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บทคัดย่อ 

 การวิจยัมีวตัถปุระสงค์เพือศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน

บ้านไหนหนัง และนําองค์ความรู้มาสือสารโดยผ่านศูนย์เรียนรู้ หาประสิทธิภาพของ

ศูนย์เรียนรู้ ศึกษาความพึงพอใจของเยาวชนทีมีต่อศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทาง

ชีวภาพในป่าชายเลน ของโรงเ รี ย น บ้ าน หน อ งจิก  จัง หวัด กร ะบี  กลุ่มประชากร

เยาวชนชนัมธัยมศกึษาปีที 1-3 จํานวน 56 คน เครืองมือทีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ด้านศึกษา

ความหลากหลายทางชีวภาพใช้วิธีการวางแปลงตัวอย่างเป็นแนว (Transect Line)  

ด้า นการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ใช้แบบทดสอบวัดความรู้และแบบประเมินความพึงพอใจ 

สถิติในการวิเคราะห์ข้ อ ม ูล  ด้านศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพใช้ค่าดัชนี

ความสําคัญ (Importance Value Index : IVI) ค่าชีวัดความหลากหลายทางชีวภาพใน

เ ชิงปริมาณใช้สมการของ  Shanon – Wiener diversity index ด้านการพัฒนาศูนย์

เรียนรู้ใช้ค่าเฉลยี ( ) สว่นเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่าง 

คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้ t-test  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

1 วทิยานพินธ์หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสือสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช

ภฎัภูเก็ต, 2556. 
2 นกัศึกษาหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสือสารวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎั

ภูเก็ต. 
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 ผลการวิจยัพบว่า ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลนมีค่า 1.79 พบ

พืช 8 ชนิด พบสตัว์ 24 ชนิด นําข้อมลูมาสร้างองค์ความรู้ กําหนดกิจกรรม สือ ถ่ายทอด

ความรู้และสอืสารผ่านศนูย์เรียนรู้ ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนหลงัเข้าศึกษาสงูกว่าก่อนเข้า

ศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ความพึงพอใจของเยาวชนทีมีต่อศูนย์

เรียนรู้หลงัเข้าศกึษาในศนูย์เรียนรู้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาแสดง

ให้เห็นว่าศูนย์เรียนรู้สามารถสือสารเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เป็นแนวทางในการสือสาร

วิทยาศาสตร์สูช่มุชน 

คําสําคัญ : การพฒันา ศนูย์เรียนรู้ ความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าชายเลน 

 

Abstract 

 This study aimed to study the variety of Nai-nang mangrove forest 

through learning center, to find the learning center effectiveness, and to study 

youth satisfaction for mangrove forest learning center of Nong - jig School; 

Krabi Province. of the student in grade 7-9 (Mathayom 1-3), totally 56 peoples. 

Data gathered was transect line plot. The researcher use knowledge test and 

satisfaction survey in the area of learning center development, Important Value 

Index (IVI), for data analysis use Shanon-Wiener Diversity Index for the 

quantitative indicator of biological variety and descriptive statistics which 

includes mean (퐗) and standard deviation (S.D.). An analysis of the results 

was performed by comparing pretest – posttest with t-test method. 

 The result of the study showed that the area of biological variety had 

variety of mangrove forest in 1.79 values (Diversity Index) and found 8 plant 

variety and 24 animal species. For all result use information create knowledge 

based, activities, media and communication through Learning Center. In the 

Learning Center, the students’ learning proficiency after studying in the 

Learning Center was higher significantly at .01 level. The youth satisfaction for 

Learning Center after studied is in high level. And the result found that 
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Learning Center could communicate, dissemination knowledge and led to 

Science Communication to the community. 

Keywords : development, learning  center, biological variety, mangrove  forest   

 

บทนํา 

 ป่าชายเลนนับเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ทีมีคุณค่าอย่างมหาศาลมี

ความสําคัญต่อชีวิตประจําวันของประชาชนทีอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงทังด้าน

เศรษฐกิจและสงัคมตลอดมา ป่าชายเลนเป็นองค์ประกอบทีสําคัญยิงของชายฝังทะเล

และนบัเป็นทรัพยากรทีมีคณุค่ามหาศาล ทงัทางด้านเศรษฐกิจและสิงแวดล้อม ป่าชาย

เลนเป็นแหล่งพลังงานและแหล่งวัตถุดิบไม้ใช้สอยและก่อสร้างบ้านเรือนเป็นแหล่ง

พืชผกัและพืชสมนุไพรเป็นแหลง่อาหารทีสาํคญัของสตัว์นําเป็นแหล่งอนุบาลสตัว์นําวัย

อ่อนเป็นทีหลบภัยและทีอยู่อาศัยของสัตว์นํานานาชนิด ช่วยรักษาความสมดุลของ

ระบบนิเวศชายฝังและใกล้เคียงเป็นพืนทีสําหรับดูดซับสิงปฏิกูลต่างๆ ช่วยปกป้องชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชนทีอาศัยบริเวณชายฝังจากภัยธรรมชาติและแหล่งศึกษา

ธรรมชาติช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ (สํานักอนุรักษ์ทรัพยากร 

ป่าชายเลน, 2550 : 1-13) 

 สาเหตุทีทําให้ป่าชายเลนอุดมไปด้วยพืชและสัตว์นานาชนิดคือความอุดม

สมบรูณ์ของอาหารการถ่ายทอดพลงังานทีสมดลุลงตัวทังในกลุ่มพืชและสตัว์บริเวณป่า

ชายเลนมีความหลากหลายในรูปของแหล่งทีอยู่อาศัยทําให้สตัว์ต้องมีการปรับตัวเพือ

อยู่อาศยั หรือเพือหาอาหารร่วมกันได้โดยไม่ต้องแก่งแย่งกันถ้าความอุดมสมบูรณ์ของ

ป่าชายเลนยงัดํารงสภาพอยู่ก็ย่อมสง่ผลถงึความอดุมสมบรูณ์ของทรัพยากรประมงและ

สตัว์ในป่าชายเลนด้วย แต่ในปัจจุบันการเสือมสภาพของป่าชายเลนจากการขยายตัว

ของแหลง่ชมุชน การทําเกษตรกรรม การสร้างถนน ได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรประมง

และสตัว์ในป่าชายเลนอย่างมากทงัในด้านปริมาณความหลากหลายของพันธุ์ปลาและ

ทรัพยากรประมง เช่น หอย ปูทะเล (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราช

ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้, 2548 : 117 – 118)

อย่างไรก็ตามการสญูเสยีพืนทีและการลดลงของป่าชายเลนด้วยสาเหตุต่างๆ นันควรแก่
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การแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาเพือให้เกิดการจัดการ และการอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างเป็น

รูปธรรมการประชาสมัพนัธ์การให้การศึกษาและความเข้าใจเกียวกับป่าชายเลนแก่บุคคล

ทุกระดับทุกกลุ่มรวมทังผู้ ใช้ทรัพยากรเยาวชนและประชาชนทัวไป โดยเฉพาะผู้อาศัยใน

บริเวณป่าชายเลนและพืนทีใกล้เคียงเพือให้เกิดความรักความตระหนัก ถึงความสําคัญ

และคณุค่าของป่าชายเลน ซงึเป็นสว่นหนงึทีสาํคญัของการปรับปรุงและพัฒนาเพือให้เกิด

ผลดีต่อการจดัการและการอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างเป็นรูปธรรม (สนิท อักษรแก้ว, 2542 : 

246-247) 

 การใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนบ้านไหนหนัง หมู่ที 3 ตําบลเขาคราม อําเภอ

เมือง จังหวัดกระบี ของความสําคัญต่อชุมชนและเยาวชน เมือชุมชนขาดความรู้        

ความเข้าใจขาดความตระหนกัในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรู้คุณค่า เยาวชนจึงมี

ความสาํคญัในการทีจะช่วยกันดูแลทรัพยากรในท้องถินและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าชายเลน  ผู้ วิจัยเห็นว่าควรสือสารถึงความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ

ในป่าชายเลนให้เยาวชนทราบ โดยกําหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ว่าเป็นเยาวชนใน

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านไหนหนัง ตําบลเขาคราม อําเภอ

เมือง จังหวัดกระบี  เยาวชนมีความสําคัญในการพัฒนาให้เติบโตเป็นผู้ ใหญ่ทีมี

ศักยภาพและสามารถเป็นส่วนหนึงในการดูแลทรัพยากรในท้องถิน การให้ความรู้  

ความเข้าใจในความสาํคญัและคณุค่าของทรัพยากรธรรมชาติเป็นการปลกูฝังจิตสํานึก

ในการดูแลทรัพยากรในท้องถินก่อนทีจะเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ เด็กในวัยนีควรได้รับ        

การปลกูฝังให้มีความรู้ความเข้าใจเห็นความสําคัญและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 

เพือเติบโตเป็นบคุคลทีมีความรับผิดชอบต่อท้องถินและสงัคมเป็นส่วนหนึงในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป 

 ดังนัน ผู้ วิจัยตระหนักถึงความสําคัญในทรัพยากรป่าชายเลนดังกล่าว และ

เยาวชนขาดสถานทีทีจะศกึษาเรืองทรัพยากรป่าชายเลนทีสามารถให้ความรู้ได้ตลอดเวลา 

จึงมีความสนใจจะพัฒนาศูนย์เรียนรู้ขึนในโรงเรียนบ้านหนองจิก เพือให้ความรู้เรืองป่า

ชายเลนกบัเด็ก เยาวชนและไปสู่ชุมชนต่อไป โดยสํารวจ ความหลากหลายทางชีวภาพใน

ป่าชายเลน และนําองค์ความรู้ทีได้ไปพัฒนาในศูนย์เรียนรู้ สือสารเรืองป่าชายเลนให้
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เยาวชนได้ความรู้ความเข้าใจ และทํากิจกรรมอย่างสะดวกปลอดภัยก่อให้เกิดประโยชน์

การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้เห็นคุณค่านําไปสู่การสร้างความตระหนัก และมี   

เจตคติทีเอือต่อการอนรัุกษ์ป่าชายเลนต่อไป 

 

วัตถปุระสงค์ 

 1. เพือศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนบ้านไหนหนงั และนํา

องค์ความรู้มาสอืสารโดยผ่านศนูย์เรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านหนองจิก จงัหวดักระบี 

 2. เพือหาประสทิธิภาพของศนูย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน

ของโรงเรียนบ้านหนองจิก จงัหวดักระบี 

 3. เพือศกึษาความพงึพอใจของเยาวชนทีมีต่อศนูย์เรียนรู้ความหลากหลาย

ทางชีวภาพในป่าชายเลนของโรงเรียนบ้านหนองจิก จงัหวดักระบี 

 

วิธีการวิจยั 

 ประชากร คือ เยาวชนในตําบลเขาคราม อําเภอเมือง จังหวัดกระบี ซึงเป็น

นักเรียนและเป็นส ม า ชิก ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนบ้านหนองจิก ประกอบด้วยนักเรียน

โรงเรียนบ้านไหนหนังจํานวน 56 คน และโรงเรียน อัรรอญาร จํานวน 70 คน รวม 

จํานวน 126 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ เยาวชนซงึเป็นนกัเรียน ชนัมธัยมปีที 1–3 โรงเรียนบ้านไหน

หนงั จํานวน  56 คน โดยผู้ วิจัยใช้วิธีการสุม่แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

 1. เครืองมือการศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนบ้านไหนหนัง 

หมู ่3 ได้แก่ อปุกรณ์ เครืองมือการศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน 

 2. เครืองมือพฒันาศนูย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนของ

โรงเรียนบ้านหนองจิก ประกอบด้วย แบบทดสอบ และแบบประเมินความพงึพอใจ 

 2.1 แบบทดสอบ การสร้างแบบทดสอบผู้ วิจัยกําหนดลักษณะของ

แบบทดสอบเ ป็ นแบบ ปรนัยชนิดเลือกตอบ จํานวน 20 ข้อ สร้างแบบทดสอบโดย

ศกึษาเนือหาและวัตถุประสงค์ กําหนดวัตถุประสง ค์ ร่างข้อคําถามและองค์ประกอบ 
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นําแบบทสอบเสนอให้ผู้ เชียวชาญตรวจสอบความถูกต้อง นําแบบทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข

และไปทดลองใช้กับเยาวชนทีมีลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่าง นําแบบทดสอบหา ค่า     

ความยากง่าย (p) ได้ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.31-0.72 หาค่าอํานาจจําแนก (r) อยู่

ระหว่าง 0.34-0.57 หาค่าความเชือมนัโดยใช้สตูร KR–20 มีค่าเท่ากบั 0.87 

 2.2 แบบประเมินความพึงพอใจ การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 

ผู้ วิจยัใช้แบบสอบถามความพงึพอใจ จํานวน 10 ข้อ ลกัษณะข้อคําถามเป็นแบบมาตร

สว่นประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ สร้าง

แบบประเมินโดยศกึษาเอกสารแนวคิดหลกัการ กําหนดนิยามนําองค์ประกอบสําคัญไป

ร่างเป็นข้อคําถาม และร่างข้อคําถาม สร้างแบบประเมิน นําแบบประเมินความพึงพอใจ

เสนอให้ผู้ เชียวชาญตรวจสอบความถกูต้อง นําแบบประเมินความพงึพอใจปรับปรุงแก้ไข 

ไปทดลองใช้กบัเยาวชนทีมีลกัษณะเหมือนกลุม่ตวัอย่าง นําแบบประเมินความพึงพอใจ

หาค่าอํานาจจําแนก (r) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.60 – 0.85 หาความเชือมันโดยใช้สูตร

สมัประสทิธิ อลัฟาของครอนบาค มีค่าเท่ากบั 0.94 

 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ตอน ดงันี 

 ตอนที 1 การศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน 

 ผู้ วิจยัดําเนินการสาํรวจพืนทีเก็บข้อมลู ชนิดพนัธุ์พืชและพนัธุ์สตัว์ โดยกําหนด

วิธีการศึกษาคัดเลือกพืนทีเพือวางแปลงตัวอย่างในการศึกษาโครงสร้างสังคมพืชป่า

ชายเลน นิยมทําการวางแปลงตวัอย่างเป็นแนว (Transect Line) เก็บตวัอย่าง ถ่ายภาพ

พันธุ์ ไม้นําไปศึกษา โดยตรวจสอบกับเอกสารทางอนุกรมวิธานโดยใช้รูปวิธาน 

ตรวจสอบคําบรรยายลักษณะว่ามีลักษณะตรงกับพืชชนิดใด และตรวจสอบกับ

ผู้ เชียวชาญคือ รองศาตราจารย์มัณฑนา นวลเจริญ ข้าราชการบํานาญ และประเมิน 

ค่าดัชนีความสําคัญของพรรณพืช (Importance Value Index, IVI) ของพืชแต่ละชนิด

ในสงัคมพร้อมทังทําการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของป่า ใช้  

ค่าดัชนีความหลากหลายของ Shanon – Wiener Index สํารวจความหลากหลายชนิด

พนัธุ์สตัว์อย่างรวดเร็วโดยวางแนวสํารวจ (Line Transect) สํารวจในแปลง การสมัภาษณ์ 

ใช้วิธีการสมัภาษณ์ผู้ รู้หรือผู้ทีใช้ประโยชน์ การใช้แบบสอบถามเกียวกับการนําสตัว์ชนิด
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ต่างๆ มาประกอบอาหารหรือนํามาใช้ประโยชน์อืนๆ รวบรวมและสงัเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ

ในพืนทีทีปรากฏว่ามีรายงานการศกึษาด้านการปรากฏของสตัว์ 

 ตอนที 2 การพฒันาศนูย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน 

 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้จัดรูปแบบศูนย์เรียนรู้ นําข้อมูลทีได้จากการสํารวจ

ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนมากําหนดเนือหา กิจกรรม และสือทีใช้ใน

ศูนย์เรียนรู้กําหนดกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ซึงประกอบด้วยกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ย่อย 4 

กิจกรรม ได้แก่ จัดทําเนือหา สร้างสือจัดไว้ในศูนย์เรียนรู้และการทดลองใช้ศูนย์เรียนรู้

ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนทีปรับปรุงพฒันาแล้วกบัเยาวชน จํานวน 56 

คน ซงึเป็นนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 1 - 3 ของโรงเรียนบ้านไหนหนัง ตําบลเขาคราม 

อําเภอเมือง จงัหวดักระบ ีเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานผลการวิจัย

ต่อไป 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนการวิเคราะห์ข้อมูล

จะใช้การหาค่าดัชนีความสําคัญ (Importance Value Index : IVI) การวิเคราะห์

คํานวณเพือหาค่าชีวัดความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงปริมาณ โดยใช้สมการของ 

Shanon–Wiener diversity index 

 2. การวิเคราะห์แบบทดสอบก่อนและหลงัการใช้ศูนย์เรียนรู้ใช้ ค่าเฉลีย (x) 

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและ

หลงัเรียนโดยใช้ t-test 

 3. การ วิ เคราะ ห์ ข้อมูลความพึงพอใจต่อผลการพัฒ นาศูน ย์ เ รียน รู้           

ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน ใช้ค่าเฉลีย (x) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ที 1 ผลการศึกษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพในป่าชายเลนบ้านไหนหนัง และนําองค์ความรู้มาสือสารโดยผ่านศูนย์เรียนรู้

ของโรงเ รียนบ้านหนองจิก จังหวัดกระบี  
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 1. การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนบ้านไหนหนัง ค่าดัชนี

ความหลากหลายของชนิดพนัธุ์ไม้ ในพืนทีป่าชายเลนบ้านไหนหนังทีพบในแนวสํารวจ 

พบพืช 8 ชนิด ประกอบด้วย โกงกางใบเล็กแสมดํา แสมขาว ถัวขาว ปอทะเล ตะบูน

ขาว ตะบนูดํา โปรงขาว เมือวิเคราะห์แล้วพบว่าค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพมี

ค่า 1.79 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์สตัว์ พบพันธุ์สตัว์จํานวน 24 ชนิด จัดจําแนก

เป็นสัตว์มีกระดูกสนัหลัง 12 ชนิด คือ ปลาตีน ปลากะพง ปลาซิว ปลากระบอก 

ค้างคาวแม่ไก่ ลิงแสม งู ตะกวด นกกินเปียว นกออก นกกางเขนบ้าน อึงข้างดํา เป็น

สตัว์ไม่มีกระดกูสนัหลงั 2 ชนิด หอยกนั หอยสนัขวาน หอยจุ๊บแจง หอยเข็ม ปูก้ามดาบ 

ปแูสม ปดํูา กุ้งแชบ้วย ผงึ ผีเสอื แมงมมุ แม่หอบ 

 2. การพฒันาศนูย์เรียนรู้ นําองค์ความรู้มาสอืสารผ่านศูนย์เรียนรู้จากการสํารวจ

และรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ สรุปองค์ความรู้นําองค์ความรู้     

ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนมากําหนดเนือหา สือและกิจกรรม โดย

กิจกรรมภายในศูนย์มี 4 กิจกรรมดังนี กิจกรรมที 1 ประกอบด้วย เนือหาเกียวกับ

ความหมายความสําคัญ องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลาย

ของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ในป่าชายเลนบ้านไหนหนังสือสารด้วย แผ่นพับ โปสเตอร์ ชุด   

การสอน กิจกรรมที 2 ประกอบด้วยเนือหาเกียวกับความสัมพันธ์ในการถ่ายทอด

พลังงานและห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ สือสารด้วย เกม โปสเตอร์ ชุดการสอน 

กิจกรรมที 3 ประกอบด้วยเนือหาเกียวกับความหลากหลายของชนิดพันธุ์สือสารด้วย

หนงัสอืการ์ตนู โปสเตอร์ ชุดการสอน กิจกรรมที 4 ประกอบด้วยเนือหาเกียวกับวิธีการ

อนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน สือสารด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

(E–Book) โปสเตอร์ ชดุการสอน 

 ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ที 2 ผลการหาประสิทธิภาพของศูนย์

เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน ของโรงเรียนบ้านหนองจิก จังหวัด

กระบ ีเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของการใช้ศูนย์เรียนรู้ โดยนํา

ผลคะแนนทีได้มาหาค่าเฉลยีของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนในศูนย์เรียนรู้ 

ปรากฏดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลยีของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนในศนูย์เรียนรู้ 

การทดสอบ N  S.D t 

  ก่อนทดลอง 

   หลงัทดลอง 

56 

56 

4.25 

16.48 

1.51 

1.91 

- 40.86  **          

**p < .01 

 จากตาราง 1 ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนหลงัเรียนเปรียบเทียบกับคะแนน ก่อน

เรียนจากการเรียนในศนูย์เรียนรู้ ปรากฏว่าผลสมัฤทธิ ทางการเรียนหลงัได้ศึกษาในศูนย์

เรียนรู้โดยผ่านสอืต่างๆ ทีจดัไว้ในศนูย์เรียนรู้สงูกว่าก่อนเข้าศึกษาในศูนย์เรียนรู้อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ที 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของ

เยาวชนทีมีต่อศนูย์เรียนรู้ ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน ของโรงเรียนบ้าน

หนองจิก จงัหวดักระบี ปรากฏดงัตาราง 2 

  

ตาราง 2 การประเมินความพงึพอใจการศกึษาในศนูย์เรียนรู้ 

ประเด็น N  S.D การแปลผล 

ความพงึพอใจ 56 4.28 .18 พงึพอใจมาก 
 

 จากตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลียความพึงพอใจใน

การศึกษาในศูนย์เรียนรู้ 4.28 และหลงัจากได้ศึกษาในศูนย์เรียนรู้เยาวชนมีความพึง

พอใจในศนูย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน จังหวัดกระบี ในระดับ

มาก 

 

สรุปและอภิปรายผล  

 1. ผลการศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนบ้านไหนหนังและ

นําองค์ความรู้มาสือสารโดยผ่านศูนย์เรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านหนองจิก จังหวัดกระบี 

การศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนบ้านไหนหนังจากการสํารวจป่า

ชายเลนบ้านไหนหนงั ตําบลเขาคราม จงัหวดักระบี และรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกียวกับ
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ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนทงัพืชและสตัว์ ข้อมูลความหลากหลายทาง

ชีวภาพของพืชและสตัว์ทีสาํรวจพบในบริเวณพืนที ทีผู้ วิจัยกําหนดจนสามารถนําข้อมูล

ไปสร้างองค์ความรู้เรืองความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน การศึกษาวิจัย

ดงักลา่วผู้ วิจยัได้ทําตามกระบวนการขนัตอนต่าง ๆ โดยเริมจากการเลือกบริเวณพืนทีที

จะศึกษาสํารวจป่าชายเลนบ้านไหนหนัง ค้นคว้าเอกสารเบืองต้นเกียวกับข้อมูลของ

พนัธุ์พืชและพนัธุ์สตัว์นํามาจดัทําเป็นสอืไว้ในศูนย์เรียนรู้จากการสํารวจครังนีพบพืชใน

ป่าชายเลน 8 ชนิด ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพมีค่า 1.79 เปรียบเทียบกับ

การศกึษาพืนทีป่าชายเลนบ้านไหนหนงั ตําบลเขาคราม เมือปี 2551 ของมหาวิทยาลยั

ราชภัฏภูเก็ต (2551 : 9) รายงานว่าค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพมีค่าเท่ากับ 

1.24  จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลน

บ้านไหนหนัง ตําบลเขาคราม ปี 2554 มีค่ามากกว่าการสํารวจเมือปี 2551 ทังนี

เนืองจากสภาพป่าได้รับการดแูลปลกูทดแทนให้สมบรูณ์มากขึน พืชทีพบไม้เด่นทีสดุคือ 

ต้นโกงกางใบเล็ก เป็นไปตามที วันชัย อิงปัญจลาภ (2545 : 1) ทีว่าโดยปกติแล้ว       

ป่าชายเลนเป็นสงัคมพืชทีประกอบด้วยพันธุ์ ไม้หลายชนิดหลายตระกูล ซึงส่วนใหญ่

ประกอบด้วยพันธุ์ ไ ม้สกุลโกงกางเป็นสําคัญและมีไม้ตระกูลอืนปะปนอยู่ บ้าง

เช่นเดียวกับสํานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง 

(2552 : 10) พบว่าจงัหวดักระบีพบพนัธุ์ไม้ป่าชายเลนจํานวน 26 ชนิด 14 วงศ์ โกงกาง

ใบเล็กเป็นชนิดพันธุ์ทีมีความหนาแน่นสงูทีสดุ และจากการสํารวจความหลากหลาย

ของสตัว์พบความหลากหลายของสัตว์ในป่าชายเลน 24 ชนิด จัดจําแนกเป็นสัตว์มี

กระดกูสนัหลงั 12 ชนิด เป็นสตัว์ไม่มีกระดูกสนัหลงั 12 ชนิด ซึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ปัทมา เหลา่นิพนธ์ (2549 : 39) ทีพบสตัว์นําชายฝังทังทีมีกระดูกสนัหลงัและไม่มี

กระดูกสันหลัง จําพวกทีไม่มีกระดูกสนัหลงัอยู่ใน Phylum Arthropoda จํานวน 10 

สกลุ และ Phylum Mollusca จํานวน 2 สกุล ส่วนพวกทีมีกระดูกสนัหลงัได้แก่ ปลาซึง

อยู่ใน Phylum Chordata มีจํานวนทังหมด 40 สกุล และมหาวิทยาลยัราชภัฎภูเก็ต 

(2551 :159) รายงานว่าพบสตัว์สะเทินนําสะเทินบก 14 ชนิด สตัว์เลือยคลาน 19 ชนิด 

นก 37 ชนิด สตัว์เลยีงลกูด้วยนม 20 ชนิด รวม 90 ชนิด แสดงให้เห็นว่าป่าชายเลนบ้าน
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ไหนหนังนีมีความหลากหลายทางชีวภ าพข องพืชแล ะส ัต ว์  การทีในป่าชายเลนมี

ความหลากหลายทางชีวภาพมีผลทําให้พบพืชและสตัว์หลากหลายชนิดสตัว์ทีอาศัยใน 

ป่าชายเลนมีหลายชนิดเนืองจากป่าชายเลนเป็นทีอยู่อาศัยเป็นแหล่งอาหารทีมีความอุดม

สมบูรณ์ พืชและสตัว์มีการปรับตัวเพือให้เข้ากับสิงแวดล้อมเป็นผลให้สิงมีชีวิตเหล่านัน

เจริญเติบโตและดํารงพนัธุ์อยู่ได้ตลอดมาความหลากหลายของสิงมีชีวิตทีอาศัยอยู่รวมกัน

ทําให้ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรทีมีคุณค่า และมีบทบาทมากต่อการดํารงชีวิตของ

ประชาชนชายฝัง การพฒันาศนูย์เรียนรู้นําอง ค์ความ รู้มาสือสารผ่าน ศูนย์เรียนรู้ นํา

ข้อมลูจากการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนมาสรุปองค์ความรู้ สือสาร

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนได้เรียนรู้โดยผ่านศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทาง

ชีวภาพในป่าชายเลน ของโรงเรียนบ้านหนองจิก จังหวัดกระบี ภายในศูนย์เรียนรู้

ประกอบด้วยกิจกรรม สอื แผ่นพบั เกม หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ (E–Book) หนังสือการ์ตูน 

โปสเตอร์ ชุดการสอน ศูนย์เรียนรู้สามารถสือสารความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่

เยาวชนได้สือทีผู้ วิจัยจัดทําขึนเป็นลกัษณะของสือประสม ซึงสือ โปสเตอ ร์ไ ด้จัด ไ ว้

ทุกกิจกรรมในศนูย์เรียนรู้เพราะโปสเตอร์สอืสารได้ครอบคลมุเนือหา และน่าสนใจสีสนั

สวยงามน่าอ่านสามารถนําสารไปยังผู้ รับสารได้ดี สือความหมายจากภาพและตัวอักษร

ตรงตามจุดประสงค์ซึงสอดคล้อ งกับงา น วิจัยของ กานดา ช่วงชัย (2553 : 62) ที

พบว่าโปสเตอร์เป็นสือทีจะนําสารไปยังผู้ รับสารได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง แต่ส่วนหนึง

ขนึอยู่กบัการออกแบบให้สสีนัสวยงาม สว่นสอืชดุการสอนทีจัดทําไว้ในศูนย์เรียนรู้ผู้ เรียน

ได้ลงมือปฏิบัติและทราบผลทันทีสามารถกระตุ้ นให้ผู้ รับสารเกิดการเรียนรู้ตาม

จดุประสงค์ทีผู้สง่สารต้องการ ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นในการทํากิจกรรมเป็นปัจจัยให้

การสือสารประสบผลสําเร็จซึงสอดคล้องกับงาน วิจัยของ สุพรรณ เกียรติเจริญ (2547 : 

57-58) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียนมีประสิทธิภาพทุกชุด เพราะนักเรียนชัน

ประถมศกึษาปีที 6 ได้ลงมือปฏิบติักิจกรรมทีหลากหลายผู้ เ รียนทราบผลทันทีทํา ใ ห้

มีความกระตือรือร้นตงัใจทํากิจกรรม ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนของนักเรียนทีเรียนด้วยชุด

กิจกรรมทงัก่อนและหลงัมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ทุกชุด 

สอืประสมทีมีในศนูย์เรียนรู้ทําให้ผู้ ที เข้าไปศกึษาในศนูย์เรียนรู้มีความกระตือรือร้นทีได้
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เรียนรู้สอดคล้องกับงานวิจัยของ กานดา ช่วงชัย (2553 : 73)   ทีทําการวิจัยเรืองรูปแบบ    

การสอืสารเพือการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทีพบว่าการสือสารโดยใ ช้สือประสมผล

การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ กลุ่มตัวอย่างมีการเ รียน รู้วิทยาศาส ตร์สูงขึน

จากการทดสอบวดัประสทิธิผลของการเรียนรู้ทีเกิดจากการใ ช้ รูปแบบการสือสาร

ในแหล่งการเ รียน รู้นําพุ ร้อนแม่จัน  อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พบว่าคะแนน

หลงัใช้รูปแบบการสอืสารมากกว่าก่อนใช้แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างเรียนรู้ในแหล่งการเรียนรู้

ธรรมชาติผ่านรูปแบบการสอืสาร สอืสารได้เพิมมากขนึอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที .01 

 2. ประสิทธิภาพของศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน

ของโรงเรียนบ้านหนองจิก จังหวัดกระบี ศูนย์เรียนรู้ทีพัฒนาขึนมีประสิทธิภาพภายใน

ศนูย์เรียนรู้ทีผู้ วิจยัพฒันาขนึประกอบด้วยเนือหากิจกรรม สืออย่างหลากหลายน่าสนใจ 

ซงึสอืทีจดัทําเป็นลกัษณะของสอืประสม ประกอบด้วย เกม ชุดการสอน โปสเตอร์ แผ่น

พับ หนังสือการ์ตูน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E–Book) ลักษณะของสือน่าสนใจสีสัน

สวยงาม เมือเยาวชนได้เข้าศกึษาสามารถพฒันาความรู้ความเข้าใจเกียวกับป่าชายเลน

เพิมขนึจากการทดสอบวัดผลสมัฤทธิ เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียน

และหลงัเรียนปรากฏว่า มีคะแนนเพิมมากกว่าก่อนเข้าศึกษาในศูนย์เรียนรู้อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกราช คําก๋า (2552 : 56 - 57) 

ทําการวิจยัเรืองการจดัการความรู้ ด้านการผลิตผักหวานป่าของศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ได้

รวบรวมองค์ความรู้ด้านการผลิตผักหวานป่าให้เป็นระบบและได้ดําเนินการเลือกสือที

เหมาะสมถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ให้กบัเกษตรกรทีเข้ามาศกึษาดูงานในศูนย์เรียนรู้

และได้รับความรู้ความเข้าใจเพือนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้ การศึกษาในศูนย์เรียนรู้

ทําให้มีความรู้เพิมขึนศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้การผลิตผักหวานป่าให้

เกษตรกรและศูนย์เรียนรู้นีเยาวชนได้เ รียนรู้ด้วยตนเอง ประเมินผลด้วยตนเอง

สอดคล้องกบัหลกัการเรียนรู้ของ ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2545 : 29-30) และ ทิศนา แขมณี 

(2545 : 97) ทังสองกล่าวว่าการเรียนด้วยตนเองเป็นแนวคิดทีมุ่งไปทีตัวผู้ เรียนเป็น

รายบคุคล เช่น ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้โดยใช้สอืและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ทําให้เกิด

ลักษณะการเรียนรู้ซึงไม่ต้องอาศัยครูเป็นกระบวนการทีผู้ เ รียนแต่ละคนสามารถ
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วิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ด้วยตนเอง กําหนดเป้าหมายในการเรียนรู้เลือก

วิธีการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นัน ซึงศูนย์เรียนรู้ทีผู้ วิจัยพัฒนาขึน

ประกอบด้วยสือทีจัดไว้หลายชนิดซึงเป็นชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเรียนรู้ทีผู้ เรียนได้ลง

มือปฏิบติัรวมทงัชดุการสอนและเทคโนโลยีทีทําการสือสารความรู้มีผลทําให้เยาวชนที

ได้มาศึกษาในศูนย์เรียนรู้เกิดการเรียนรู้มีความรู้เพิมขึนสอดคล้องกับงานวิจัยทีได้ใ ช้

ชุด ฝึกทักษ ะ  ณัฐกานต์  ตันทิพ ย์  (2547 : 64-65) ทีทําการวิจัยพบว่าผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนของนกัเรียนหลงัการใช้ชดุกิจกรรมฝึกนัก เ รียนชันประถมศึกษาปีที 6 สงู

กว่าทีตงัไว้เท่ากบั 17.25 แสดงว่านกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจสงูขึนเนืองจากครูผู้สอน

มีการใช้สือการเ รียนประกอบการจัดการเรียนการสอน มีการใช้สือทีหลากหลายมี

ลกัษณะเป็นสอืประสมทีมีคณุภาพและมีประสทิธิภาพสง่เสริมการเรียนของนกัเรียน 

 3. ความพงึพอใจของเยาวชนทีมีต่อศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ

ในป่าชายเลน ของโรงเรียนบ้านหนองจิก จงัหวดักระบี จากผลการศึกษาความพึงพอใจ

พบว่าเยาวชนทีศกึษาศูนย์เรียนรู้เกิดความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก หลงัจากได้ศึกษา

ในศนูย์เรียนรู้ทงันีอาจเป็นเพราะว่าเนือหาความรู้เรืองความหลากหลายทางชีวภาพใน

ป่าชายเลนน่าสนใจสรุปองค์ความรู้มาจัดทําเป็นสือในหลากหลายรูปแบบทําให้

น่าสนใจน่าศึกษาเรียนรู้ยิงขึนเนือหาเรืองป่าชายเลนซึงเป็นเรืองทีใกล้ชิดกับเยาวชน 

เยาวชนชอบและมีความพึงพอใจเนือหา สือ กิจกรรม โดยเฉพาะเนือหาเป็นเรืองราว

ใกล้ตัวกระตุ้นความสนใจ สือหลากหลายและกิจกรรมน่าสนใจสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ วรนุช  ปัญจะวัตร (2550 : 86) ทีทําการวิจัยเรืองการสํารวจความพึงพอใจของ

นักศึกษาทีมีต่อศูนย์เรียนรู้ภาษาแบบพึงตนเอง จากการสํารวจความพึงพอใจของ

นกัศกึษาทีเข้าใช้ศูนย์เรียนรู้ภาษาแบบพึงตนเองพบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

เนืองจากว่าศนูย์เรียนรู้มีสอื อปุกรณ์ ไว้บริการและงานวิจยัของ พรรณี เสยีงบญุ (2553 : 

118-119) ทีทําการวิจัยเรืองการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพือจัดการเรียนรู้ที

เน้นผู้ เ รียนเป็นสําคัญพบว่า การพัฒนาการดําเนินงานเพือพัฒนาแหล่งเรียนรู้มี

บรรยากาศการเรียนรู้ทีดีขึนเป็นทีชืนชมของผู้มาเยียมชมครู นักเรียน ได้ประโยชน์จาก

แหล่งเรียนรู้คุ้ มค่ารู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ นักเรียน ชัน
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ประถมศึกษาปีที 1 - 6 จํานวน 20 คน ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ 

แหลง่เรียนรู้อยู่ในระดบัมากทีสดุมีค่าเฉลยี 4.56 

 จากการศึกษาผลการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีว ภ าพ ใ น 

ป่าชายเลนของโรงเ รียนบ้านหนองจิก จงัหวดักระบี สามารถอภิปรายผลโดยรวมได้

ดงันี 

 ศูนย์เรียนรู้ทีผู้ วิจัยพัฒนาขึนมีเนือหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เรือง        

ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน ซงึผู้ วิจยัได้นําเนือหาสรุปองค์ความรู้ จัดทํา

สือไว้ในศูนย์เรียนรู้ สือสารสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์สู่

กลุม่เป้าหมายซงึเป็นเยาวชน  สว่นผลจากการศึกษาศูนย์เรียนรู้ ความหลากหลายทาง

ชีวภาพในป่าชายเลนของโรงเรียนบ้านหนองจิก จากการหาประสิทธิภาพของศูนย์

เรียนรู้ ความพงึพอใจต่อศนูย์เรียนรู้ แสดงให้เห็นว่าเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับ

เรืองป่าชายเลนมากขึนมีความพึงพอใจในการศึกษาในศูนย์เรียนรู้ซึงกล่าวได้ว่าศูนย์

เรียนรู้เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ ตัวอย่างความสําเร็จ ผู้ รู้ 

ความรู้ทีจะถ่ายทอด มีการจดัการเรียนรู้อย่างเป็นระบบสมัพันธ์ เตชะอธิก (2547 : 36) 

จะเห็นว่าศนูย์เรียนรู้สามารถถ่ายทอดสือสารความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์โดยจากผู้ส่ง

สารผ่านสือในรูปแบบต่างๆ ไปยังผู้ รับสารซึงสอดคล้องกับ ปรมะ สตุะเวทิน (2538 : 65) ที

กลา่วว่าการสือสารหมายถึงกระบวนการถ่ายทอดสารจากบุคคลฝ่ายหนึง ซึงเรียกว่าผู้ส่ง

สารไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึงซึงเรียกว่า ผู้ รับสารโดยผ่านสือและเนือหาองค์ความรู้ของ   

ความหลากหลายทางชีวภาพทีผู้ วิจยัทําการศกึษานํามาเรียบเรียงจดัทําสือในรูปแบบต่างๆ 

ไว้ในศูนย์เรียนรู้ให้เยาวชนได้ศึกษาซึงเป็นการสือสารความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

สอดคล้องกบั สภุาพ ณ นคร (2542 : 5) กลา่วว่าบทบาทหน้าทีนกัสือสารวิทยาศาสตร์หรือ 

Science Communicator ก็คือนําความรู้วิทยาศาสตร์ออกสูช่มุชนเพือให้ประชาชนได้มี

โอกาสมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกียวกับวิทยาศาสตร์ทีจะมีส่วนเกียวข้องกับพวกเขา

อย่างใกล้ชิด 
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจยัไปใช้ 

 1. การสือสารวิทยาศาสตร์ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้เผยแพร่ความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์เรืองความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนและถ่ายทอดความรู้

ทางด้านวิทยาศาสตร์ ดงันนั ควรจะสง่เสริมสนบัสนนุให้เกิดศนูย์เรียนรู้เกียวกับเรืองราว

วิทยาศาสตร์อืนๆ อีกซงึก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนต่อไป 

 2. หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนําสือทีสนใจในศูนย์เรียนรู้ไปจัดกิจกรรม       

การสอนเสริมด้านสงิแวดล้อมในท้องถินได้ 

 ข้อเสนอแนะการวิจยัครังต่อไป 

 1. ควรทําวิจยัเกียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยลงสู่การสมัผัสของจริงใน

ป่าชายเลนก่อนจงึทํากิจกรรมในศนูย์เรียนรู้อีกครัง 

 2. ควรเสนอโครงการร่วมกับองค์กรท้องถินในการทําทางเดินศึกษา ใน

การศกึษาความรู้เรืองป่าชายเลนให้เด็กและเยาวชนผู้สนใจได้เยียมชมศกึษาหาความรู้ 
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