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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางจิตสํานึกในการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ ตาม

แนวคิดจิตตปญญาศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ดําเนินการวิจัยโดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา 4 

ขั้นตอน โดยผูวิจัยใหความสําคัญกับขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ซ่ึงเปนขั้นตอนที่นําขอมูลและสารสนเทศมา

ตัดสินใจในการออกแบบและกําหนดองคประกอบหลักสูตรเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนที่

อยูในพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติน้ําทวมบางระกํา โดยสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูใหขอมูล 3 กลุม ไดแก กลุมนักวิชาการ

ระดับประเทศและผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับภัยพิบัติ จํานวน 11 ทาน กลุมผูมีสวนเกี่ยวของในชุมชนบางระกํา จํานวน 9 ทาน 

และกลุมผูเชี่ยวชาญดานจิตตปญญาศึกษา จํานวน 7 ทาน รวมถึงศึกษาสภาพจิตสํานึกในการเตรียมความพรอมรับมือภัย

พิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบางระกํา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 41 คน ขั้นตอนที่ 2 

การสรางและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร โดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและนําหลักสูตรไปทดลองนํารอง

เพ่ือศึกษาความเปนไปได ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตรกับกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน

บางระกําวิทยศึกษา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 31 คน ไดมาจากการ

สุมแบบแบงกลุม ใชเวลาทดลอง 20 สัปดาห 40 ชั่วโมง โดยประยุกตใชกระบวนการเรียนรูจิตตปญญาศึกษา 3 ขั้นตอน 

ไดแก ขั้นที่ 1 การสรางสติ ขั้นที่ 2 การลงมือปฏิบัติ และขั้นที่ 3 การสะทอน ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลหลักสูตร โดย

สอบถามความคิดเห็นของนักเรียน และสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของที่มีตอการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูของหลักสูตร การ

วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติ คารอยละ คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test) สวนขอมูล

เชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 

 1. หลักสูตรเสริมสรางจิตสํานึกในการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา สําหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนประกอบดวย 10 องคประกอบ คือ หลักการและเหตุผล วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย

ของหลักสูตร สาระการเรียนรูของหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา โครงสรางรายวิชา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

แนวทางการใชสื่อและแหลงเรียนรู และแนวทางการวัดและประเมินผล หลักสูตรมีสาระการเรียนรูสอดคลองกับชุมชนที่

ตั้งอยูพ้ืนที่ประสบภัยน้ําทวมและพัฒนาขึ้นจากการบูรณการสาระการเรียนรูในการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติที่

จําเปนตอนักเรียนสาระการเรียนรูทองถิ่นน้ําทวมบางระกํา ตัวชี้วัดสาระการเรียนรูแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 

และแนวคิดบางระกําโมเดล แบงเปน 4 หนวยการเรียนรู ไดแก 1) สภาพภูมิศาสตรกับน้ําทวมบางระกํา 2) ลม ฟา 

พยากรณ 3) วิถีชีวิตอยูกับน้ําของชาวบางระกํา 4) รับมือ รวมใจ ลดภัยพิบัติ การจัดกิจกรรมการเรียนรูของหลักสูตร
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ประยุกตใชกระบวนการเรียนรูจิตตปญญาศึกษา 3 ขั้นตอน คือ MAR ขั้นที่ 1 การสรางสติ (Mindfulness) ผานการฝก

ปฏิบัติดวยความสงบนิ่งหรือเคล่ือนไหว ขั้นที่ 2 การลงมือปฏิบัติ (Action) และขั้นที่ 3 การสะทอน (Reflection) การ

ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร พบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และการศึกษานํารอง

พบวาหลักสูตรสามารถนําไปใชไดจริง  

    2. ผลการทดลองใชหลักสูตร พบวา 1) นักเรียนมีความรูจากการเรียนรูตามหลักสูตรทั้ง 4 หนวย หลังการ

ทดลองสูงกวากอนการทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนมีทักษะในการเตรียมความ

พรอมรับมือภัยพิบัติ ไดแก ทักษะการพายเรือ ทักษะการปฐมพยาบาลคนจมน้ํา และทักษะการชวยเหลือคนจมน้ํา หลัง

การทดลองใชหลักสูตรคิดเปนรอยละ 70.80 ซ่ึงสูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) 

นักเรียนมีจิตสํานึกในการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติอยูในระดับจัดระบบมากที่สุด คิดเปนรอยละ 83.87 ทั้งนี้

นักเรียนทุกคนมีการเปล่ียนแปลงระดับจิตสํานึกจากระดับต่ําไปสูง 4) นักเรียนมีจิตสํานึกในการเตรียมความพรอมรับมือ

ภัยพิบัติหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้มีการ

เปล่ียนแปลงสําคัญที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ไดแก 1) นักเรียนมีความตระหนักรูในตนเองมีมุมมองเกี่ยวกับสาเหตุและการลด

ภัยพิบัติที่ชัดเจนขึ้น เขาใจถึงสาเหตุและแนวทางแกปญหาน้ําทวมของชุมชนบางระกําที่ย่ังยืน 2) นักเรียนมีจิตสํานึกรวม

ตอการจัดการภัยพิบัติในโรงเรียนและชุมชน เห็นคุณคาในภูมิปญญาทองถิ่น มีสติมีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา 

มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีภาวะผูนํา กลาเผชิญกับความเสี่ยง รูจักเห็นอกเห็นใจผูอื่น มีความรับผิดชอบและมีกระบวนการ

ทํางานกลุมดีขึ้น  

 3. ผลการประเมินผลหลักสูตร พบวา 1) นักเรียนมีความคิดเห็นตอการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูของหลักสูตร

อยูในระดับมากที่สุด โดยเห็นวากิจกรรมการเรียนรูสามารถเชื่อมโยงใหนักเรียนตระหนักรูวาตนเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิด

ภัยพิบัติมากที่สุด 2) ผูมีสวนเกี่ยวของมีความคิดเห็นวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด โดยเห็นวา

หลักสูตรสงผลกระทบในทางบวกทั้งตอนักเรียน โรงเรียน และชุมชน ประเด็นที่นาสนใจคือหลักสูตรสงผลใหชุมชนตื่นตัว

เห็นความสําคัญของการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติมากขึ้น ชุมชนมีมุมมองวาเด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการ

จัดการภัยพิบัติจากเดิมที่มองวาเด็กเปนภาระ  

 

คําสําคัญ : การพัฒนาหลักสูตร/ จิตสํานึก/ การเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัต/ิ จิตตปญญาศึกษา 

 

Abstract 
 This research aimed at developing curriculum to enhance consciousness on disaster preparedness 

based on contemplative education approach for lower secondary students. This study was conducted 

through research and development methodology. There were four steps in curriculum development process. 

Among these, the author put the strong focus at the first step; Step 1 Identifying situation and needs due to 

flood disaster at Bangrakam which have been used for designing curriculum and attaining curriculum 

components. In this step, it was consisted of three different groups of key informants ; eleven disaster-

relevant experts and disaster at national level and disaster authorities, nine Bangrakam stakeholders and 

seven contemplative educators, coupled with 41 current students’ prior consciousness on disaster 

preparedness. Step 2 Constructing curriculum and verifying curriculum quality with the concurrence of the 

experts in Education and curriculum taken to do pilot study for the feasibility. Step 3 Implementing the 

curriculum with the sample group of 31 Mathayomsuksa 1 students, studying in the first semester of the 

2012 at Bangrakamwittayasuksa School, Bangrakam District, Phitsanulok Province selected by cluster 

random sampling. 20 weeks, 40 hours have been taken for the implementation. The instruction was applied 

by using three steps of the contemplative education approach ; the first is ‘mindfulness’, the second is 
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‘action’ and the last is ‘reflection’. Step 4 Evaluating curriculum by evaluating the students’ and stakeholders’ 

opinions towards the curriculum with evaluation form and interview. Quantitative data was analyzed with 

percentage, mean, standard deviation, and t-test whereas qualitative data was analyzed by content analysis. 

The results can be summarized as follows;  

 1. The disaster curriculum to enhance consciousness on disaster preparedness based on 

contemplative education approach for lower secondary students comprises of 10 elements, including 

rationale, vision, mission, curriculum objectives, contents, course descriptions, course outline, learning 

schedule structure, guidelines for learning materials and learning resources, guidelines for learning 

assessment. The content was used in flood risk community that was integrated contents between disaster 

preparedness content, Bangrakam flood local-related content, the indicators of basic education core 

curriculum and Bangrakam Model, and divided into four unit plans. The instruction was applied by using 

three steps of the contemplative education approach call MAR; the first is ‘Mindfulness that the students 

were practiced through stillness. or movement, the second is ‘Action’ and the last is ‘Reflection’. The 

curriculum and supplementary documents were appropriate at high level. The curriculum was then piloted for 

the further improvement. Its result was at high level of appropriateness and then ready for the 

implementation. 

 2. The implementation of the curriculum was found that; 1) students acquired higher disaster 

preparedness knowledge with statistical significant at the level of .05. 2) students’ disaster preparedness 

skill (boating skill, first aid CPR, rescue drowning man) was 70.80 percent, higher than 60 percent which 

was criterion score, with statistical significant at the level of .05. 3) students’ disaster preparedness 

consciousness at the highest of the organization level, 83.87 percent and all of the students transformed 

their consciousness from lower to be higher level 4) students acquired higher disaster preparedness 

consciousness, with statistical significant at the level of .05. Moreover, the students’ changes were found 

that 1) they obtained self-awareness and perspective for disaster causes and disaster decrease clearly. 

They realized how to solve flood problem in Bangrakam district sustainable, 2) the students acquired the 

consciousness about disaster management in their school and community. They comprehended the value for 

the local wisdom, obtained the mindfulness, decision making for problem solving, self confident, leadership 

and they could confront with a risk. They perceived empathy, responsibility and group process. 

 3. The evaluation of the curriculum were found that 1) students’ opinion was at the highest level. 

Learning activities was stated letting them aware they might be the ones who brought about natural 

disaster. 2) The stakeholders’ opinion was at the highest level. The curriculum was stated giving positive 

impact on students, school and community. Interestingly, the curriculum could change people in Bangrakam 

community to be more active and more aware of disaster preparedness. Community perceived children and 

teenagers became the main force of disaster management. This was opposite to the past that these groups 

of people were thought as community burden during flood disaster. 

 

Keywords: Curriculum Development/ Consciousness/ Disaster Preparedness/ Contemplative Education 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
     ทศวรรษที่ผานมาหลายประเทศในโลกประสบภัยพิบัติ

ธรรมชาติรุนแรงบอยครั้งขึ้น และมีแนวโนมความสูญเสีย

เพ่ิมมากขึ้นเปนลําดับ ซ่ึงเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศและภาวะโลกรอน รวมถึงประเทศไทย เชน 

การเกิดคล่ืนยักษสึนามิ เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2547 และ

ลาสุดป 2554 เกิดมหาอุกทกภัย ซ่ึงสรางความเสียหาย

อยางมหาศาล ธนาคารโลกไดประเมินมูลคาความเสียหาย

สูงถึง 1.44 ลานลานบาท และจัดใหเปนภัยพิบัติครั้งสําคัญ

ที่สรางความเสียหายมากที่สุดเปนอันดับสี่ของโลก 

(สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2554, หนา 3) เชนเดียวกันกับอําเภอบางระกํา จังหวัด

พิษณุโลก ที่ป 2554 เปนพ้ืนที่หนึ่งที่ประสบภัยน้ําทวมที่

ไดรับผลกระทบมาก และถูกกลาวถึงมากที่สุดเพราะรัฐบาล

ไดเสนอแนวคิดบางระกําโมเดลเพ่ือใหเปนตนแบบในการ

แกปญหาน้ําทวมของประเทศ โดยประชาชนไดรับความ

เสียหายมากที่สุดในรอบ 20 ป มีประชาชนเสียชีวิตจากน้ํา

ทวม จํานวน 12 คน ซ่ึงมากที่สุดของจังหวัดพิษณุโลก และ

มีพ้ืนที่ไดรับผลกระทบ 225,337 ไร (ประทีป ตระกูลสา, 

2555, หนา 4) โดยปกติแลวปญหาน้ําทวมบางระกํา

จัดเปนภัยน้ําทวมซํ้าซากเพราะเปนเหตุการณ ที่เกิดขึ้นเปน

ประจําเกือบทุกป ซ่ึงชุมชนสามารถรับมือได เนื่องจากมีวิถี

ชีวิตอยูกับน้ํามาตั้งแตบรรพบุรุษ แตป 2554 ที่ผานมา

จากภัยน้ําทวมซํ้าซากกลายเปนภัยพิบัติน้ําทวมเพราะมี

ความรุนแรงเกินขีดความสามารถของชุมชนที่จะรับมือไดทั้ง 

ๆ ที่ชุมชนมีวิถีชีวิตอยูกับน้ํา ความเสียหายอยางมหาศาล

จากมหาอุทกภัยป 2554 ที่ผานมานั้นเสรี ศุภราทิตย 

(2554, หนา 2) กลาววามีสาเหตุมาจากการขาดการ

เตรียมความพรอม 

 ที่ผานมาการแกไขปญหาภัยพิบัติธรรมชาติของ

ประเทศไทย รัฐยังไมใหความสําคัญกับการพัฒนาความรู 

ความตระหนักในการเตรียมความพรอมใหกับประชาชน แต

รัฐเนนไปที่การนํามาตรการใชสิ่งกอสรางมาใช (Structural 

Measures) ซ่ึงเปนการแกปญหาเฉพาะหนา ตางกับ

ประเทศญ่ีปุนซ่ึงเปนประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลกเกี่ยวกับ

การเตรียมความพรอมผานการจัดกิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึก

ที่โรงเรียนใหกับเด็กตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดย

การมีสวนรวมของชุมชน บาน และครอบครัวจนเกิดเปน

วัฒนธรรมความปลอดภัย (Culture of Safety) ขึ้นทั้ง

ประเทศ (สุพร รัตนนาคินทร, 2550, หนา 9) ดังนั้นจึง

อาจกลาวไดวาการศึกษาเปนเครื่องมือ ในการลดความเสี่ยง

จากภัยพิบัติธรรมชาติที่นําไปสูความย่ังยืน นอกจากนี้

นับตั้งแตเกิดภัยพิบัติสึนามิขึ้นจนถึงปจจุบันประเทศไทย 

ยังไม มีหลักสูตรการเรียนรู เรื่องภัยพิบัติ ในโรงเรียน 

ที่เปนหลักสูตรรายวิชา (เสรี ศุภราทิตย, 2554, หนา 3 ; 

สมิทธ ธรรมสาโรช, 2553, หนา 2) มีเพียงแตการพัฒนา

หลักสูตรภัยพิบัติที่เปนหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเรียนหรือ

หลักสูตรเสริมสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา นักเรียน

ในการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ทางดานการแพทย พยาบาล ยังไมมีการพัฒนาหลักสูตร

ภัยพิบัติในลักษณะของหลักสูตรรายวิชาสําหรับผูเรียนใน

ระดับมัธยมศึกษา ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองพัฒนา

หลักสูตรภัยพิบัติสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาขึ้นตอ

กรณีการพัฒนาหลักสูตรภัยพิบัตินั้น Marqueza L. Reyes 

et al. (2011, pp.23-24) ใหแนวคิดวานักเรียนที่อยูในพ้ืนที่

เสี่ยงภัยมากควรใหเรียนรูเรื่อง ภัยพิบัติในทองถิ่นของตน

โดยจัดทําเปนหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมที่เปนหลักสูตร

ทองถิ่น นอกจากนี้ INEE (2010, pp.12-13) เสนอแนวคิด

วาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับภัย

พิบัติควรสงเสริมใหมีการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 

ประเวศ วะสี (2554, หนา 1) กลาวถึงบทเรียนจากมหาอุก

ทกภัยป 2554 ตอมนุษย ซ่ึงพอสรุปไดวา ถึงเวลาที่มนุษย

ตองทบทวนกระบวนทัศนไปสูการเปล่ียนจิตสํานึกใหม เปน

จิตสํานึกที่มีเปาหมายเพ่ือใหการอยูรวมกันระหวางคนกับ

คนและระหวางคนกับสิ่งแวดลอมอยางสมดุล โดยเฉพาะ

จิตสํานึกในการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ ซ่ึงจะชวย

บรรเทาผลกระทบ และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

 เครื่องมือหรือวิธีการที่จะเปนเงื่อนไขในการพัฒนา

ใหเกิดจิตสํานึกใหม คือ จิตตปญญาศึกษา เพราะจิตต

ปญญาศึกษาเปนการศึกษาที่ดูจิตของตัวเองจนเกิดปญญา 

เปนการพัฒนาการรูตัว เปนการเรียนรูจากการปฏิบัติ 

(ประเวศ วะสี, 2553, คํานิยม ; สุมน อมรวิวัฒน, 2553, 

คํานิยม) สงผลตอการประพฤติ ปฏิบัติและการดําเนินชีวิต

อยางมีสติและปญญา มีความรักความเมตตา ออนนอมตอ

ธรรมชาติ และมีจิตสํานึกตอสวนรวม (ชลลดา ทองทวี 

และคณะ, 2551, หนา 27 ; จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2552, 

หนา 1) ดังนั้นจิตตปญญาศึกษาจึงเปนแนวคิดที่เหมาะสม

ในเสริมสรางจิตสํานึกในการเตรียมความพรอมรับมือภัย

พิบัติใหกับนักเรียน 
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 จากเหตุผล และแนวคิดขางตน ผูวิจัยเห็นความ

จําเปนที่ตองพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางจิตสํานึกในการ

เตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ ตามแนวคิดจิตตปญญา

ศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้น โดย

กลุมเปาหมายเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทั้งนี้เพราะ

เด็กในวัยนี้อยูในชวงอายุที่เหมาะสําหรับปลูกฝงจิตสํานึกใน

การอนุรักษสิ่งแวดลอม (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2551, หนา 

298) และเด็กวัยนี้เริ่มมีความตองการที่จะแสดงพฤติกรรม

ที่มีความรับผิดชอบตอสังคม (สุรางค โควตระกูล, 2553, 

หนา 93) ดังนั้นจึงเหมาะสําหรับเปนตัวแทนในการ

เสริมสรางจิตสํานึกในการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ 

ดวยหวังวาจะชวยใหนักเรียนในชุมชนบางระกํามีความรู 

ทักษะ และจิตสํานึกในการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ 

รูเทาทันและสามารถปรับตัวอยูกับน้ํา กับธรรมชาติได  

 

จุดมุงหมายของการวิจยั 
 1. เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร

เสริมสรางจิตสํานึกในการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ 

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา สําหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 

 2. เพ่ือสรางและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร

เสริมสรางจิตสํานึกในการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ 

ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา สําหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 

 3. เพ่ือทดลองใชหลักสูตรเสริมสรางจิตสํานึกใน

การเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ  ตามแนวคิด 

จิตตปญญาศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน 

 4. เพ่ือประเมินผลหลักสูตรเสริมสรางจิตสํานึกใน

การเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ  ตามแนวคิด 

จิตตปญญาศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน 

 

วิธีดําเนินการวิจยั 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยที่ดําเนินการโดยใช

กระบวนการวิจัยและพัฒนา มีขั้นตอนการดําเนินการ 4 

ขั้นตอน คือ 

 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา

หลักสูตร ผูวิจัยดําเนินการตามขัน้ตอน ดังนี ้  

 1. สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กลุม

ผูใหขอมูล 3 กลุม โดยใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง 

(Semi-structure) เพ่ือนําขอมูลมาออกแบบหลักสูตร ไดแก 

1) กลุมนักวิชาการระดับประเทศและผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ

ภัยพิบัติ จํานวน 11 ทาน เพ่ือนําขอมูลมากําหนดสาระการ

เรียนรูของหลักสูตรที่จําเปนตอนักเรียน 2) กลุมผูมีสวน

เกี่ยวของในชุมชนบางระกํา จํานวน 9 ทาน เพ่ือศึกษา

สภาพปญหาและความตองการของชุมชนบางระกําตอภัย

พิบัติน้ําทวม ป 2554 กําหนดสาระการเรียนรูของ

หลักสูตรสวนที่เปนสาระการเรียนรูทองถิ่นน้ําทวมบาง

ระกํา และพัฒนาตัวบงชี้การเตรียมความพรอมรับมือภัย

พิบัติ 3) กลุมผูเชี่ยวชาญดานจิตตปญญาศึกษา จํานวน 7 

ทาน สําหรับศึกษากลวิธีหรือกระบวนการทางจิตตปญญา

ศึกษาที่จะชวยใหนักเรียนเกิดจิตสํานึกในการเตรียมความ

พรอมรับมือภัยพิบัติ  

 2. นํ าข อ มู ลมาวิ เคราะห เนื้ อหา (Content 

Analysis) และสังเคราะหเปน 1) สาระการเรียนรูของ

หลักสูตร รวมถึงนําตัวชี้วัดสาระการเรียนรูแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 และแนวคิดบางระกําโมเดล

มารวมบูรณาการเปนสาระการเรียนรูของหลักสูตร 2) แนว

ทางการจัดกิจกรรมการเรยีนรู แนวทางการใชสื่อและแหลง

เรียนรู แนวทางการวัดและประเมินผล และองคประกอบ 

อื่นๆ ของหลักสูตร 3) พฤติกรรมบงชี้การเตรียมความ

พรอมรับมือภัยพิบัติน้ําทวม  

 3. ศึกษาสภาพจิตสํานึกในการเตรียมความพรอม

รับมือภัยพิบัติ ซ่ึงเริ่มจาก 1) พัฒนาตัวบงชี้การเตรียม

ความพรอมรับมือภัยพิบัติน้ําทวม ไดตัวบงชี้ทั้งหมด 36 

ตัวบงชี้ ซ่ึงมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 

0.80 – 1.00 2) พัฒนาแบบวัดจิตสํานึกในการเตรียมความ

พรอมรับมือภัยพิบัติ ซ่ึงเปนแบบวัดเชิงสถานการณ สราง

ตามแนวคิดระดับจิตพิสัยของแครธโวลและคณะ แบงระดับ

จิตสํานึกเปน 4 ระดับ ไดแบบวัดจํานวน 40 ขอ โดยมีคา

อํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.346 - 0.764 และคาความ

เชื่อม่ันเทากับ 0.837 3) นําแบบวัดจิตสํานึกไปทดสอบกับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบางระกํา อําเภอบาง

ระกํา จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 

จํานวน 41 คน 

 ข้ันตอนท่ี 2 การสรางและตรวจสอบคุณภาพ

หลักสูตร   
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 ผูวิจัยนําผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในขั้นตอนที่ 1 

มาพัฒนาหลักสูตร มี 10 องคประกอบ โดยประยุกตใช

แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของ Taba สงัด อุทรานันท 

แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของสํานักวิชาการ

และมาตรฐานการศึกษา แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาในบริบททองถิ่นของสําลี ทองธิว และแนวคิด

การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของใจทิพย เชื้อรัตนพงษ  

มาเปนกรอบในการพัฒนาหลักสูตร ประกอบดวย 12 

ขั้นตอน ดังนี้  

 ขั้นที่ 1 ศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน  

 ขั้นที่ 2 กําหนดหลักการและเหตุผล วิสัยทัศน 

และพันธกิจของหลักสูตร 

 ขั้นที่ 3 กําหนดจุดมุงหมายของหลักสตูร 

 ขั้นที่ 4 กําหนดสาระการเรียนรูของหลักสตูร 

 ขั้นที่ 5 กําหนดคําอธิบายรายวิชา และ

โครงสรางรายวิชา  

 ขั้นที่ 6 กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู    

 ขั้นที่ 7 กําหนดแนวทางการใชสื่อและแหลง

เรียนรู 

 ขั้นที่ 8 กําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล    

 ขั้นที่ 9 จัดทําเอกสารประกอบหลักสตูร    

 ขั้นที่ 10 ตรวจสอบคุณภาพและทดลองใช

หลักสูตร   

 ขั้นที่ 11 นําหลักสูตรไปใช 

 ขั้นที่ 12 ประเมินผลหลักสตูร     

 การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรในขั้นตอนที่ 1 

ผูวิจัยดําเนินการในขั้นตอนที่ 1 ของการวิจัยและพัฒนา

หลักสูตร เพ่ือนําขอมูลมายกรางหลักสูตร และเอกสาร

ประกอบหลักสูตร ซ่ึงเปนขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 9 โดย

ขั้นตอนที่ 10 ตรวจสอบคุณภาพและทดลองใชหลักสูตร 

แบงเปน 2 ชวง คือ 1) การประเมินโครงรางหลักสูตรและ

เอกสารประกอบหลักสูตร โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 12 ทาน 

ตรวจสอบความเหมาะสม จากนั้นปรับปรุงแกไขหลักสูตร 

และ 2) นําหลักสูตรไปทดลองนํารองเพ่ือศึกษาความเปนไป

ไดกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 โรงเรียนชุมแสง

สงคราม “อุดรคณารักษอุปภัมภ” อําเภอบางระกํา จังหวัด

พิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 30 

คน เปนเวลา 10 ชั่วโมง ขั้นที่ 11 และขั้นที่ 12 เปนขั้นตอน

ที่ 3 และขั้นตอนที่ 4 ของการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

 ข้ันตอนท่ี 3 การทดลองใชหลักสตูร  

 ผู วิ จัยนํ าหลักสูตรไปใชจริงกับนักเรียนชั้ น

มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา อําเภอบาง

ระกํา จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 

จํานวน 31 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม ขั้นตอน

การทดลอง มีดังนี้ 

 1. ประชุมผูมีสวนเกี่ยวของเพ่ือเตรียมความพรอม

ในการนําหลักสูตรไปใช  

 2. ทดสอบวัดจิตสํานึก และความรูในการเตรียม

ความพรอมรับมือภัยพิบัติกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ตามหลักสูตร  

 3. จัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่

สรางขึ้น และใชกระบวนการจิตตปญญาศึกษา 3 ขั้นตอน 

คือ ขั้นที่ 1 การสรางสติ ขั้นที่ 2 การลงมือปฏิบัติ และขั้น

ที่ 3 การสะทอน ใชเวลาทดลอง 20 สัปดาห 40 ชั่วโมง 

 4. ระหวางจัดการเรียนรู ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรม 

ใหนักเรียนพูด และเขียนบันทึกการเรียนรูเพ่ือเปนการ

สะทอนการเรียนรู  

 5. หลังทดลองใชหลักสูตรทดสอบวัดความรู 

ทักษะ และจิตสํานึกในการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ 

รวมถึงใหนักเรียนประเมินตนเองโดยเขียนแบบประเมิน 

AAR สัมภาษณนักเรียนและครูผูมีสวนเกี่ยวของ เพ่ือ

ศึกษาการเปล่ียนแปลงตนเองของนักเรียน  

 ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินผลหลักสูตร 

 การประเมินผลหลักสูตร ผูวิจัยประเมินความ

คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู

ของหลักสูตรกับนักเรียนกลุมตัวอยาง และประเมินความ

คิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก ผูบริหาร ตัวแทนครู 

และผูนําชุมชนที่มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของ

หลักสูตร รวมจํานวน 7 ทาน โดยใชแบบสอบถามความ

คิดเห็น และแบบสัมภาษณ 

 

ผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา

หลักสูตร พบวา  

 1. ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพ

ปญหาและความตองการของชุมชน บางระกําตอภัยพิบัติ

น้ําทวมป 2554  

1.1 ขอมูลสภาพปญหาน้ําทวมของชุมชนบาง

ระกํา เหตุการณน้ําทวมบางระกําโดยปกติชาวบางระกํา
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มองวาเปนเหตุการณปกติเปนภัยน้ําทวมซํ้าซาก แตป 

2554 ที่ผานมานับวาเปนภัยพิบัติน้ําทวมเพราะน้ําทวมเร็ว 

ทวมนาน และเกิดความเสียหายมากที่สุดในรอบ 20 ป 

(2534 – 2554) โดยมีพ้ืนที่ไดรับผลกระทบ 225,337 ไร 

มีผูเสียชีวิตจํานวน 12 คน ซ่ึงมากที่สุดในจังหวัดพิษณุโลก 

ทั้ง ๆ ที่ชาวบางระกํา มีวิถีชีวิตอยูกับน้ํา สะทอนใหเห็นวา

ชาวบางระกําขาดทักษะที่จําเปนในการปรับตัวอยูกับน้ํา มี

ปญหาเกี่ยวกับการเรียนรู ที่จะอยูกับธรรมชาติ อีกปญหา

หนึ่งที่สําคัญคือไมมีการเตรียมความพรอมรับมือในระดับ

ชุมชนในการชวยเหลือผูประสบภัย ความมีจิตอาสาของ

ชุมชนดวยกันเองอยูในระดับต่ํา ชุมชนขาดการพ่ึงพาตนเอง 

สวนใหญรอรับความชวยเหลือจากผูอื่น 

1.2 ขอมูลความตองการของชุมชนบางระกํา 

ชุมชนมีความตองการในประเด็นตาง ๆ ตอไปนี้ 1.2.1) ใหมี

การเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติในระดับชุมชนเกี่ยวกับ

การมีจิตอาสาชวยเหลือผูอื่นเม่ือเกิดภัยพิบัติน้ําทวม  

1.2.2) ใหเด็กในชุมชนมีความรู ความเขาใจลักษณะกายภาพ

ทองถิ่นของตนเอง ความอุดมสมบูรณของแมน้ํายมที่มีตอ

วิถีชีวิตชาวบางระกํา ลักษณะและเสนทางการไหลของ

แมน้ํายม ซ่ึงจะชวยใหเกิดการเชื่อมโยงสูการเขาใจปญหา 

และเห็นแนวทางแกปญหาน้ําทวมบางระกําอยางแทจริง 

1.2.3) ใหคนรุนใหมตระหนักรู ในคุณคาของภูมิปญญา

ทองถิ่นที่ใชในการปรับตัวอยูกับน้ํา และธรรมชาติ 1.2.4) 

ใหเด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิตที่จําเปนในการปรับตัวอยูกับ

น้ํา เชน วายน้ํา พายเรือ ตกเบ็ด หาปลา การเอาชีวิตรอด

จากการจมน้ํา และการชวยเหลือชีวิตคนจมน้ํา 1.2.5) ให

เด็กในชุมชนไดเรียนรูแนวทางแกปญหาน้ําทวมที่จะนําไปสู

ความย่ังยืน  

 2. ผลการศึกษาสภาพจิตสํานึกในการเตรียม

ความพรอมรับมือภัยพิบัติ พบวานักเรียนมีจิตสํานึกในการ

เตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติอยูในระดับรับรูมากที่สุด 

คิดเปนรอยละ 51.22  

 3. ผลการศึกษาสาระการเรียนรูในการเตรียม

ความพรอมรับมือภัยพิบัติเพ่ือนํามาบูรณาการเปนสาระการ

เรียนรูของหลักสูตรได 4 สาระ คือ สาระการเรียนรูที่ 1 

ภูมิศาสตรทองถิ่นกับน้ําทวมบางระกํา สาระการเรียนรูที่ 2 

อิทธิพลของภูมิอากาศตอภัยพิบัติน้ําทวม สาระการเรียนรูที่ 

3 การปรับตัวอยูกับน้ําของชาวบางระกํา สาระการเรียนรูที่ 

4 การเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ 

 4. กระบวนการเรียนรูตามแนวคิดจิตตปญญา

ศึกษาในการเสริมสรางจิตสํานึกในการเตรียมความพรอม

รับมือภัยพิบัติ คือ “MAR” มี 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 

การสรางสติ (Mindfulness) ขั้นที่ 2 การลงมือปฏิบัติ 

(Action) และขั้นที่ 3 การสะทอน (Reflection)  

 ตอนท่ี 2 ผลการสรางและพัฒนาหลักสูตร 

พบวา 

 1. ผลการสรางหลักสูตรเสริมสรางจิตสํานึกใน

การเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ ตามแนวคิดจิตต

ปญญาศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

พบวา 1) หลักสูตรประกอบดวย 10 องคประกอบ คือ 

หลักการและเหตุผล วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายของ

หลักสูตร สาระการเรียนรูของหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา 

โครงสรางรายวิชา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแนว

ทางการใชสื่อและแหลงเรียนรู และแนวทางการวัดและ

ประเมินผล 2) เอกสารประกอบหลักสูตร มี 2 สวนคือ คํา

ชี้แจงการใชหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 

14 แผน  

 2. ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร 

และเอกสารประกอบหลักสูตร พบวามีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมาก  

 3. ผลการศึกษานํารองเพ่ือศึกษาความเปนไปได

ในการนําหลักสูตรไปทดลองใช พบวาหลักสูตรมีความ

เหมาะสม สามารถนําไปใชไดจริง  

 ตอนท่ี 3 ผลการทดลองใชหลักสูตร พบวา 

 1. นักเรียนมีความรูจากการเรียนรูทั้ง 4 หนวย 

หลังการทดลองใชหลักสูตรสูงกวากอนการทดลองใช

หลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. นักเรียนมีทักษะในการเตรียมความพรอม

รับมือภัยพิบัติ ไดแก ทักษะการพายเรือ ทักษะการปฐม

พยาบาลคนจมน้ํา และทักษะการชวยเหลือคนจมน้ํา (การ

ย่ืน และการโยน) หลังการทดลองใชหลักสูตร คิดเปนรอย

ละ70.80 ซ่ึงสูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

 3. กอนการทดลองใชหลักสูตรนักเรียนมีจิตสํานึก

ในการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติอยูในระดับรับรูมาก

ที่สุด คิดเปนรอยละ 54.84 ภายหลังการทดลองใช

หลักสูตรนักเรียนมีจิตสํานึกในการเตรียมความพรอมรับมือ

ภัยพิบัติอยูในระดับจัดระบบมากที่สุด คิดเปน รอยละ 
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83.87 ทั้งนี้นักเรียนทุกคนมีการเปล่ียนแปลงจิตสํานึกจาก

ระดับต่ําไปสูง  

 4. นักเรียนมีจิตสํานึกในการเตรียมความพรอม

รับมือภัยพิบัติหลังการทดลองใชหลักสูตรสูงกวากอนการ

ทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ขอมูลเชิงคุณภาพที่แสดงถึงการเปล่ียนแปลง 

ของนักเรียนตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ไดแก  

 1. นักเรียนมีความตระหนักรูในตนเอง มีมุมมอง

เกี่ยวกับสาเหตุและการลดภัยพิบัติที่ชัดเจนขึ้น เห็นความ

เชื่อมโยงวาตนเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดภัยพิบัติและตนควร

มีสวนรวมในการลดปญหาภัยพิบัติ โดยควรเริ่มตนที่ตนเอง 

โดยลดพฤติกรรมบริโภคนิยม  

 2. นักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสภาพ

ภูมิศาสตรของตนเองซ่ึงสามารถเชื่อมโยงสูการเขาใจสาเหตุ

ของปญหาน้ําทวมบางระกําที่แทจริง  

 3. นักเรียนเขาใจตอแนวทางการแกปญหาน้ํา

ทวมบางระกําที่ถูกตอง ชัดเจนขึ้นวาตองปรับตัวอยูกับน้ํา

ตามวิถีชีวิตของชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น รูจักปรับวิกฤติ

ใหเปนโอกาส พ่ึงพาตนเอง และมีจิตอาสา 

 4. นักเรียนมีทักษะ และประสบการณใหม ๆ ใน

การเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ การเอาชีวิตรอดจาก

ภัยพิบัติ และการชวยเหลือผูอื่นที่ถูกตอง  

 การเปล่ียนแปลงที่นอกเหนือไปจากจุดมุงหมาย

ของหลักสูตรที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ไดแก  

 1. นักเรียนรักโรงเรียน ชุมชนของตนเอง มีความ

ตระหนัก และมีจิตสํานึกรวมในการจัดการภัยพิบัติ   ใน

โรงเรียนและชุมชนของตนเอง 

 2. นักเรียนเห็นคุณคาในภูมิปญญาทองถิ่นที่

บรรพบุรุษใชในการปรับตัวอยูกับน้ํารวมถึงเห็นคุณคา 

ของแมน้ํายม  

 3. นักเรียนมีสติ สามารถตัดสินใจแกปญหาได

คลองแคลว มีความเชื่อม่ันในตนเอง กลาเผชิญความเสี่ยง 

และมีภาวะผูนํา 

 4. นักเรียนมีความไววางใจซ่ึงกันและกัน รูจักเห็น

อกเห็นใจผูอื่น มีความรับผิดชอบ และมีกระบวนการทํางาน

กลุมดีขึ้น  

 ตอนท่ี 4 ผลการประเมินผลหลักสูตร พบวา 

 1. นักเรียนมีความคิดเห็นตอการเขารวมกิจกรรม

การเรียนรูของหลักสูตรอยูในระดับมากที่สุด โดยเห็นวา

กิจกรรมการเรียนรูสามารถเชื่อมโยงใหนักเรียนตระหนักรู

วาตนเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดภัยพิบัติมากที่สุด 

 2. ผูมีสวนเกี่ยวของมีความคิดเห็นวาหลักสูตร มี

ความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด โดยเห็นวาหลักสูตรมี

จุดมุงหมายสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ

ของชุมชนอยางแทจริง สาระการเรียนรูมีประโยชนตอ

ผูเรียน นําไปใชไดในชีวิตจริง การจัดกิจกรรมการเรียนรู

เนนการลงมือปฏิบัติจริง เปดโอกาสใหชุมชนและภาคี

เครือขายมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยมี

ประเด็นที่ตองปรับปรุงแกไขหลักสูตร คือ ความพรอมของ

สื่อ และอุปกรณสําหรับฝกทักษะชีวิตในการปรับตัวอยูกับ

น้ํา นอกจากนี้ชุมชนยังตองการใหโรงเรียนเปนศูนยการ

เรียนรูภัยพิบัติของชุมชน 

 3. ผูมีสวนเกี่ยวของมีความคิดเห็นวาหลักสูตรสง

ผลกระทบในทางบวกทั้งตอนักเรียน โรงเรียน และชุมชน 

ไดแก 1) โรงเรียนไดรับการยอมรับ และเปนตนแบบของ

การจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ 2) 

ชุมชนมีมุมมองที่ดีตอโรงเรียนที่ไมมุงเนนจัดการศึกษาตาม

กระแสหลักอยางเดียว 3) ชุมชนบางระกํามีการตื่นตัว เห็น

ความสําคัญของการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติมาก

ขึ้น 4) ชุมชนมีมุมมองเปล่ียนไปวาเด็กและเยาวชนคือพลัง

สําคัญในการจัดการภัยพิบัติไมใชภาระของผูใหญ 

 

การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาผลการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

ครั้งนี้ มีประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปรายผล คือ 

 1. จากผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพ

จิตสํานึกในการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติของ

นักเรียน ที่พบวานักเรียนมีจิตสํานึกในการเตรียมความ

พรอมรับมือภัยพิบัติอยูในระดับรับรูมากที่สุด คิดเปนรอย

ละ 51.22 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนเพียงแคไดรับรูวา

เกิดภัยพิบัติน้ําทวมในพ้ืนที่ของตนเทานั้น แตยังไม มี

ประสบการณ หรือไมมีสวนรวมทํากิจกรรมการเตรียม

ความพรอมของชุมชน ชุมชนไมมีการรวมกลุมหรือสราง

เครือขายจัดการภัยพิบัติที่เปนรูปธรรม และไมมีความรูใน

การเตรียมความพรอม รวมถึงการมีอายุนอยของนักเรียน

อาจมีผลตอสภาพจิตสํานึกสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Cerritos Jorge Luis (2009) ที่พบวา ผูอพยพชาวสเปนที่

อาศัยอยูในแคนาดามีระดับของความตระหนักในภัยและการ

เตรียมความพรอมของครอบครัวของผูอพยพต่ํา ทั้งนี้มี
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สาเหตุหนึ่งที่เกิดจากชุมชนไมมีการรวมกลุมทํากิจกรรม

เตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ ไมมีการติดตอสัมพันธ

ระหวางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของโนริโกะ โทมา บิชิ 

บุญยง เกี่ยวการคา และจิราพร ชมพิกุล (2552) ที่พบวา

ความรู และกิจกรรมการเตรียมความพรอมของการเกิดน้ํา

ทวมโดยการมีสวนรวมของชุมชนเปนปจจัยที่มีความสัมพันธ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการเตรียมความ

พรอมในกรณีเกิดน้ําทวมใหญ นอกจากนี้อาจเกิดจากคนใน

ชุมชนมองวาการแกปญหาภัยพิบัติ น้ําทวมไมใชหนาที่ของ

ตน จึงมีจิตสํานึกในการเตรียมความพรอมอยูในระดับที่ต่ํา 

สอดคลองกับแนวคิดของ Rossatto (2005, p.47) ที่กลาว

วา คนที่มีมุมมองแบบเชื่อโชคชะตา (Fatalistic Optimism) 

คนกลุมนี้รับรูวามีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติแตเขาคิดวา

ไมสามารถควบคุมเหตุการณได ดังนั้นคนเหลานี้จะไมมีการ

เตรียมความพรอมเพราะคิดวาไมใชหนาที่ของตน คิดวา

เปนหนาที่ของรัฐบาล หนวยงานของรัฐ และทองถิ่น 

 2. จากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสาระการ

เรียนรูในการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติและนําขอมูล

มากําหนดเปนสาระการเรียนรูของหลักสูตรได 4 สาระการ

เรียนรูนั้น สาระการเรียนรูดังกลาวมีความเหมาะสมที่จะ

ชวยใหผูเรียนบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ที่สําคัญ

สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนบาง

ระกําที่ประสบภัยพิบัติน้ําทวม ซ่ึงผานการวิเคราะห และ

สังเคราะหจากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูล 2 กลุม

สําคัญ โดยเฉพาะนักวิชาการระดับประเทศที่ทํางาน

เกี่ยวกับภัยพิบัติ และผูมีสวนเกี่ยวของในชุมชนบางระกํา 

จากนั้นนําตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2551 และแนวคิดนโยบายบางระกําโมเดล มารวมวิเคราะห 

สังเคราะหเปนสาระการเรียนรูของหลักสูตร ซ่ึงนับวาเปน

จุดเดนของหลักสูตรนี้  กระบวนการดั งกล าวเป น

กระบวนการที่ดีของการมีสวนรวมในขั้นตอนของการศึกษา

และวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนตอการพัฒนาหลักสูตร 

ซ่ึงเปนขั้นตอนแรกของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ผูวิจัย

ใหความสําคัญเพ่ือนํามากําหนดสาระการเรียนรูของ

หลักสูตร สอดคลองกับแนวคิดของสําลี ทองธิว (2545, 

หนา 27) ที่นําเสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น

กลุมที่สรางขึ้นภายใตบริบทความพรอมและความตองการ

ของโรงเรียนในขั้นตอนที่ 1 ครูหรือคณะครูศึกษาและ

วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับทองถิ่น

และขอมูลเกี่ยวกับกรอบโครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร

แกนกลาง ขั้นตอนที่ 2 กําหนดเนื้อหา โดยใหยึดเนื้อหา

สวนกลางเปนหลัก แตใหเพ่ิมหรือใหตัวอยางจากทองถิ่น

เพ่ือใหนักเรียนเชื่อมโยงกับมวลประสบการณตรงไดดีขึ้น  

 3. จากผลการสรางและตรวจสอบคุณภาพ

หลักสูตรเสริมสรางจิตสํานึกในการเตรียมความพรอม

รับมือภัยพิบัติ ตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา สําหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ที่พบวาหลักสูตรมีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลักสูตรที่

ผูวิจัยพัฒนาขึ้นไดผานกระบวนการขั้นตอนการพัฒนาอยาง

มีระบบและวิธีการที่เหมาะสม 12 ขั้นตอนนั้น ไดจากศึกษา

แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของ

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553, หนา 37-

64) กระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นตามแนวคิดของ 

ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539, หนา 123-133) และแนวคิด

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในบริบททองถิ่นของสําลี 

ทองธิว (2545, หนา 27-28) โดยขั้นที่ 1 ศึกษาวิเคราะห

ขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือนํามากําหนดเปนแนวทางในการออกแบบ

หลักสูตรนั้นสอดคลองกับแนวคิดของTaba (1962) ที่ใช

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่เริ่มจากระดับรากหญาสู

ระดับบน คือวินิจฉัยความตองการไปจนถึงการจัด

ประสบการณการเรียนรู นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิด

การพัฒนาหลักสูตรของสงัด อุทรานันท (2532, หนา 191-

192) ที่กลาววา การพัฒนาหลักสูตรนั้นจําเปนตองศึกษา

และวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เปนพ้ืนฐานของหลักสูตรเพ่ือ

การพัฒนาหลักสูตรนั้นมีความถูกตอง ทําใหทราบความ

ตองการของสังคมและผูเรียน การมีสวนรวมของผูมีสวน

เกี่ยวของของคนในชุมชน โรงเรียนและนักวิชาการทําใหได

หลักสูตรที่ตอบสนองตอการพัฒนานักเรียนใหรูกวาง และ

สอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถิน่ สอดคลองกับ

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเศรษฐศาสตรระดับ

ประถมศึกษาที่บานถวายของอมรรัตน วัฒนาธร (2547, 

หนา 223) ที่ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวิเคราะห

ความรูเศรษฐทองถิ่นที่นักเรียนจําเปนตองเรียนรู 

 4. ความรูในการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ

ของนักเรียนหลังการทดลองใชหลักสูตรสูงกวากอนการ

ทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของ

หลักสูตรมีการเตรียมความพรอมใหนักเรียนกอนเรียนทุก

ครั้งดวยการฝกสติ ซ่ึงจะชวยเปดพ้ืนที่การเรียนรูใหกับ
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นักเรียนกิจกรรมการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียน

ได ลง มือปฏิ บัติ  สั มผัสและเรียนรู ใน พ้ืนที่ จริ งฝ ก

กระบวนการคิด การเรียนรูแบบมีสวนรวม กระบวนการ

ทํางานกลุม แลกเปล่ียนเรียนรู เนนการประเมินผลระหวาง

เรียน บรรยากาศการเรียนไมมุงเนนตัดสินและแขงขัน 

สอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูภัยพิบัติศึกษาของ 

INEE (2010, pp. 28-40) ไดเสนอวาการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติที่เหมาะสมควรเปนการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การเรียนรูแบบมีสวน

รวม การเรียนรูแบบเรียนรวม การประเมินการเรียนรูเนน

การประเมินความกาวหนาในการเรียนรูของนักเรยีน รวมถึง

ผูวิจัยใชเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูอื่นที่หลากใหเหมาะสม

กับเนื้อหาสาระเพ่ือใหนักเรียนสนใจและเกิดการเรียนรูไดดี 

เชน ใชการทัศนศึกษาในพ้ืนที่ประสบภัยน้ําทวมจริง ใชการ

แสดงบทบาทสมมติดวยการแสดงละครการเอาตัวรอดจาก

ภัยพิบัติธรรมชาติ ใชการสาธิตการอพยพหนีภัยน้ําทวม ใช

กิจกรรมเกมใชการกระบวนการระดมความคิด ใชแผนที่

ความคิดในการสะทอนสรุปการเรียนรู ใชคลิป 

วิดีโอรวมกับการอภิปราย สอดคลองกับเทคนิควิธีการ

จัดการเรียนรูภัยพิบัติศึกษาของนักวิชาการหลายทาน เชน 

Jamie Johnson, Nancy Parsons, Mike Jackson, 

(2007) เสนอแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับทุกภัยโดยใชวิธีการสาธิต 

เชน การวางแผนอพยพ และการปฐมพยาบาล จุฬากรณ     

มาเสถียรวงศ และคณะ (2555, หนา 24-26) เสนอ

แนวคิดการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับภัยพิบัติน้ําทวมวาการใช

กระบวนการระดมความคิด การวาดภาพและวางแผนภาพ

ความคิด และTimeline/Milestone การเรียนรูผานสื่อ หนัง 

เกม ในรูปแบบตาง ๆ นอกจากนี้อาจเนื่องมาจากสาระการ

เรียนรูที่ มีการบูรณาการทําใหนักเรียนสนใจเรียนรู 

สอดคลองกับงานวิจัยของ Dunning Diann (2011) ที่

พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเตรียมความพรอมและตอบโตภัย

พิบัติสําหรับนักศึกษาสัตวแพทย ซ่ึงเปนหลักสูตรแบบ

บูรณาการขามสาขาวิชาหลังการทดลองใชหลักสูตรพบวา

คะแนนเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนทั้ง 3 หนวย

การเรียนรู คือ จิตวิทยาการปฐมพยาบาล วัสดุอันตราย 

ความปลอดภัยทางชีวภาพและอุปกรณปองกันอันตรายสวน

บุคคลหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

.05  

 5. นักเรียนมีทักษะในการเตรียมความพรอมหลัง

การทดลองใชหลักสูตรสูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูของหลักสูตรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นยึด

แนวคิดการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน โดยเฉพาะขั้น

เตรียมความพรอม ซ่ึง Ronald John Hy and William L. 

Waugh (1990, p.19) กลาววาควรมีกิจกรรมการฝกอบรม

ทักษะเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติในขั้นการเตรียมความพรอม 

ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดใหมีการฝกซอมทักษะในการเตรียม

ความพรอมรับมือภัยพิบัติที่เนนน้ําทวมไวในหนวยการ

เรียนรูที่ 3 วิถีชีวิตอยูกับน้ําของชาวบางระกําเปนเวลา 6 

ชั่วโมง รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมประสบการณนอกเวลาเรียน 

อีก 3 กิจกรรม ไดแก 1) กิจกรรมสัปดาหบูรณาการการ

เรียนรูสูภัยพิบัติ 2) กิจกรรมฝกซอมอพยพหนีน้ําทวม 3) 

กิจกรรมฝกทักษะในการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ 

ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของไพฑูรย ฤทธ์ิ

กระโทก (2554) ที่พัฒนาหลักสูตรลูกเสือสามัญตาม

แนวคิดการผจญภัยศึกษา ของลอรดบาเด็น พาวเวลล เพ่ือ

เสริมสรางความรูความเขาใจและทักษะการอยูรอดของ

นักเรียนประถมศึกษาที่นอกจากใหความรูภาคทฤษฎีแลวยัง

จัดกิจกรรมภาคปฏิบัติโดยการอยูคายพักแรม 4 วัน 3 คืน 

โดยผลการวิจัยพบวา ผูเรียนมีพัฒนาการทางทักษะการอยู

รอดสูงขึ้น  

 6. นักเรียนมีจิตสํานึกในการเตรียมความพรอม

รับมือภัยพิบัติ หลังการทดลองใชหลักสูตรสูงกวากอนการ

ทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และนักเรียนทุกคน (รอยละ100) มีการเปล่ียนแปลงระดับ

จิตสํานึกในการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากกระบวนการจัดการเรียนรูของหลักสูตรที่ผูวิจัย

ใชนั้นประยุกตใชแนวคิดจิตตปญญาศึกษาเปนขั้นตอนการ

จัดการเรียนรู 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 การสรางสติ ขั้นที่ 

2 การลงมือปฏิ บัติ  และขั้ นที่  3 การสะทอน เปน

กระบวนการที่เหมาะสมตอการเสริมสรางจิตสํานึกในการ

เตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ เพราะจิตตปญญาศึกษา

เปนการศึกษาที่มุงใหเกิดการเปล่ียนแปลงดานในของตนเอง 

รูจิตของตนเองจนเกิดปญญา ซ่ึงจะนําไปสูการเกิดจิตสํานึก

ใหมที่มีความรักความเมตตาตอเพ่ือนมนุษยและธรรมชาติ 

อันเกิดจากการลงมือปฏิบัติ กระบวนการคิดใครครวญทํา

ใหเกิดความตระหนักรูในตนเอง สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได

เรียนรูมาประยุกตใชเกิดประโยชนแกตนเองและผูอื่นหรือมี
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เปาหมายคือการมีจิตใหญ (วิจักขณ พานิช, 2550 ; 

ประเวศ วะสี, 2550, หนา 13-14 ; ธนา นิลชัยโกวิทย, 

2550, หนา 5) แตละขั้นตอนของกระบวนการเรียนรูตางมี 

สวนเสริมสรางจิตสํานึก นอกจากนี้การเปล่ียนแปลง

จิตสํานึกของนักเรียนอาจเนือ่งมาจากความตอเนื่องของการ

จัดกระบวนการเรียนรูที่ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมอยาง

ตอเนื่อง ใชระยะเวลาจัดกิจกรรมถึง 40 ชั่วโมง รวมถึง

บทบาทของครูผูสอน 

 7. นักเรียนมีความคิดเห็นตอการเขารวมกิจกรรม

การเรียนรูของหลักสูตรอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากสาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูที่จัดให

นักเรียนนั้นเปนเรื่องจริงที่เกิดขึน้กับชมุชน ชีวิตนักเรียนเปน

เรื่องใกลตัวมีประโยชน และสามารถนําไปใชไดในชีวิตจริง 

นักเรียนไดปฏิบัติจริง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู ภายใต

บรรยากาศที่ผอนคลาย การพ่ึงพิงกันในกลุมเพ่ือน ทําให

นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู สอดคลองกับที่นักเรียน

สะทอนวา…เราไดเรียนวิชานี้เปนสิ่งที่ดีเพราะบานเรามีภัย

พิบัติน้ําทวมอยูเสมอ...อยากเรียนอีกเพราะจะไดนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน…เวลาไดแลกเปล่ียนกับเพ่ือนมีความสุขมาก

และดีใจที่เพ่ือน ๆ รับฟงและใหเหตุผลที่ดีตอกัน…สนุกที่

ไดทํางานกลุม และไดความสามัคคี (แบบประเมิน AAR, 3 

ตุลาคม) 

 8. ผูมีสวนเกี่ยวของมีความคิดเห็นวาหลักสูตรมี

ความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด โดยหลักสูตรสงผล

กระทบในทางบวกทั้งตอนักเรียน โรงเรียน และชุมชน 

โดยเฉพาะผลกระทบตอชุมชน แสดงใหเห็นวาหลักสูตร ที่

ผูวิจัยสรางขึ้นนั้นมีคุณคาตอชุมชน เพราะทําใหชุมชนเขาใจ

บทบาทของตนเองที่ตองมีสวนรวมจัดการศึกษาเพ่ือเตรียม

ความพรอมรับมือภัยพิบัติของชุมชน รวมถายทอดภูมิ

ปญญาในการปรับตัวอยูกับน้ําใหลูกหลานของตน และ

ชุมชนตื่นตัวในการเตรียมความรับมือมากขึ้น  

 

ขอเสนอแนะ  
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

1.1 หนวยงานทางการศึกษาและโรงเรียนควร

ใหความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตรภัยพิบัติชนิดตาง ๆ 

ที่สอดคลองกับบริบททองถิ่น 

1.2 โรงเรียนควรหารูปแบบที่เหมาะสมในการ

นําประเด็นเกี่ยวกับภัยพิ บัติ บูรณาการเขาสูการจัด

การศึกษาของโรงเรียน   

 2. ขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช  

2.1 สาระและกิ จกรรมการเรียนรู ของ

หลักสูตรนี้เนนภัยน้ําทวมซํ้าซาก โรงเรียนที่มีบริบทตางจาก

นี้ควรนําหลักสูตรไปประยุกตใช  

2.2 ครูผูสอนควรพัฒนาตนเองดานการจัด

กระบวนการเรียนรูจิตตปญญาศึกษากอนนําหลักสูตรไปใช 

เชน เทคนิคการตั้งคําถาม การฟงอยางลึกซ้ึง การจับ

ประเด็น การเชื่อมโยง และการสรางบรรยากาศที่ผอน

คลาย  

2.3 กิจกรรมฝกสติในขั้นที่ 1 สามารถปรับใช

รูปแบบที่หลากหลาย 

2.4 ควรใหเวลากับนักเรียนในการใครครวญ 

สะทอนการเรียนรู และควรสะทอนทุกครั้งภายหลังจัด

กิจกรรมการเรียนรู 

2.5 ควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ

สงเสริมการมีจิตอาสา และทักษะชีวิตในการปรับตัวอยูกับ

น้ํา โดยการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน และภาคี

เครือขาย และคํานึงถึงความปลอดภัย   

2.6 กระบวนการเสริมสรางจิตสํานึกตองทํา

อยางตอเนื่อง การจัดกิจกรรมควรเนนสรางความตระหนัก

เปนอันดับแรก สวนการประเมินควรเนนวิธีการเชิงคุณภาพ  

2.7 ควรนําสาระการเรียนรูที่สังเคราะหไดใน

ขั้นตอนที่ 1 ของการวิจัยพัฒนาเปนสาระการเรียนรู

แกนกลางเกี่ยวกับภัยพิบัติที่มีการจัดเรียงสาระเปนลําดับ

ตอเนื่องกันตั้งแตระดบัประถมศึกษาจนถงึระดับมัธยมศึกษา  

ตอนปลายเพ่ือเปนแนวทางใหโรงเรียนนําไปใชจัดกิจกรรม

การเรียนรู 

 3. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

3.1 ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรภัย

พิบัติธรรมชาติชนิดอื่นที่สอดคลองกับบริบททองถิ่น เชน  

หลักหลักสูตรดินโคลนถลม หลักสูตรภัยหนาว-พายุหิมะ 

หลักสูตรภัยแลง-โลกรอน เปนตน  

3.2 ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรภัย

พิบัติกับกลุมผูเรียนในระดับการศึกษาอื่น ทั้งในการศึกษา

ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

3.3 ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน

รวมระหวางโรงเรียนและชุมชนเกี่ยวกับหลักสูตรภัยพิบัติ

เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนอยางแทจริง  



 12 วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปท่ี 17 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มีนาคม 2558 

3.4 ควรวิจัยเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง 

ตัวแปรความรู ทักษะ และจิตสํานึกในการเตรียมความ

พรอมรับมือภัยพิบัติ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ดร.อาจอง ชุมสาย 
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