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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาปัญหาการเกิดภัยพิบัติทางน้ า 2) ศึกษาปัญหาการแจ้งเตือนภัย
พิบัติทางน้ า 3) พัฒนาชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ าส าหรับชุมชนในเขตอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร มี
วิธีการด าเนินงานวิจัย 4 ขั้นตอน โดยใช้แบบสอบถามและแบบทดสอบประสิทธิภาพ เก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 15 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 

ปัญหาการเกิดภัยพิบัติทางน้ าส าหรับชุมชนในเขตอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชรเกิดจากน้ าฝนท่ีตก
มาในปริมาณที่มาก ท าให้น้ าในล าคลองสูงขึ้นโดยเฉพาะบริเวณหน้าฝ่ายกักเก็บน้ า ปัญหาการแจ้งเตือนภัยพิบัติเกิด
จากชุดแจ้งเตือนแบบเดิมมีความล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ การพัฒนาชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ าส าหรับชุมชน
ในเขตอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล าดับแรก
ได้แก่ ด้านการท างาน มีความรวดเร็วครอบคลุมทุกพื้นที่ของชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมา ด้านความแม่นย าของระบบการแจ้งเตือนของชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ าและด้านแสดงผลการแจ้ง
เตือนที่ทันต่อเวลาก่อนเกิดภัยพิบัติ ด้านความพึงพอใจต่อชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ าอยู่ในระดับ 4.78 มากที่สุด 
ค าส าคัญ: การพัฒนา/ชุดการแจ้งเตือน/ภยัพิบัติทางน้ า 
 

Abstract 
 The research aims to 1) study the problem of natural disaster.2) study the problem of 
marine warning.3) develop the natural resource and environment management system in Muang 
District, Kamphaeng Phet Province. The research was conducted in 4 steps, using questionnaires 
and performance tests as well as data from 15 samples. The standard deviation was found. 
 The problem of water disaster for community in Khlong Lan District Kamphaengphet 
Province is caused by rainfall that falls in large quantities. the water in the canal is higher, 
especially in front of water storage the disaster notification issue is caused by a traditional 
notification set that is delayed by an event. Development of water disaster notification kit for 
community in Khlong Lan District. Khampangphet overall, it was at a high level. sort by the 
highest average of the first 3, work. rapid coverage of all areas of the  water disaster Alert Series 
has the highest average, followed by the accuracy of the alert System, the water disaster Alert 
Series, and the timely display of the alert. before the disaster satisfaction with the water disaster 
alert kit is at the highest  4.78 level. 
 
Keywords: development/notification set/water disaster 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะด้านการสื่อสารที่ไม่มีขีดก ากัดซึ่งจะสังเกตได้
จากองค์กรทุกองค์กรได้น าเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานประกอบการตัดสินใจโดยเฉพาะภัยพิบัติฉับพลัน
และแผ่นดินถล่มของประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา นับว่ามีความถี่สูงและความรุนแรงสูง ซึ่งท าความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นับวันจะมีความถี่ และทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการเกิดภัย
พิบัติน้ าท่วมฉับพลันและแผ่นดินถล่มเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอันเนื่องมาจากอิทธิพลของฝนและปัจจัย
ทางกายภาพและชีวภาพอ่ืนๆ ในพื้นที่รองรับน้ าไม่สามารถควบคุมและรองรับปริมาณน้ าฝนที่ตกให้ระบายได้ทันตาม
ช่วงระยะเวลาที่ควรจะเป็นอาจจะเป็นเพราะปริมาณน้ าฝนที่ตกมากจนเกินไปจากพายุหรือลมมรสุมพาดผ่านภัย
พิบัติน้ าท่วมฉับพลันเป็นภัยธรรมชาติเป็นเรื่องที่หลีกเลียงไม่ได้ (ภัยพิบัติ, 2556) 

 จากการสัมภาษณ์พบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตเสี่ยงภัยที่มีพื้นที่ใกล้กับภูเขา  เมื่อฝนตกในปริมาณมาก
น้ าฝนก็จะไหลลงจากภูเขาสู่ล าคลองที่ผ่านหมู่บ้านอย่างรวดเร็วเข้าท่วมพื้นที่เพาะปลูกในที่ราบตอนล่าง บ้านเรือน
ทรัพย์สินเสียหายหรือการเสียชีวิตซึ่งเหตุการณ์ไม่สามารถที่หลีกเลี่ยงได้แต่เราสามารถที่จะลดความสูญเสียทางชีวิต
จากภัยธรรมชาติได้  

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้เกิดแนวคิดการพัฒนาชุดแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ าใช้รูปแบบตรวจวัดระดับ
น้ า ส่งสัญญาณ SMS ทางโทรศัพท์มือถือ ในการแก้ปัญหาการสิ้นเปลืองแรงงานในการตรวจเช็คระดับน้ า ในแม่น้ า 
ล าคลอง แสดงผลในรูปแบบหลอด แอล อี ดี ได้ 3 ระดับ เสียงการแจ้งเตือนผ่านทางหอกระจายเสียง มีความ
เที่ยงตรงในการแจ้งสัญญาณเตือนเพื่อระวังและป้องกัน ลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดความเสียหายจากน้ าท่วมโดยฉับพลัน 
ให้สามารถเตรียมการแก้ไขได้ทันการด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายด้วยการส่งข้อความแจ้ง
เตือน เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ดูแลเฝ้าระวังก่อนการเกิดภัยพิบัติทางน้ าได้ทัน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3. เพื่อศึกษาปัญหาการเกิดภัยพิบัติทางน้ าส าหรับชุมชนในเขตอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
4. เพื่อศึกษาปัญหาการแจ้งเตือนภยัพิบัติทางน้ าส าหรับชุมชนในเขตอ าเภอคลองลาน จังหวัด

ก าแพงเพชร 
5. เพื่อพัฒนาชุดการแจ้งเตือนภยัพิบัติทางน้ าส าหรบัชุมชนในเขตอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

ขอบเขตของการวิจัย 
ชุดการแจ้งเตือนภยัพิบัติทางน้ า  
ชุมชนในเขตอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการวิจัยการพัฒนาชุดแจ้งเตือนภัยพิบตัิทางน้ าส าหรับชุมชนในเขตอ าเภอคลองลาน จังหวัด

ก าแพงเพชร คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยมี 5 ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาปัญหาการเกิดภัยพิบัติทางน้ าในเขตอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาปัญหาการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ าส าหรับชุมชนในเขตอ าเภอคลองลาน จังหวัด

ก าแพงเพชร   
ขั้นตอนท่ี 3 พัฒนาชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ า  
ขั้นตอนท่ี 4 การทดสอบประสิทธิภาพชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ า  
ขั้นตอนท่ี 5 ศึกษาความพึงพอใจการใช้ชุดการแจ้งเตือนภยัพิบัติทางน้ าส าหรับชุมชนในเขตอ าเภอ

คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญหาการเกดิภัยพิบัติทางน้ าในเขตอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร  

            แหล่งข้อมูล ได้แก่ 
หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที ่4  ต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน  จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 50 คน (เลือก

แบบเจาะจง)   
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้จัดท าเครื่องมือเพื่อศึกษาปัญหาการเกิดภัยพิบัติทางน้ าส าหรับชุมชนในเขตอ าเภอคลองลาน 

จังหวัดก าแพงเพชรจ านวน 1 ชุด ลักษณะเป็นแบบสอบถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 โดย
ก าหนดเป็น 2 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามสภาพปัญหาของการเกิดภัยพิบัติทางน้ าส าหรับชุมชนในเขต
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชรลักษณะเป็นแบบเลือกค าตอบ 

ตอนท่ี 2 ความต้องการคุณลักษณะของการพัฒนาชุดการภัยพิบัติทางน้ าส าหรับชุมชนในเขตอ าเภอคลอง
ลาน จังหวัดก าแพงเพชรลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้

1. น าหนังสือจากงานประสานงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ไปพบ
ชาวบ้านหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4  ต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน  จังหวัดก าแพงเพชรจ านวน 50 คนด้วย
ตนเองเพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามปัญหา ความต้องการ 

2. น าแบบสอบถามกลับคืนมาตรวจสอบความสมบรูณ์ เพื่อน ามาวิเคราะห์ตามขั้นตอนต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปซึ่งมรีายละเอียด ดังนี ้

ตอนท่ี 1. ข้อมูลสถานภาพของผู้แบบสอบถามความต้องการคุณลกัษณะของการพัฒนาชุดการภัยพิบัติทาง
น้ าส าหรับชุมชนในเขตอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชรเป็นแบบเลือกตอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจ้ง
ความถี่และหาค่าร้อยละแล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 

ตอนท่ี 2. ข้อมูลความต้องการคุณลักษณะของการพัฒนาชุดการภัยพิบัติทางน้ าส าหรับชุมชนในเขตอ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชรด้านต่างๆ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาปัญหาการแจง้เตือนภัยพิบัติทางน้ าส าหรับชุมชนในเขตอ าเภอคลองลาน จังหวดั
ก าแพงเพชร  

แหล่งข้อมลูได้แก่ 
หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4  ต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน  จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 50 คน (เลือก

แบบเจาะจง)     
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้จัดท าเครื่องมือ(แบบสอบถาม)เพื่อศึกษาปัญหาการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ าส าหรับชุมชนในเขต

อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชรจ านวน 1 ชุด ลักษณะเป็นแบบสอบถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยข้อที่ 2 ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามสภาพปัญหาการแจ้งเตอืนภัยพิบัติทางน้ าส าหรับชุมชนในเขต
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ลักษณะเป็นแบบเลือกค าตอบ 

ตอนท่ี 2 ปัญหาการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ าส าหรับชุมชนในเขตอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

การเก็บรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลูด าเนินการตามขั้นตอนที่ 1 
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ า เขตอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

ผู้วิจัยได้ล าดับขั้นตอนการพัฒนาชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ า เขตอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ดังนี้ 
4. จัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในกาพัฒนาชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ า 
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5. ออกแบบพัฒนาชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ าจ านวน 3  รูปแบบและให้ผู้เช่ียวชาญปรับปรุงแก้ไข

และ 
เลือกเพียง 1 รูปแบบ โดยผู้เช่ียวชาญได้เลือกรูปแบบท่ี 3 ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่และความสะดวกต่อ
การใช้งาน  

6. ด าเนินการพัฒนาชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ าโดยเริ่มจากการวัดขนาดและตัดเหล็กเพื่อท าพื้นขา
ตั้ง 

ตู้รับส่งสัญญาณเตือนโดยมีขนาด 40X40 เซนติเมตร และยึดขาตั้งโดยมีความสูง 120 เซนติเมตร พร้อมติดตั้งแผงโซ
ล่าเชลล์ตามล าดับขั้นตอนต่อไปนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงการพัฒนาชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ าเขตอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบประสิทธิภาพชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ าเขตอ าเภอคลองลาน จังหวดั
ก าแพงเพชร 

1. น าหนังสือจากงานประสานงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ไปพบ
ชาวบา้นหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4  ต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร จ านวนหมู่ละ 15 คน 
เพื่อทดลองลองประสิทธิภาพการท างานของชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ า 

                    ภาครับ                                                                       ภาคส่ง                                            

             การติดตั้งภาครับ                                   การติดตั้งภาคส่ง                           ผู้ใช้งาน                             

แสดงสถานการณ์แจ้งเตือน โซน 1 (ปกติ)   แสดงสถานการณ์แจ้งเตอืน โซน 2 (ปกติ)    แสดงสถานการณ์แจ้งเตือน โซน 3 (ปกติ)
ปกติ                                                               
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2. ผู้วิจัยบันทึกผลการทดลองประสิทธิภาพการท างานของชุดการแจง้เตือนภัยพิบัติทางน้ า ดังนี ้  

2.1  ติดตั้งและตรวจสอบการต่อสายสัญญาณของชุดการแจ้งเตือนภยัพิบัติทางน้ า 
ให้ถูกต้อง 

2.2  บันทึกผลการศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ า  
ผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบบันทึกผลการศึกษาประสิทธิภาพ การใช้งานของชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ าดังน้ี 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสทิธิภาพการใช้งานของชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ าท่ีพัฒนากับแบบเดิม 
ทดลองคร้ัง

ที ่
ระดับน้ า 
(เมตร) 

การแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ า 
แบบเดิม (นาที) 

การแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ าท่ี
ได้รับการพัฒนาแล้ว (นาที) 

1 5 0 0.30+ออกหอกระจายข่าว 
2 10 20* 1.00+ออกหอกระจายข่าว 
3 12 0 1.30+ออกหอกระจายข่าว 

 
*  โดยการขี่รถมอเตอรไ์ซด์แจ้งเตอืนภัยพิบัติทางน้ า 

 
สรุปผลการกาศึกษาประสิทธิภาพแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ าจะมีความรวดเร็วกว่าแบบเดิมมากและมีความ

แม่นย า สามารถแจ้งเตือนได้ทุกหลังคาเรือนโดยเฉพาะผู้น าหมู่บ้าน ผู้ดูแลระบบน้ าโดยจะมีการส่งข้อความเข้าระบบ
โทรศัพท์มือบอกระดับน้ าที่จะก่อให้เกิดน้ าท่วมก่อนล่วงหน้าและมีสัญญาณเสียงออกหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน 

ขั้นตอนที่ 5 ศึกษาความพึงพอใจการใช้ชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ าเขตอ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการความพึงพอใจการใช้งานชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ าด้วยแบบสอบดังนี้ 
1. การสร้างเครื่องมือแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ า ต าบลคลอง

น้ าไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ดังนี้ 
          แหล่งข้อมูล ได้แก่ 

หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที ่4  ต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน หมู่ละ 15 คน  
(เลือกแบบเจาะจง)     

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้จัดท าเครื่องมือเพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้งานชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ าจ านวน 1 ชุด 

ลักษณะเป็นแบบสอบถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยก าหนดเป็น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะเป็นแบบเลือกค าตอบ 
ตอนท่ี 2 หาความพึงพอใจการใช้งานชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัตทิางน้ า ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
2. น าหนังสือจากงานประสานงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ไป

พบ 
ชาวบ้านหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4  ต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชรจ านวนจ านวนหมู่ละ 15 
คน จากการทดลองใช้งาน  

2. น าแบบสอบถามที่กรอกข้อมูลครบถ้วนกลับคืนมาตรวจสอบความสมบรูณ์ เพื่อน ามาวิเคราะหต์าม
ขั้นตอนต่อไป 

 



370 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนในพื้นที่ 
  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะเป็นแบบเลือกค าตอบวิเคราะห์ข้อมลูโดยการ
แจกแจ้งความถี่และหาค่าร้อยละแล้วน าเสนอในรปูตารางประกอบค าบรรยาย 

ตอนท่ี 2 การความพึงพอใจการใช้งานชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ าเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาค่าเฉลีย่ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานแล้วเปรยีบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย จากความคิดเห็นของผู้ใช้งานดังน้ี 
 4.51 - 5.00   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสดุ 
 3.51 - 4.50   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 2.52 - 3.50   หมายถึง มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 
 1.51 - 2.50   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
 1.00 - 1.50   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 
เกณฑ์การแปลความหมายของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากความคดิเห็นของผู้ใช้งานดังน้ี 

0.00 - 1.99   หมายถึง  มีการกระจายน้อย ความคดิเห็นสอดคล้องกันมาก 
 2.00 - 2.99   หมายถึง  มีการกระจายปานกลาง ความคิดเห็นสอดคล้องกันปานกลาง 
 3.00 - 3.99   หมายถึง  มีการกระจายมาก ความคิดเห็นสอดคล้องกันน้อย 
 4.00 - 5.00   หมายถึง  มีการกระจายมากท่ีสุด ความคิดเห็นไมส่อดคล้องกัน 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้สตูรการหาค่าเฉลี่ยและการหาค่าคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1. สูตรค่าร้อยละ =   จ านวนความถี่ของรายการ × 100 

    ความถี่ท้ังหมด  
 2. สูตรที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า122) 

  สูตร 𝛍 =
∑×

𝑵
 

  เมื่อ 𝛍      คือ  คะแนนเฉลี่ย 
        ∑ × คือ  ผลรวมของคะแนน  N  จ านวน 
       N       คือ  จ านวนประชากร 
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 3. สูตรที่ใช้ในการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บญุชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า122) 
 
  สูตร  σ = √𝑁 ∑ 𝑥2 − (∑ ×)2 
     𝑁(𝑁 − 1) 

เมื่อ   σ       คือ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
    ∑ ×   คือ  คะแนนดิบของประชากร 
                                     ∑x2   คือ  ผลรวมคะแนนดิบของประชากรแต่ละคน ยกก าลังทลีะตัว 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการค านวณหาค่าทางสถิติผลที่ได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ าส าหรบัชุมชนในเขต
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

ล าดับที ่ ประสิทธิภาพการท างาน 

 
ค่าเฉลี่ย

(×̅) 

ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

(SD) 

 
การแปลค่า 

1 
ด้านความแม่นย าของระบบการแจ้งเตือนของชุดการแจ้ง
เตือนภัยพิบัติทางน้ า 

4.85 0.17 มากที่สุด 

2 
ด้านวัสดุมีความคงทนต่อสภาพอากาศที่ใช้ในการพัฒนาชุด
การแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ า 

4.69 0.11 มากที่สุด 

3 
ด้านแหล่งจ่ายไฟส ารองที่ประหยัดเหมาะสมกับการใช้งาน
ของชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ า 

4.65 0.18 มากที่สุด 

4 
ด้านการท างานมีความรวดเร็วครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของชุดการ
แจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ า 

4.89 0.12 มากที่สุด 

5 
ด้านแสดงผลการแจ้งเตือนที่ทันต่อเวลาก่อนเกิดเหตุได้จาก
การท างานของชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ า 

4.83 0.21 มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.78 0.16 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ชุมชนในเขตอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชรจ านวน 15 คน   มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (×̅= 4.78) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD 
= 0.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการท างานมีความรวดเร็วครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของชุดการแจ้งเตือนภัย
พิบัติทางน้ ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด (×̅= 4.89) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.12) รองลงมา ได้แก่ ด้านความแม่นย า
ของระบบการแจ้งเตือนของชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด (×̅= 4.85) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD = 0.17) และด้านแสดงผลการแจ้งเตือนที่ทันต่อเวลาก่อนเกิดเหตุได้จากการท างานของชุดการแจ้งเตือนภัย
พิบัติทางน้ ามีค่าเฉลี่ย (×̅= 4.83)  

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลจาการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ าส าหรับชุมชนในเขตอ าเภอคลองลานจังหวัด
ก าแพงเพชรสรุปผลได้ดังนี้ จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อที่ 1 เพื่อศึกษาปัญหาการเกิดภัยพิบัติทางน้ าส าหรับ
ชุมชนในเขตอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร สรุปได้ว่าความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาและความต้องการโดยมี
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ความต้องการด้านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาด้านวัสดุที่ใช้ประกอบโครงสร้างของชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติ
ทางน้ าและความต้องการด้านรูปแบบของชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ า จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อที่ 2 เพื่อ
ศึกษาปัญหาการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ าส าหรับชุมชนในเขตอ าเภอคลองลานจังหวัดก าแพงเพชร สรุปได้ว่าการแจ้ง
เตือนภัยพิบัติทางน้ าแบบเดิมมีความล่าช้า ไม่ทันต่อเหตุการณ์เกิดความเสียหายผู้วิจัยจึงได้หาวิธีแก้ปัญหาการสร้าง
ชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ าให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้งาน ดังนี้ สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ 
รองลงมาสามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์และประดิษฐ์หรือพัฒนาขึ้นมาใหม่ คุณภาพของวัสดุที่คงทน จาก
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อที่ 3 เพื่อพัฒนาชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ าส าหรับชุมชนในเขตอ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร สรุปได้ว่าชุมชนในเขตอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชรต้องการประสิทธิภาพด้านการ
ท างานมีความรวดเร็วครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี รองลงมาด้านความแม่นย าของระบบการแจ้งเตือนของชุดการแจ้งเตือนภัย
พิบัติทางน้ าและด้านแสดงผลการแจ้งเตือนที่ทันต่อเวลาก่อนเกิดเหตุที่ได้จากการท างานของชุดการแจ้งเตือนภัย
พิบัติทางน้ า  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการเกิดภัยพิบัติ ปัญหาการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ าในเขตพื้นที่
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร และการพัฒนาชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ าส าหรับชุมชนในเขตอ าเภอ
คลองลานจังหวัดก าแพงเพชร โดยผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบตรวจวัดระดับน้ า ส่งสัญญาณ SMS ทางโทรศัพท์มือถือ ในการ
แก้ปัญหาการสิ้นเปลืองแรงงานในการตรวจเช็คระดับน้ า ในแม่น้ า ล าคลอง แสดงผลในรูปแบบหลอด แอล อี ดี ได้ 
3 ระดับ เสียงการแจ้งเตือนผ่านทางหอกระจายเสียง มีความเที่ยงตรงในการแจ้งสัญญาณเตือนเพื่อระวังและป้องกัน 
ลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดความเสยีหายจากน้ าท่วมโดยฉับพลัน ให้สามารถเตรียมการแก้ไขได้ทันการด้วยเทคโนโลยีการ
สื่อสารโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายด้วยการส่งข้อความแจ้งเตือน เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ดูแลเฝ้าระวังก่อนการ
เกิดภัยพิบัติทางน้ าได้ทันเวลา ส่งผลให้ประหยัดงบประมาณการช่วยเหลือจากภาครัฐบาลเป็นอย่างมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ควรศึกษารูปแบบด้านต่างๆ ท่ีทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาชุดการแจ้งเตือน

ภัยพิบัติทางน้ าส าหรับชุมชนในเขตอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
2. ควรมีการศึกษาวสัดุอื่นท่ีสามารถน ามาใช้ทดแทนกันไดเ้พื่อลดราคาต้นทุนวัสดุ อุปกรณ์ให้ต่ าลง 
3. ควรส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ าส าหรับชุมชนในเขตอ าเภอคลอง

ลาน จังหวัดก าแพงเพชรอย่างเป็นระยะๆ เพื่อติดตามประเมินผล และน ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 ควรพัฒนาต้นแบบของชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ าให้มีโครงสร้างที่มีความเหมาะสมกับการใช้
งานให้มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการยกเลิกข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบการแจ้งเตือนที่ต้องการใช้งานเพื่อป้องกันการ
ผิดพลาดของระบบการแจ้งเตือน 
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