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บทคัดย่อ 

การศกึษาวิจยัครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ 1) พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เรืองสตัว์ใน

ป่าชายเลน และ 2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยใช้ศูนย์

การเรียนรู้เรืองสตัว์ในป่าชายเลน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นนักเรียนชัน

ประถมศึกษาปีที 5 ถึงชันมัธยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า จํานวน 106 คน 

เครืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 1) ศูนย์การเรียนรู้เรืองสัตว์ในป่าชายเลนและ 2) 

แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ ทางการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าประสิทธิภาพ 

E1/ E2 (80/80) การเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนวัดผลสมัฤทธิ ทางการเรียนก่อนและ

หลงัเรียนโดยการใช้สถิติ t - test ค่าสถิติพืนฐาน ค่าเฉลยีและสว่นเบียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่าศูนย์การเรียนรู้เรืองสัตว์ในป่าชายเลนมีค่าประสิทธิภาพ

เท่ากับ 84.03/80.31 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนด ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนโดยคะแนนเฉลยีจากการทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ทางการเรียนก่อนและหลงั

เรียนของนกัเรียนมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

คําสําคัญ : ศนูย์การเรียนรู้ สตัว์ในป่าชายเลน โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were to 1) develop the learning center 

about mangrove fauna 2) compare the students’ learning achievement before 

and after learning by using the learning center about mangrove fauna. The 

samples were 106 students of fifth grade to ninth grade of Bankhaothao 

School.  Data collection tools were 1) the learning center about mangrove 

fauna 2) the students’ learning achievement tests Efficiency Criterion : E1/ E2 

(80/80) was used for finding the quality of the learning center. Means, 

Standard deviations and the t-test dependent were used to compare the 

students’ learning achievement scores before and after learning. 

The results were (1) the Efficiency Criterion (E1/E2) was 84.03/80.31, 

showing that the learning center about mangrove fauna had the high quality 

and (2) the students’ learning achievement after being taught was higher than 

before being taught by comparing with average scores from the students’ 

learning achievement tests statistically significant at the .01 level.  

Keywords : developing the learning center, mangrove fauna, Bankhaothao School 

 

บทนํา 

สตัว์ในป่าชายเลนมีความสําคัญต่อระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นอย่างมากบางชนิด

เป็นอาหารของสตัว์ทะเลและปลา ปริมาณของสตัว์หน้าดินมากแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์

ของปลาและสัตว์นําอืนๆ ทีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ บางชนิดใช้เป็นดัชนีทีชีบ่ง

คุณภาพนําทะเลได้ บางชนิดมีบทบาทในการเป็นตัวจักรสําคัญทีช่วยหมุนเวียนธาตุ

อาหารและแร่ธาตุต่างๆ จากใต้ดินขึนสู่บนบก บางชนิดมีบทบาทในการกระจายพันธุ์พืช

ทางทะเล มีบทบาทในการถ่ายทอดพลงังาน ทังทีเป็นพวกกรองอาหารจากนําทะเล กิน

อาหารพวกแพลงก์ตอนพืชหรือแพลงก์ตอนสัตว์ และพวกทีกินได้ทังแพลงก์ตอนพืชและ

แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์บางชนิดกัดแทะสาหร่ายชนิดต่างๆ ทีขึนตามพืนดินหรือรากไม้        
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บางชนิดเป็นพวกทีกินอินทรีย์สาร บางชนิดก็เป็นผู้ล่า และบางชนิดยังเป็นอาหารของ

มนษุย์อีกด้วย สตัว์จงึมีบทบาทสาํคญัในห่วงโซ่อาหาร (สนิท อกัษรแก้ว, 2541 : 89-90) 

ในปัจจบุันนีสิงมีชีวิตในป่าชายเลนมีจํานวนลดน้อยลงมากเพราะผลกระทบ

จากธรรมชาติและความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบทีจะเกิดขึนใน

อนาคตและการขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดจิตสํานึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม ซึงเป็นปัญหาสําคัญมากขึนในปัจจุบันในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน

ท้องถินให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเหมาะสมไม่เป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

ตลอดจนสงัคมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิน จําเป็นต้องพัฒนามนุษย์

ควบคู่กันโดยเฉพาะคนในชุมชนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน

ท้องถิน การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อมโดยผ่านกระบวนการศึกษาจากสือต่างๆ ทีหลากหลายก็เป็นอีก

แนวทางหนงึในการสร้างจิตสาํนกึให้รู้จกัการอนรัุกษ์ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยงัยืน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 22 

ความว่า การจดัการศกึษาต้องยดึหลกัว่าผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถในการเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้ เรียนมีความสําคัญทีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง

สง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตรา 24 ความว่า 

ให้สถานศึกษาและหน่วยงานทีเกียวข้องจัดเนือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ

ความสนใจและความถนัดของผู้ เรียนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ฝึก

ทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้

เพือป้องกนัและแก้ไขปัญหา ให้มีการจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ฝึกการปฏิบติัให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนือง นอกจากนี

ให้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สือการเรียนและ

อํานวยความสะดวกเพือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทงัการจัดการเรียนรู้

ให้เกิดได้ทกุเวลาทกุสถานที (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน, 2547 : 15)  

ด้วยเหตุนีผู้ วิจัยจึงมีความสนใจในการนําเทคนิคการสอนโดยการใช้ศูนย์

การเรียน รู้มาใช้ในการพ ัฒนาการเรียนการสอนเ รืองสตัว์ในป่าชายเลน เ ป็น        
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การสนับสนุนและให้สอดคล้องกบัพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ.2542 

การสอืสารวิทยาศาสตร์โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้เป็นแนวทางในการศึกษาหาความรู้ผ่าน

สือและกิจกรรมทีหลากหลาย นักเรียนสามารถจดจําหรือเข้าใจสิงทีเรียนรู้ได้ง่าย

เนืองจากนกัเรียนได้ลงมือปฏิบติัด้วยตนเองตังแต่กระบวนการศึกษาหาข้อมูลและสรุป

องค์ความรู้ด้วยตนเอง เห็นคณุค่าและความสาํคญัในการอนรัุกษ์สงิแวดล้อม 

 

วัตถปุระสงค์ 

 1. เพือพฒันาศนูย์การเรียนรู้เรืองสตัว์ในป่าชายเลนโรงเรียนบ้านเขาเฒ่า

จงัหวดัพงังา 

2. เพือเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยใช้ศนูย์  

การเรียนรู้เรืองสตัว์ในป่าชายเลน โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

    ประชากร คือนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 5 ถงึชนัมธัยมศกึษาปีที 3 กลุม่

โรงเรียนบางเตย ตําบลบางเตย อําเภอเมือง จงัหวัดพงังา  จํานวน 265 คน 

    กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 ถึงชันมัธยมศึกษาปีที 3  

ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษาพงังา จํานวนทงัหมด 106 คน เป็นนักเรียนในชันเรียนทีผู้ วิจัยได้ทําการสอน 

โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เพราะสะดวกและง่ายในการใช้ศูนย์

การเรียนรู้ 

2. การศกึษาวิจยัครังนี ผู้ วิจยัใช้พืนทีในการศกึษา ณ ป่าชายเลนโรงเรียนบ้าน

เขาเฒ่า หมู่ที 3 ตําบลบางเตย อําเภอเมือง จงัหวดัพงังา  

3. ศนูย์การเรียนรู้ทีสร้างขนึ ผู้ วิจยัได้ใช้ห้องเรียนจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ ขนาด 

4x6 เมตร โดยให้นักเรียนเข้ามาใช้เพือการศึกษาเรืองสตัว์ในป่าชายเลน มีกิจกรรม  

การเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการสอืสารทางวิทยาศาสตร์ 4 กิจกรรม ดงัน ี

     กิจกรรมที 1 เรืองสงิมีชีวิตในป่าชายเลน 
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     กิจกรรมที 2 เรืองความหลากหลายของสตัว์ในป่าชายเลน 

     กิจกรรมที 3 เรืองระบบนิเวศในป่าชายเลน 

     กิจกรรมที 4 เรืองประโยชน์ของป่าชายเลนกบัการอนุรักษ์ 

    4. ตวัแปรทีศกึษา 

         ตวัแปรต้น 

         - ศนูย์การเรียนรู้เรืองสตัว์ในป่าชายเลน 

         ตวัแปรตาม 

         - ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนโดยใช้ศนูย์การเรียนรู้ 

 

สมมติฐานการวิจยั 

1. ศนูย์การเรียนรู้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ทีกําหนด คือ E1/ E2 = 80/80 

2. ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนหลงัการใช้ศนูย์การเรียนรู้เรืองสตัว์ในป่าชายเลน

สงูกว่าก่อนการใช้ศนูย์การเรียนรู้ 

 

วิธีดําเนินการวิจยั 

ผู้ วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัโดยดําเนินการสร้างและหาคุณภาพของ

เครืองมือทีใช้ ให้ผู้ เชียวชาญเป็นผู้ประเมิน ดําเนินการใช้ศนูย์การเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่าง เป็นนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 ถึงชันมัธยมศึกษาปีที 3 ภาคเรียนที 2 ปี

การศกึษา 2554 โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 

จํานวนทังหมด 106 คน เป็นนักเรียนในชันเรียนทีผู้ วิจัยได้ทําการสอน โดยการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Selection) เพราะสะดวกและง่ายในการใช้ศูนย์การเรียนรู้ 

การวิจัยในครังนีผู้ วิจัยเลือกรูปแบบการทดลองใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนในแบบ

การศึกษากับนักเรียนกลุ่มเดียว (One Group Pretest - Posttest Design) โดยเลือก

กลุม่ตวัอย่างมาหนงึกลุ่มทําการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 

4 ตวัเลอืก จํานวน 30 ข้อ ก่อนใช้นวัตกรรมเพือหาค่าคะแนนเฉลียแล้วจึงนํานวัตกรรม

มาทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มนีเสร็จแล้วทําการทดสอบอีกครังหนึงเพือหาค่าคะแนน

เฉลยี ระหว่างทํากิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ มีการประเมินเพือนําคะแนนทีได้ไปใช้ใน
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การหาประสิทธิภาพของศูนย์การเรียนรู้เรืองสัตว์ในป่าชายเลน ตามเกณฑ์ 80/80 

จากนันนําผลทีได้จากการทดสอบมาศึกษาหาค่าความแตกต่างระหว่างก่อนและหลัง

เรียนโดยการทดสอบสมมติฐาน (Dependent - t - test)  

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

1. ศนูย์การเรียนรู้เรืองสตัว์ในป่าชายเลน 

2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ การเรียนรู้ 

คุณภาพเครืองมือวิจยั  

หาคณุภาพของศนูย์การเรียนรู้เรืองสตัว์ในป่าชายเลน โดยให้ผู้ เชียวชาญจํานวน 

3 คน ประเมินตามรายการประเมิน 5 ด้าน 22 รายการ คือ 1) ความสอดคล้องของศูนย์ 

การเรียนรู้ เรืองสตัว์ในป่าชายเลนกับจุดประสงค์ในการสร้าง 2) ความสอดคล้องและ

ความชัดเจนของกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ เรือง สตัว์ในป่าชายเลน 3) การใช้ภาษา        

4) รูปแบบและความเหมาะสมของสือการเรียนการสอนทีใช้ 5) ความสะดวกในการใช้

ศนูย์  การเรียนรู้เรืองสตัว์ในป่าชายเลน ผลการประเมินคณุภาพของศูนย์การเรียนรู้เรือง

สัตว์ในป่าชายเลนโดยผู้ เ ชียวชาญจํานวน 3 คน สรุปรวมได้คะแนนเฉลีย 4.40            

ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.30 ซึงแปลความหมายได้ว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับมาก แสดง

ว่าศูนย์การเรียนรู้เ รืองสัตว์ในป่าชายเลนมีความเหมาะสมสําหรับการนําไปใช้ใน       

การจดัการเรียนการสอน 

 หาคณุภาพของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ ทางการเรียน โดยนําแบบทดสอบ

แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 45 ข้อ ให้ผู้ เชียวชาญประเมินความ

สอดคล้องระหว่างข้อสอบกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค IOC (วาโร เพ็งสวัสดิ, 

2546 : 88) จากผลการพิจารณาของผู้ เชียวชาญ 3 คน ปรากฏว่าข้อสอบจํานวน 41 ข้อ 

มีค่าเฉลียมากกว่า 0.5 แสดงว่าเป็นข้อสอบทีมีความเทียงตรงตามเนือหาวัดตาม

จุดประสงค์ทีต้องการวัดจริง ปรับปรุงข้อสอบตามข้อเสนอแนะของผู้ เชียวชาญแล้ว

นําไปทดลองใช้กับนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านกลาง จํานวน 44 คน 

เพือหาค่าความยากง่าย (P) และค่าอํานาจจําแนก (r) เป็นรายข้อ คัดเลือกข้อสอบทีมี

ค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง .20 - .80 และค่าอํานาจจําแนก (r) โดยใช้สตูรสดัส่วน 

D = PH - PL (Discrimination=r) เมือ PH คือสดัส่วนของกลุ่มสงู PL คือสดัส่วนของกลุ่ม
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อ่อนค่าอํานาจจําแนกทีถือว่าจําแนกคนเก่งและอ่อนได้ จะได้ค่าตังแต่ .20 ขึนไป    

(ล้วน สายยศ และ องัคณา สายยศ. 2536 : 179 อ้างใน วิเวก สขุสวสัดิ, 2549 : 77-78) 

คัดข้อสอบทีใช้วัดพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ทีกําหนดจํานวน 30 ข้อ นํา

ข้อสอบทีคดัเลอืก 30 ข้อ ไปทดลองใช้กับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนบ้าน

กลาง จํานวน 33 คน เพือหาค่าความเชือมัน (Reliability) ด้วยวิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสนั 

โดยใช้สตูร KR-21 ได้ค่าความเชือมนัทงัฉบบั 0.71 

 

ผลการศึกษา 

 การดําเนินงานในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เรืองสัตว์ในป่าชายเลน ชัน

ประถมศกึษาปีที 5 ถงึชนัมธัยมศกึษาปีที 3 จํานวน 106 คน ผู้ วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมลู และนําเสนอผล โดยแบ่งการนําเสนอเป็นตอนๆ ดงันี 

ตอนที 1 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เรืองสัตว์ในป่าชายเลนโรงเรียน

บ้านเขาเฒ่า จังหวัดพังงา 

ศูนย์การเรียนรู้ทีสร้างขึน ผู้ วิจัยได้ใช้ห้องเรียนจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ ขนาด 

4x6 เมตร โดยให้นักเรียนเข้ามาใช้เพือการศึกษาเรืองสัตว์ในป่าชายเลน มีกิจกรรม          

การเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการสอืสารทางวิทยาศาสตร์ 4 กิจกรรม ดงัน ี

กิจกรรมที 1 เรืองสงิมีชีวิตในป่าชายเลน ใช้เครืองมือในการสือสารดังนี คู่มือ

ศึกษาเรืองสิงมีชีวิตในป่าชายเลน หนังสืออ่านประกอบเรืองพันธุ์ ไม้ป่าชายเลน 

powerpoint เรืองสงิมีชีวิตในป่าชายเลน โปสเตอร์เรืองพนัธุ์ไม้ป่าชายเลนในประเทศไทย 

กิจกรรมที 2 เรืองความหลากหลายของสตัว์ในป่าชายเลน ใช้เครืองมือใน  

การสือสารดังนี คู่มือศึกษาเรืองความหลากหลายของสตัว์ในป่าชายเลน หนังสืออ่าน

ประกอบเรืองสตัว์ในป่าชายเลน โมเดลเรืองสตัว์ในป่าชายเลน ชุดตัวอย่างหอยในป่า

ชายเลน powerpoint เรืองสตัว์ในป่าชายเลน โปสเตอร์เรืองสตัว์ในป่าชายเลน ต้นไม้

ชีวิตสตัว์ในป่าชายเลน  

กิจกรรมที 3 เรืองระบบนิเวศในป่าชายเลน ใช้เครืองมือในการสือสารดังนี คู่มือ

ศึกษาเรืองระบบนิเวศในป่าชายเลน แผ่นพับเรืองระบบนิเวศในป่าชายเลน เกมบันไดง ู

โปสเตอร์เรืองระบบนิเวศในป่าชายเลน powerpoint เรืองระบบนิเวศในป่าชายเลน  
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กิจกรรมที 4 เรืองประโยชน์ของป่าชายเลนกับการอนุรักษ์ ใช้เครืองมือใน   

การสือสารดังนี คู่มือศึกษาเรืองประโยชน์ของป่าชายเลนกับการอนุรักษ์ เอกสาร

ประกอบการเรียนเรืองคณุค่าป่าชายเลน ใบความรู้เรืองการผลติดอกไม้จากใบโกงกาง 

ในการศกึษาความรู้เกียวกบัความหลากหลายของสตัว์ในป่าชายเลนโรงเรียน

บ้านเขาเฒ่า โดยศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิและการลงสํารวจเพือหาข้อมูลจากแหล่ง

ปฐมภูมิได้ข้อมลูเกียวกบัความหลากหลายของสตัว์ในป่าชายเลนโรงเรียนบ้านเขาเฒ่ามี

ดังนี ปลาไส้ตัน (Stolephorus indicus) ปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos) ปลา

ตะลมุพกุ (Tenualosa toil) ปลามง (Caranx sp.) ปลาปักเป้าเขียว (Diodon litulosus) ปลา

ทูแขก (Deapterus russelli) ปลาตะกรับ (Scatophagus argus) ปลาสร้อยดอกหมาก 

(Gerres Abbreviatus) ปลากระทุงเหว (Hemiramphus far) ปลาหางแข็ง (Megalaspis 

cordyla) ปลาเสอืพ่นนํา (Toxotes jaculator) ปลากะเบนธง (Taeniura sp.) ปลากระบอก 

(Moalgarca connesivs) ปลาเห็ดโคน (Sillago sp.) ปลาสีเสียด (Scomberoides lysan) 

ปลาจวด (Johnius sp.) ปลาอินทรีย์จุด (Scomberomorus sp.) ปลาไหล (Anguilla sp.) 

ปลาตีน (Periophtalmus chrysosphilos) ปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ปลาทราย 

(Scolopsis sp.) ปลากะพงแดง (Lujanus sp.) ปลาใบปอ (Drepame punctata) ปลา

ดุกทะเล (Scatophagus sp.) ปลาดาบลาว (Chirocentrus  dorab) ปลากดทะเล (Arius 

trundatus) ปลาแขยง (Arius sp.) ปลาโคก (Anodontostoma chacunda) ปลาแป้น 

(Leiognathus blochii) หอยนางรม (Crassostrea sp.) หอยตาแดง (Cerithidea obtusa) 

หอยแมลงภู่ (Perna  viridis) หอยกะท ิ(Narita sp.) หอยกะพง (Musculus senhousia) หอย

กัน (Geloina  erosa) หอยแครง (Anadara sp.) กุ้ งขาว (Peneaus merguiensis) กุ้ งกุลาดํา 

(Peneaus monodon) กุ้ งเคย (Acetes sp.) กัง (Squilla scorpio) แม่หอบ (Thalassina 

anomala) กุ้งตะกาด (Metapenaeus ensis) ปดํูา (Scylla serrata) ปูม้า (Potunus  pelagicus) 

ปแูสม (Parasesarma sp.) ปกู้ามดาบ (Uca vocans) ปเูปียวขาแดง (Uca tetragonon) ปเูปียว

ก้ามขาว (Uca perplexa) นกกระสานวล (Ardea cinerea) นกยางควาย (Bubulcus ibis)  

เหยียวขาว (Elanus caeruleus) นกกวัก (Amauronis phoenicurus) นกกระแตแต้แว๊ด 

(Vanellus indicus) นกกระปูดใหญ่ (Centropus sinensis) นกกินเปียว (Halcyon chloris) 
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นกนางแอ่นบ้าน (Hirundo rustica) กิงก่าหัวแดง (Calotes versicolor) จิงเหลนบ้าน 

(Mabuya macularia) แย้ (Leiolepis ballina) ตะกวด (Varanus bengalensis)                

งปูล้องทอง (Boiga dendrophila) งูเขียวหางไหม้ (Trimeresurus alboalbris) หนูท้องขาว 

(Rattus rattus) หนูหริงบ้าน (Rattus losea) ค้างคาวหูหนู (Myotis siligorensis) ลิงแสม 

(Macaca fascicularis) กระแต (Menetes berdmorel) และกระรอกปลายหางดํา 

(Callosciurus caniceps)  

ผลการทํากิจกรรมระหว่างเรียนในกิจกรรมที 1 เรืองสิงมีชีวิตในป่าชายเลนได้

คะแนนเฉลยีร้อยละ 83.92 กิจกรรมที 2 เรืองความหลากหลายของสตัว์ในป่าชายเลน 

ได้คะแนนเฉลียร้อยละ 84.25 กิจกรรม ที 3 เรืองระบบนิเวศในป่าชายเลน ได้คะแนน

เฉลยีร้อยละ 84.06 กิจกรรมที 4 เรืองประโยชน์ของป่าชายเลนกับการอนุรักษ์ ได้คะแนน

เฉลยีร้อยละ 83.87 รวมคะแนนระหว่างเรียน (E1) เฉลียร้อยละ 84.03 ผลการทดสอบหลงั

เรียน (E2) ได้คะแนนเฉลียร้อยละ 80.31 ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.03/80.31 ซึงสงู

กว่าเกณฑ์ทีกําหนด (80/80)  

ตอนที 2 ผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ศูนย์การเรียนรู้

เรืองสัตว์ในป่าชายเลน ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 ถึงชันมัธยมศึกษาปีที 3 

โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า จํานวน 106 คน มีดังนี คะแนนเฉลียจากการทดสอบวัดผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยก่อนเรียนมีคะแนนเฉลีย 11.55 คิดเป็น

คะแนนเฉลยีร้อยละ 38.49 ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.90 และหลงัเรียน

มีคะแนนเฉลยี 24.09 คิดเป็นคะแนนเฉลียร้อยละ 80.31 ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เท่ากบั 2.72 และนกัเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้เรือง

สตัว์ในป่าชายเลนทกุคน 
 

ตาราง 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลยีของคะแนนจากการสอบวัดผลสมัฤทธิ ทางการเรียน

ก่อนและหลงัการใช้ศนูย์การเรียนรู้ 

ผลการทดสอบ X  S.D. t )(  

ก่อนเรียน 11.55 1.90 
65.77 

 

2.358 หลงัเรียน 24.09 2.72 

 P  .01 



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 10 ฉบับที 1  มกราคม – มิถนุายน 2557 

 

56

ผลจากตาราง ค่า t ทีคํานวณได้สงูกว่าค่าวิกฤติของ t ทีระดับนัยสําคัญ .01 

แสดงว่าผลการวดัครังหลงัสงูกว่าครังแรกจริง ซงึเป็นเครืองยืนยันว่าศูนย์การเรียนรู้เรือง

สตัว์ในป่าชายเลนใช้ได้ผลดี เพราะทําให้ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อน

เรียน  

 

สรุปและอภิปรายผล 

ผลการพัฒนาศูนย์การเ รียนรู้เ รืองสัตว์ ในป่าชายเลนของนักเ รียนชัน

ประถมศกึษาปีที 5 ถงึชนัมธัยมศกึษาปีที 3 โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า จังหวัดพังงา โดยการหา

ค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่าคะแนนระหว่างเรียน (E1) กับคะแนนทีได้จาก 

การทดสอบหลังเรียน (E2) มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.03/80.31 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ที

กําหนด เพราะศูนย์การเรียนรู้ได้มีการพัฒนาเป็นระยะ และผ่านการประเมินจาก

ผู้ เชียวชาญมีคุณภาพในระดับมากเหมาะสมสําหรับการนําไปใช้ในการจัดการเรียน      

การสอน สือทีใช้น่าสนใจ บรรยากาศในการเรียนสนุกสนาน นักเรียนมีส่วนร่วมในการทํา

กิจกรรม และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ ทําให้มีความรู้ความเข้าใจเรือง

สตัว์ในป่าชายเลนมากยิงขึนซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของนันท์ชญา บูรณวัณณะ และคน

อืนๆ (2550 : 50-55) ได้ศึกษาการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เรืองการผลิตปุ๋ ยชีวภาพจาก

จุลินทรีย์ สําหรับนักเรียนช่วงชันที 2 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที 54) พบว่า        

ผลการประเมินประสิทธิภาพของศูนย์การเรียนรู้โดยผู้ เชียวชาญอยู่ในระดับมาก ศูนย์        

การเรียนรู้ทีผู้ศึกษาได้พัฒนาขึนนันมีประสิทธิภาพเหมาะสมทีจะจัดการเรียนการสอน 

และสอดคล้องกบัผลการศกึษาการพฒันาชดุการสอนเสริมโดยวาสนา เพิมพูน (2549 : 

141-143) พบว่านกัศกึษาการศกึษานอกโรงเรียนทีเรียนด้วยชุดการสอนเสริมมีคะแนน

เฉลียระหว่างเรียน (E1) ได้คะแนนร้อยละ 85.63 และคะแนนเฉลียหลงัเรียน (E2) ได้

คะแนนร้อยละ 86.90 มีค่าประสทิธิภาพเท่ากบั 85.63/86.90 แสดงว่าชดุการสอนเสริมนี

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนดไว้ 80/80 เพราะได้มีการพัฒนาเป็น

ระยะๆ เพือให้สอดคล้องกบัสภาพของผู้ เรียนทีเป็นผู้ใหญ่และธรรมชาติรายวิชาสามารถ

นําไปใช้การเก็บข้อมลูจริงได้ 
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ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนหลงัการใช้ศูนย์การเรียนรู้เรืองสตัว์ในป่าชายเลนสงู

กว่าก่อนใช้ศนูย์การเรียนรู้ทกุคนและมีความก้าวหน้าขึนทังโดยภาพรวมและรายบุคคล 

เพราะแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียนได้ผ่านการประเมินความสอดคล้อง

ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์โดยผู้ เชียวชาญ มีการหาค่าความยากง่าย ค่าอํานาจ

จําแนกเป็นรายข้อ และได้นําไปทดลองใช้เพือหาค่าความเชือมัน ได้ค่าความเชือมัน 

0.71 แล้วนํามาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยคะแนนเฉลียจากการทดสอบวัดผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีระดบั .01 ซงึผลจากการพฒันาการเรียนการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ครังนี

สอดคล้องกบัผลการศกึษาการพฒันาชดุการสอนโดยวาสนา เพิมพูน (2549 : 141-143) 

พบว่าผลสมัฤทธิ ทางการเรียนของกลุม่ทดลองทีใช้ชุดการสอนเสริมสงูกว่ากลุ่มควบคุม

ทีใช้การสอนตามปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 นอกจากนันการศึกษาของ 

นนัท์ชญา บรูณวณัณะ และคนอืนๆ (2550 : 50-55) พบว่าผลสมัฤทธิ ทางการเรียนหลงั

เรียนโดยใช้ศนูย์การเรียนรู้เรืองการผลติปุ๋ ยชีวภาพจากจุลินทรีย์ สําหรับนักเรียนช่วงชัน

ที 2 มีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ธวัช จัดจันทึก 

(2549 : 77) ศึกษาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสิงแวดล้อมทางธรรมชาติโดยใช้

กระบวนการสงิแวดล้อมศกึษาสาํหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่านักเรียนมี

ความรู้เพิมขนึอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 และนุสรา หัวไผ่ (2552 : 58) ศึกษา

ผลสัมฤทธิ ของนักเรียนทีเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์มัลติมิเดียประกอบการบรรยาย 

พบว่าหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคัญทางสถิติทีระดับ .01 จะเห็นได้ว่าการจัด

กิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ซึงมีการสือสารด้วยสือและกิจกรรมอย่างหลากหลายทํา

ให้ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนมีประสทิธิภาพสงูขนึ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครังนี 

     1.1 เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ทํางานอย่างเต็มที นักเรียนควรได้ใช้ความคิด

และแสดงความติดเห็นอย่างอิสระ โดยมีครูเป็นผู้ ให้คําแนะนําให้นักเรียนเกิดความสนใจ 
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การได้มีสว่นร่วมในการเรียนของนกัเรียนจะช่วยให้นกัเรียนรู้จกัใช้เหตผุลแสดงความคิดเห็น 

และเป็นการพฒันาสติปัญญา 

     1.2 การจัดการเ รียน รู้ในแต่ละกิจกรรมอาจจะมีการยืดหยุ่ นหรือ

เปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมและตามความสนใจของนกัเรียน 

     1.3 ครูผู้ สอนต้องเตรียมอุปกรณ์ทีใช้ในการเรียนให้พร้อม และต้องดูแล

อย่างใกล้ชิดเพือความถกูต้องและปลอดภัยของนกัเรียน 

2. ข้อเสนอแนะเพือการวิจยัครังต่อไป 

     ควรมีการศึกษาผลการใช้ศูนย์การเรียนรู้ในระดับชันอืนๆ หรือเนือหาอืนๆ 

เพือจะได้ทราบว่าศนูย์การเรียนรู้เหมาะสมกับเนือหาลกัษณะใด เหมาะสมกับนักเรียน

ในระดับชันใดมากทีสดุ และขนาดของศูนย์การเรียนรู้ทีมีขนาดใดจึงจะเหมาะสมต่อ

การเรียนรู้ 
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