ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับน้ าท่วม โดยมีผลการประเมินจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ เป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพของชุดการสอน INDisaster นอกจากนั้นในระหว่างการ
ด าเนินกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมหลัก ผู้วิจัยได้ท าการสังเกตพฤติกรรมการตอบสนองของเด็กที่มีต่อสื่อ 
และกิจกรรมที่มรีูปแบบต่างกัน 

คะแนนก่อนการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 43.7 และคะแนนหลังการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย คิด
เป็นร้อยละ 73.8 โดยผลจากการวิจัยด้านพฤติกรรมของเด็กพบว่าเด็กมีความสนใจต่อกิจกรรมต่างๆ
ตามล าดับคือ การสาธิตเหตุการณ์จ าลองน้ าท่วม เกมฝนตกมากน้ าล้นตลิ่ง การใช้วีดีทัศน์การ์ตูนน้ าท่วม 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพลงน้ าท่วม และหนังสือนิทานเรื่องน้ าท่วม การบูรณาการแนวการสอน  
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และการใช้สื่อของชุดการสอน INDisaster เรื่องน้ าท่วม สามารถสร้างแรงจูงใจในการกิจกรรมการเรียนรู้
จนท าให้เด็กมีรากฐานภูมิความรู้ และประสบการณ์ในการเอาตัวรอดขั้นพ้ืนฐานจากภัยพิบัติธรรมชาติใน
เรื่องของน้ าท่วมได ้
ค้าส้าคัญ: การพัฒนาสื่อการสอน, ชุดการสอน INDisaster, เด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1, น้ าท่วม 
 
Abstract  

This researcher investigates natural disasters, especially the floods that occurred in the 
Trang municipality. Flooding almost always has a devastating impact on life, property and the 
livelihood of the community. Schools in the Trang municipality are faced with the having to 
repeatedly drain flooding and repair damages from it. The researcher, as an early childhood 
teacher, is critically aware of flooding and the disastrous impact such an incident can have. 
Therefore, the researcher is striving to make provisions; to be prepared for future flooding that 
may occur and equip the community too. The concept is to create tools for knowledge transfer, 
integrated by experience in natural disasters, particularly floods. Targeting early childhood, this 
research has two primary objectives: the first focuses on developing and evaluating the 
effectiveness of the INDisaster model on floods. The second centers on instilling (and the 
manner thereof) a foundation of basic survival skills to young children, that are required to 
navigate and survive a flood, should one occur. 

The INDisaster model was formed by the integration of two learning variations (induction 
and discovery) with the aid of a sample of 30 early childhood students – from the “1/1” class at 
the Thetsaban Sangkhawit school. The learning was implemented via six activities in the context 
of natural disasters, that related to floods. The effectiveness of the INDisaster model is indicated 
and proven by using the pre-test and post-test results, which were compared after the six 
activities were completed by the students. The testing consisted mostly of observing the 
behavioral responses of the students, based on the different media and activities they were 
confronted with. 
 The INDisaster Model boasted an achievement of improving the pre-test average 
scores from 43.7 to 73.8 post-test – clearly illustrating the impact of the learning. The 
comparative results in the learning achievement pre-test to post-test indicates knowledge 
development in ‘Flood for Early Childhood Survival Management’ significantly improving 
towards the aforementioned aspirations of the project. Furthermore, this provides a basis to 
state that young students are interested in flood simulation demonstrations, flood story 
cartoons, motor and rhythmic activities and cartoon books respectively, as these were some of 
the popular activities implemented. The integrated teaching skills and INDisaster Model for 
flood survival management can motivate learning and ensure every child has fundamental 
knowledge and simulated experience in basic survival for flooding. 
Keywords: Development Instruction Media, Method of Learning, INDisaster, Early 
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บทน้า 
คุณลักษณะของมนุษย์ในแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรากฐานของการปลูกฝังความรู้ 

และการฝึกฝนทักษะตั้งแต่ปฐมวัย (Piaget, Inhelder, & Weaver, 1969; พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 
2551) โดยวัยเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์นั้นจะถูกนับการเรียนรู้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงห้าขวบซึ่งเรียกว่าการศึกษา
ระดับปฐมวัย (ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2560) ดังนั้นการเรียนรู้ในระดับปฐมวัยจึงมี
ความส าคัญมากต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
2546) ที่มีการก าหนดแนวทางในการจัดประสบการณ์ที่ไม่เน้นเป็นรายวิชา แต่จะบูรณาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้เด็กทั้ง 6 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา ซึ่งถือเป็น
หน้าที่หลักของครูประจ าชั้นที่จะต้องมีสมรรถนะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กในวัยนี้ให้
สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้สึก ความนึกคิด ความรู้ ตลอดจนความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์จากกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเจริญเติบโต
ทุกด้านที่เด็กควรได้รับจากการเลี้ยงดูที่ดี (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2546) ช่วงปฐมวัย
จึงเป็นจังหวะทองส าคัญที่ท าให้ผู้วิจัยเห็นช่องว่างของความรู้ในการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัยในเรื่องการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติธรรมชาติที่ปัจจุบันมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นจาก
อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change 2016)  

จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นในการสร้างภูมิความรู้ทางภัยพิบัติธรรมชาติ 
โดยเฉพาะการสร้างรากฐานภูมิความรู้ให้กับเด็กปฐมวัยที่มีความเปราะบางจากภัยพิบัติธรรมชาติ ในการ
สร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมให้กับเด็ก ให้รู้จักพ้ืนฐานการเอาตัวรอดได้ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย กระทรวงมหาดไทย 2557) แต่สิ่งส าคัญที่จะได้มาซึ่งภูมิความรู้ และทักษะส าหรับเด็กปฐมวัยนั้นคือ
การพัฒนาชุดการสอนด้านภัยพิบัติธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพที่จะสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์โดยตรงให้กับเด็กปฐมวัย  

ในงานวิจัยนี้จึงได้บูรณาการรูปแบบการสอนทั้งแบบ Induction กับ Discovery ที่ เน้นถึง
ความส าคัญของขั้นเตรียมสื่อ ขั้นเตรียมเทคนิคการสอน ขั้นยกตัวอย่าง ขั้นเปรียบเทียบ และขั้นสรุป บน
ฐานของการค้นพบด้วยตนเองที่เน้นความส าคัญของขั้นน าเข้าสู่บทเรียนและการมีส่วนร่วมของเด็กทั้ง 6 
กิจกรรมหลักในบริบทของภัยพิบัติธรรมชาติ จึงเป็นที่มาของค าส าคัญระหว่างค าว่า Induction, 
Discovery และ Disaster รวมกันเป็นชุดการสอน INDisaster ที่จะช่วยในการส่งเสริม การสนับสนุนให้
เด็กปฐมวัยได้รับประสบการณ์ ตลอดจนการท าความเข้าใจในเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติที่เกี่ยวกับน้ าท่วม
จนน าไปสู่การเอาตัวรอดในขั้นพ้ืนฐานจากภัยที่จะมากับน้ าท่วมในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือการพัฒนาและการประเมินศักยภาพชุดการสอน INDisaster เรื่อง น้ าท่วม  
2. เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีภูมิความรู้ และทักษะการเอาตัวรอดในขั้นพ้ืนฐานจากน้ าท่วม 
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
แนวคิดของชุดการสอนภัยพิบัติธรรมชาติ เรื่องน้ าท่วม ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพจะต้อง

บูรณาการจากหลายองค์ประกอบ โดยที่แนวความคิดของผู้วิจัยจะน าเนื้อหาสาระของน้ าท่วมมากลั่นกรอง
เนื้อหาที่ส าคัญสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย และเหมาะสมกับตัวแปรตามคือเด็กปฐมวัย โดยภูมิความรู้ด้าน
ภัยพิบัติธรรมชาติเรื่องน้ าท่วมนั้นจ าเป็นต้องเริ่มต้นที่การศึกษากลไกของธรรมชาติรอบตัวที่ส าคัญ 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านี้เองเป็นสาเหตุท าให้เกิดน้ าท่วม เมื่อท าความเข้าใจได้ก็จะสามารถ
แยกแยะถึงล าดับขั้นตอนที่ชัดเจนจนสามารถน าไปใช้กับการจัดการภัยพิบัติที่จะเริ่มกระบวนการตั้งแต่
ก่อนการเกิดภัย-ระหว่างการเกิดภัย-และหลังการเกิดภัย ดังนั้นในการพัฒนาชุดการสอนส าหรับเด็ก
ปฐมวัยขึ้นอยู่กับหลายตัวแปรต้นที่ใช้พัฒนาในชุดการสอน INDisaster ที่ต้องผ่านการทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง และการแก้ไขปรับปรุงหลายๆครั้งจนได้ชุดการสอนที่มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ตามท่ีคาดหวังไว้ได้จริง 

บรูเนอร์ได้ค้นพบหลักการของการจัดการศึกษาว่าควรค านึงถึงทฤษฎีพัฒนาการซึ่งเป็นตัวเชื่อม
ระหว่างทฤษฎีความรู้ กับ ทฤษฎีการสอน โดยที่ทฤษฎีพัฒนาการเป็นตัวก าหนดเนื้อหา และวิธีการสอน ซึ่ง
เนื้อหาที่จะน ามาสอนเด็กควรพิจารณาถึงพัฒนาการของเด็กในขณะนั้นว่ามีพัฒนาการอยู่ในระดับใด  ท า
ใหส้ามารถที่จะปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับความสามารถของเด็กที่จะรับรู้ได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมส าหรับ
เด็กในวัยนั้น (Bruner 1960) ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ประยุกต์วิธีการสอนแบบการค้นพบด้วยตนเอง (Discovery 
Learning) ที่ผู้ เรียนจะต้องลงมือปฏิบัติในการเรียนรู้จากสิ่งที่ตนเองสนใจบนฐานของความรู้และ
ประสบการณ์เดิม (Bruner 1960) มาใช้กับชุดการสอน INDisaster ที่ให้เด็กได้ลงมือท าได้ลงมือเรียนรู้
จากสื่อและกิจกรรมที่น่าสนใจในบริบทของภัยพิบัติธรรมชาติที่เก่ียวข้องกับน้ าท่วม ท าให้เด็กมีความพร้อม
ที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามความคิดของบรูเนอร์ที่สรุปว่าความพร้อมเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดเร็ว
ได้ในคนทุกคน (Bruner 1960) ซึ่งหลักการนี้ได้น ามาใช้ร่วมกันกับวิธีการสอนแบบอุปนัย (Induction 
Learning) ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพอย่างมีขั้นตอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปสู่กฏเกณฑ์ 
หลักการ หรือข้อสรุป โดยเน้นให้เด็กท าการศึกษา สังเกต ทดลอง และการเปรียบเทียบจากการ
ยกตัวอย่าง เพ่ือน ามาเป็นข้อสรุป ซึ่งวิธีการนี้เหมาะส าหรับการพัฒนาทักษะการรับรู้ และการสังเกตที่เป็น
คุณลักษณะตามธรรมชาติของเด็กปฐมวัย 

ในการที่จะได้มาซึ่งภูมิความรู้ และประสบการณ์ทางภัยพิบัติธรรมชาติในเรื่องของน้ าท่วมนั้น
จ าเป็นต้องเริ่มต้นที่การศึกษากลไกการเกิดน้ าท่วม ซึ่งจะน ามาสู่ความสามารถในการจัดการกับภัยพิบัติ
ธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยวัฎจักรของการจัดการภัยพิบัติจะเริ่ม
ตั้งแต่สถานการณ์ก่อนเกิดน้ าท่วม-สถานการณ์ระหว่างการเกิดน้ าท่วม-และสถานการณ์หลังการเกิดน้ า
ท่วม โดยแต่ละส่วนจะมีรายละเอียดของทักษะ และประสบการณ์ที่ควรรู้แตกต่างกัน ไป โดยสิ่งนี้เองจะ
เป็นเนื้อหาที่จะน าไปสู่การพัฒนาเป็นชุดการสอน ที่ประกอบด้วยขั้นเตรียมสื่อ อุปกรณ์ และวิธีการสอนที่
มีประสิทธิภาพ ที่จะน าไปใช้ในทั้ง 6 กิจกรรมหลัก โดยผ่านการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องหลายๆครั้งจน
ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ จนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในเรื่องของน้ าท่วม
ตามท่ีคาดหวัง โดยกรอบแนวคิดการวิจัยแสดงดังภาพประกอบที่ 1 
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ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยของชุดการสอน INDisaster เรื่องน้ าท่วม 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

ในการพัฒนาชุดการสอน INDisaster ในขั้นแรกจะเป็นขั้นตอนการเตรียมการของครูผู้สอนไม่ว่า
จะเป็นวัสดุ สื่อต่างๆ หรือแม้แต่อุปกรณ์ที่ใช้สาธิตและการทดลองเหตุการณ์สมมุติเพ่ือใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยขั้นแรกจะเป็นแนวการสอนแบบอุปนัย (Induction Method) หลังจากนั้นจะเป็น
การน าเข้าสู่บทเรียนซึ่งเป็นสัมผัสแรกของกิจกรรมที่เด็กจะจ าไว้อยู่ในใจและมีความกระตือรือร้นต่อการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆจากสื่อที่ใช้ภาพนิ่ง วี ดีทัศน์ การสาธิต ตลอดจนการร้องเพลงเกี่ยวกับปรากฏกาณ์
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนแบบค้นพบด้วยตนเอง (Discovery Method) ที่ครูผู้สอนจะใช้วิธีถาม
ตอบ สลับกับการค้นหาค าตอบได้ด้วยค าถามของเด็กเองจากสื่อที่ถูกล าดับเป็นขั้นเป็นตอนที่เด็กเข้าใจง่าย 
หลังจากนั้นจะใช้ขั้นตอนของรูปการสอนแบบอุปนัย ( Induction Method) คือ ขั้นเสนอตัวอย่าง ขั้น
เปรียบเทียบ และขั้นสรุป โดยพัฒนาใหม่ใช้ชื่อว่า INDisaster เป็น 4 ขั้นตอนคือ ขั้นเตรียมการ ขั้นเข้าสู่
กิจกรรม ขั้นยกตัวอย่าง และขั้นน าไปใช้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกบูรณาการร่วมกันกับ 6 กิจกรรมหลัก และการ
จัดระเบียบในห้องเรียนที่มีวิชาการลูกเสือเป็นฐานที่ผ่านการวิจัยจากการหารูปแบบที่เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย ที่จะท าให้เด็กนิ่งสงบขึ้น มีระเบียบวินัย การควบคุมเด็กก็จะง่ายขึ้น ความพร้อมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของเด็กจะมีมากขึ้น ในส่วนสุดท้ายของการวิจัยจะท าการประเมินผลในแต่ละกิจกรรม ผลที่ได้นี้
เองจะเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพของชุดการสอน INDisaster ในการพัฒนาชุดการสอน INDisaster เรื่อง 
ธรรมชาติรอบตัว ส าหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 1 มีกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัยปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 30 คน ในส่วนของการออกแบบและการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจะใช้หลักการ
ประเมินจากค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  

 
ค่าเฉลี่ยจากสูตร  

  X  = 
N
X  

เมื่อ  X  แทน  ค่าเฉลี่ย 
 X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    N  แทน จ านวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
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ผลการวิจัย  
1. ผลที่ได้จากการพัฒนาชุดการสอน INDisaster เรื่องน้้าท่วม ส้าหรับเด็กปฐมวัยช้ันปีท่ี 1  
ทีไ่ดป้ระยุกต์แนวการสอนระหว่าง Induction Learning กับ Discovery Learning สามารถสรุป

เป็น 4 ขั้นตอนคือ ขั้นเตรียมการ ขั้นเข้าสู่กิจกรรม ขั้นยกตัวอย่าง และขั้นน าไปใช้ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

- ขั้นเตรียมการ คือ ขั้นตอนการเลือกสื่อการสอนที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละ
สาระส าคัญของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ประกอบด้วย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์ และ
การออกแบบกิจกรรมในบริบทที่สะท้อนถึงเรื่องของน้ าท่วม 

- ขั้นเข้าสู่กิจกรรม คือ ขั้นตอนการน าสื่อที่ได้เตรียมการสอนมาใช้สอนจริง โดยจะสร้างแรงจูงใจ
และกระตุ้นให้เด็กเกิดความอยากรู้ อยากเห็น โดยครูประจ าชั้นจะชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมพร้อมทั้ง
ระบุวัตถุประสงค์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรม สวัสดีค่ะเด็กๆ สบายดีกันไหม เพ่ือนๆของใครขาด
เรียนบ้าง และวันนี้อากาศเป็นไงบ้าง ครูชวนเด็กพูดคุยเรื่องราวจากภาพ จากนั้นครูเปิดเพลงและร้องเพลง
เปาะแปะ ให้เด็กฟัง  

 

  
 
ภาพประกอบที่ 2 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ขั้นเข้าสู่กิจกรรม 
 

- ขั้นยกตัวอย่าง คือการอธิบายกระบวนการเกิดน้ าท่วมในกระดาน จากนั้นในระหว่างการด าเนิน
กิจกรรมครผูู้สอนจะตั้งค าถามนักเรียนว่า นักเรียน เมื่อฝนตกหนักๆ จะเกิดอะไรขึ้น ประกอบกับการแสดง
ตัวอย่างของปริมาณน้ า และท าการสาธิตการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ าและอธิบายปริมาณฝน เพ่ือสอน
ให้เด็กรู้จักกับปริมาณน้ าที่มากและปริมาณฝนที่มากหรือน้อย เงื่อนไขเมื่อมีปริมาณฝนตกมากจะเป็น
อย่างไร และรูปแบบของสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้รับผลกระทบต่างกัน 
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ภาพประกอบที่ 3 กระบวนการสอนขั้นยกตัวอย่าง 
 

- ขั้นน าไปใช้ คือการสรุปการเรียนรู้และให้เด็กเกิดการต่อยอดการเรียนรู้ โดยให้เด็กแสดงความ
คิดเห็นรูปภาพเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่มีฝนตกกับพ้ืนที่ที่มีแสงแดดจัด เพ่ือให้เด็กคิดและตอบค าถามจากเรื่องที่
เรียนมาวันนี้ต่อจากนั้นช่วยกันสรุปจากสื่อชุดการสอน INDisaster เรื่อง น้ าท่วม กระบวนการเกิดตาม
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้พบเจอด้วยตัวเอง 

 

 
การวาดภาพรูปแบบน้ าท่วมตามจินตนาการ 

 
การเตรียมการเรื่องถุงยังชีพ 

 
ระบายสีสาเหตุการเกิดน้ าท่วม 

 
ผลงานภาพวาดและระบายสีเรื่องน้ าท่วม 

 
ภาพประกอบที่ 4 กระบวนการสอนขั้นน าไปใช้ 
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2. ผลจากการวิจัยด้านพฤติกรรมของเด็กต่อสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ INDisaster เรื่อง น้้าท่วม 
พบว่าเด็กมีความสนใจต่อกิจกรรมต่างๆตามล าดับคือ การสาธิตเหตุการณ์จ าลองน้ าท่วม เกมฝน

ตกมากน้ าล้นตลิ่ง การใช้วีดีทัศน์การ์ตูนน้ าท่วม กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพลงน้ าท่วม และหนังสือ
นิทานเรื่องน้ าท่วม 

 

 
การสาธิตเหตุการณ์จ าลองน้ าท่วม 

 
เกมฝนตกมากน้ าล้นตลิ่ง 

 
การใช้วีดีทัศน์การ์ตูนน้ าท่วม กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพลงน้ าท่วม 

 
การใช้สื่อหนังสือนิทานเรื่องน้ าท่วม 

 
การใช้สื่อหนังสือนิทานเรื่องน้ าท่วม 

 
ภาพประกอบที่ 5 ผลจากการวิจัยด้านพฤติกรรมของเด็กต่อสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ INDisaster 
 เรื่อง น้ าท่วม 
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3. ผลการประเมินศักยภาพของแนวการสอน INDisaster เรื่อง น้้าท่วม 
3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของเด็กที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ INDisaster เรื่อง น้ าท่วม 

คะแนนก่อนการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 43.7 และคะแนนหลังการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 
73.8 
 3.2 ผลการทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของเด็กที่ใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้ INDisaster เรื่อง น้ าท่วม พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของเด็กที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ 
INDisaster เรื่อง น้ าท่วม สูงกว่าก่อนใช้ ดังภาพประกอบที่ 6 
 

 
 
ภาพประกอบที่ 6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของเด็กที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ INDisaster  
 เรื่อง น้ าท่วม ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
สรุปและอภิปรายผล  

ผลสัมฤทธ์ของคะแนนก่อนและหลังเรียนจากกลุ่มตัวอย่างของเด็กปฐมวัยจ านวน 30 คน มีความ
แตกต่างกันมาก สามารถสรุปได้ว่าเด็กปฐมวัยมีศักยภาพต่อการเรียนรู้ในเรื่องของน้ าท่วมจากสื่อที่มี
ประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามในการทดลองใช้กลุ่มตัวอย่างเพียง 30 คน ควรที่จะน าชุดการสอน 
INDisaster ไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยห้อง 1/2 ของโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) และขอความร่วมมือ
ไปยังสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดเทศบาลนครตรังเพ่ือทดลองใช้ชุดการสอนนี้ในเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 กับ
โรงเรียนเทศบาล 2 – 7 ซึ่งจะสามารถหาจุดบกพร่องจากผลสัมฤทธิ์ในเชิงสถิติเพ่ือการแก้ไขปรับปรุงชุด
การสอน INDisaster ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้มีผลต่อความกระตือรือร้นของเด็ก สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับ
เด็กในระดับปฐมวัยได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นการสาธิตการทดลองเด็กจะมีสมาธิและความ
สนใจอย่างมาก นอกจากนั้นเด็กสามารถที่จะล าดับเหตุการณ์ การค้นพบสาเหตุที่มาของการเกิดน้ าท่วม 
ตลอดจนเงื่อนไขของการเกิดน้ าท่วมได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นแนวการสอนแบบ Inductive และ Discovery 
Learning ที่ถูกบูรณาการร่วมกันจนสามารถถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี 
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ค้าขอบคุณ 
การพัฒนาแนวการสอน.INDisaster.เรื่อง.น้ าท่วมส าหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ .1.ฉบับนี้ส าเร็จ 

อย่างสมบูรณ์ได้ ด้วยความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ชูก าแพง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน นายก าธร ไตรบุญ และนางอุทัย ไข่มุกข์ ครู ที่ได้กรุณาตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ให้ค าแนะน า ชี้แนะการปรับปรุงแก้ไข และข้อมูลต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สังกัดเทศบาลนครตรัง ที่ให้การสนับสนุนและ
เป็นก าลังใจตลอดมาและขอขอบใจเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ท าให้การพัฒนาแนวการสอน INDisaster เรื่อง น้ าท่วมส าหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 ครัง้นี้ส าเร็จได้ด้วยดี 
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