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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์ เพือศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและ

กายภาพของท่าปอมคลองสองนํา พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

ศกึษาประสทิธิภาพของสอืทีใช้ในแหลง่เรียนรู้ และหาค่าความพึงพอใจของนักเรียนใน

การปฏิบัติกิจกรรม วิธีดําเนินการวิจัย ใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม และ           

การแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นําองค์ความรู้ ไปพัฒนา     

แหลง่เรียนรู้ โดยการสอืสารสูเ่ยาวชน 

 ผลการวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสตัว์บริเวณท่าปอมคลอง

สองนํา พบว่า มีพืชจํานวน 53 ชนิด 30 วงศ์ โดยต้นชมพู่นํามีค่าดัชนีความสําคัญของ

ชนิดไม้ (IVI) สงูทีสุด (146.81) รองลงมาเป็นต้นพังกาหัวสุม (63.18) ลําดับทีสาม 

ได้แก่ ต้นตังหน (27.10) และค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของป่า (Diversity 

Index) มีค่า 1.34 สตัว์ทีพบได้แก่ ปลาจํานวน 22 ชนิด 18 วงศ์ สตัว์ครึงนําครึงบก 

จํานวน 2 ชนิด 2 วงศ์ สตัว์เลือยคลานจํานวน 5 ชนิด 4 วงศ์ นกจํานวน 39 ชนิด 25 

วงศ์ และสตัว์เลยีงลกูด้วยนม จํานวน 3 ชนิด 3 วงศ์ องค์ความรู้ทีได้นําไปพฒันา 

______________________________________________________________________ 

    1วทิยานพินธ์ หลกัสตูรปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสือสารวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 2556 

    2นกัศึกษาหลกัสตูรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสือสารวทิยาศาสตร์ 
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แหลง่เรียนรู้ท่าปอมคลองสองนํา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยจัดทําป้ายเส้นทาง

เดินศกึษาธรรมชาติ ป้ายชือต้นไม้ ป้ายกติกาของชมุชน แผ่นพับ ฐานการเรียนรู้จํานวน 

5 ฐาน ประสทิธิภาพของแหล่งเรียนรู้มีคะแนนสอบหลงัทํากิจกรรมของนักเรียนสงูกว่า

ก่อนทํากิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจใน

การร่วมกิจกรรม อยู่ในระดบัมากถงึมากทีสดุ ข้อเสนอแนะ ควรให้ องค์การบริหารส่วน

ตําบลเขาครามสนบัสนนุงบประมาณการดแูลและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่าปอมคลองสองนํา

เพือความยงัยืน 

คําสําคัญ : แหลง่เรียนรู้ท่าปอมคลองสองนํา การพฒันา การมีสว่นร่วมของชมุชน 

 

ABSTRACT 

The objectives of this study were to investigate biodiversity and physical 

characteristic in Thaphom Klong Song Nam forest, developed Learning Center by 

cooperation of community, evaluated efficiency of media and student’s 

satisfaction of activity in Learning Center. The research method was using the 

technique of the Participation Action Research and investigate research. The 

local people worked together to collect data from the Thaphom forest and 

developed their Learning Center for communicating the knowledge to young 

people.  

The results of the study revealed that the teachers, students, and 

people in the community  investigated the biodiversity in Thaphom Klong Song 

Nam forest. They found that there were 53 species in 30 families of plants. The 

Importance Value Index (IVI) of the plants were: the first was Syzygium 

siamenes (146.81), the second was Bruguiera gymnorrhiza (63.18) and the 

third was Calophyllum pulcherrimum (27.10). The Diversity Index of the forest 

was 1.34. Moreover, the fauna that were found in the Thaphom Klong Song 

Nam forests were fish 22 species in 18 families, amphibians 3 species in 3 

families, reptiles 5 species in 4 families, birds 39 species in 25 families, 
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mammals 7 species in 3 families. The results lead to advancement of the 

Learning Center by the people in the community, students, and researcher. 

The learning materials consisted of the walkway maps, nameplate of plants, 

plate of the communities’ rules, 5 hand on activity stations and information 

sheets. In addition, the researcher had evaluated the children using Learning 

Center and found that the scores of posttest were higher than pretest 

significantly (p<0.05) and the children were high to the highest satisfied of the 

Leaning Center. This study suggested that there should be a support budget 

from Administration Organization section parish for sustainable use of this 

Learning Center. 

Keyword : Thaphom Klong Song Nam Learning Center, Development, 

Cooperation of Community 

 

บทนํา 

 จังหวัดกระบีมีความเจริญและมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการบุกรุก

ทําลายธรรมชาติทําให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสือมโทรมเนืองจากความเจริญ

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเพิมจํานวนของประชากรเป็นผลให้เกิดการทําลาย

ทรัพยากรทังทางตรงและทางอ้อม ท่าปอมคลองสองนําเป็นหนึงในพืนทีทีได้รับ

ผลกระทบจากเหตกุารณ์ดงักล่าว ท่าปอมคลองสองนํามีความโดดเด่นทางระบบนิเวศ

เป็นพืนทีป่าทึบเขียวชอุ่มตลอดปี เป็นต้นกําเนิดของลําคลองสายสนั ๆ ซึงไหลออกสู่

ทะเลอันดามัน มีสังคมพืช ป่าพรุ ป่าดิบชืนและป่าชายเลนคลมุสองฝังคลอง เมือนํา

ทะเลหนุนจะกลายเป็นคลองสองนํา เป็นทีดึงดูดนักท่องเทียวให้เดินทางเข้ามาเป็น

จํานวนมาก จนทําให้ท่าปอมคลองสองนําเสือมโทรมลงไป เพราะประชาชนทีลงไปเล่น

นําเหยียบยํารากของต้นไม้จนเปลยีนสภาพ เพือรักษาสภาพป่าท่าปอมคลองสองนําให้

มีความอุดมสมบูรณ์ จึงควรสือสารเพือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกียวกับธรรมชาติ

ของท่าปอมคลองสองนํา เป็นการสอืสารให้ผู้ รับสารมีความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตาม

อธัยาศยัอย่างกว้างขวางและต่อเนือง ทําให้ผู้ รับสารได้เกิดปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้ส่งสาร
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กบัแหลง่เรียนรู้ ก่อให้เกิดความรักและความหวงแหนเห็นคณุค่าของทรัพยากรธรรมชาติ

ของแหลง่เรียนรู้นนั ๆ (ภพ เลาหไพบลูย์. 2542 : 240) ผู้ วิจยัซงึเป็นครูผู้สอนในพืนทีหมู่ 

2 โรงเรียนบ้านหนองจิก ต้องการจะรักษาสภาพป่าแห่งนีให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

ต้องการสอืสาร เพือสร้างความรู้ความเข้าใจเกียวกบัท่าปอมคลองสองนํา ในคุณค่าและ

ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติของท่าปอมคลองสองนําผ่านแหล่งเรียนรู้โดย

กระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชน 

 

วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 

 1. เพือศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพและกายภาพของท่าปอมคลองสองนํา 

 2. เพือพฒันาแหลง่เรียนรู้โดยการมีสว่นร่วมของชมุชน 

 3. เพือศกึษาประสทิธิภาพของสอืทีใช้ในแหลง่เรียนรู้ 

 4. เพือหาค่าความพงึพอใจของนกัเรียนในการปฏิบติักิจกรรม 

 

วิธีการวิจยั 

 การวิจัยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่าปอมคลองสองนําโดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน ตําบลเขาคราม อําเภอเมือง จังหวัดกระบี เพือศึกษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพและกายภาพของท่าปอมคลองสองนํา พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วม

ของชมุชน ศกึษาประสทิธิภาพของสอืทีใช้ในแหล่งเรียนรู้ และหาค่าความพึงพอใจของ

นกัเรียนในการปฏิบติักิจกรรม  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  กลุม่ประชากร 

ประชากรทีใช้ในการวิจัยครังนี คือนกัเรียนในโรงเรียนบ้าน 

หนองจิก ประชาชนทีอยู่โดยรอบบริเวณท่าปอมคลองสองนํา นายกองค์การบริหารส่วน

ตําบลเขาคราม กรรมการสถานศึกษา กํานัน ผู้ ใหญ่บ้าน ภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 

1,853 คน 
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กลุม่ตวัอย่าง 

กลุม่ตวัอย่างทีใช้ใน การวิจัยครังนี ผู้ วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ซึงเป็น

นกัเรียนช่วงชนัที 2 ของโรงเรียนบ้านหนองจิก จํานวน 50 คน ได้มาจากข้อมูลนักเรียน

ชนัประถมศกึษา ปีที 4-6  

  เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

      1. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ การปฏิบติักิจกรรม 

     สร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ การปฏิบัติกิจกรรม ตามจุดประสงค์ และ

เนือหาสาระเป็นข้อสอบปรนยัมี 4 ตวัเลอืก จํานวน 30 ข้อ 

     1.1 นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ การปฏิบัติกิจกรรมทีผู้ วิจัยสร้างขึนไปให้

อาจารย์ทีปรึกษาตรวจสอบแก้ไข 

     1.2 นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ การปฏิบัติกิจกรรม ทีปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคมุวิทยานิพนธ์ ไปให้ผู้ เชียวชาญจํานวน 3 คน เพือ

ตรวจสอบโดยพิจารณาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับลกัษณะพฤติกรรม 

มีค่าเท่ากบั 0.80-1.00 

     1.3 นําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ การปฏิบัติกิจกรรม จํานวน 30 ข้อ มา

ปรับแก้ตามความเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ แล้วนําไปทดสอบเพือหาคณุภาพกับนักเรียน ชัน

ประถมศกึษาปีที 5  โรงเรียนบ้านทุ่ง จงัหวดักระบี  จํานวน 30 คน ซึงเป็นนักเรียนคนละ

กลุม่กบันกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง 

     1.4 นําคะแนนจากการทําแบบทดสอบของนักเรียนมาคํานวณหา ค่าความยาก

ง่าย(p) ค่าอํานาจจําแนก (r) เลอืกเอาแบบทดสอบทีมีค่าความยากง่าย (p) ตังแต่ 0.20 

- 0.8 และ ค่าอํานาจจําแนก(r) ตงัแต่ .20 ขนึไปมาใช้ 

     1.5 นําแบบทดสอบทีคัดเลือกไว้ไปคํานวณหาค่าความเชือมัน โดยใช้สตูร 

KR-20  เท่ากบั 0.95 

     1.6 นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ การปฏิบัติกิจกรรมทีมีคุณภาพ ไปใช้เป็น

แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบสอบทดหลงัเรียนกบักลุม่ตวัอย่าง 
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 2. แบบประเมินความพงึพอใจ 

         แบบประเมินความพงึพอใจ มีขนัตอนการสร้างและหาคณุภาพ

ดงัต่อไปนี  

        2.1 ผู้ วิจัยศึกษาทฤษฎี แนวความคิดทีเกียวข้องกับหัวข้อศึกษาจาก

งานวิจยัและตําราเอกสารทวัไป  

        2.2 ศกึษาสภาพปัจจบุนัจากตําราเอกสารและสอบถามบุคคลในพืนทีที

จะทําการศกึษา  

        2.3 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ในการใช้แหล่งเรียนรู้ท่าปอม

คลองสองนํา สร้างโดยคําถามปลายปิด 

        2.4 การประเมินความเหมาะสมแบบประเมินความพึงพอใจ ใช้เกณฑ์

การให้คะแนนตามแบบประเมินของลิเคิร์ท (Likert) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า แล้ว

เทียบเกณฑ์ เป็น 5 ระดบั 

       2.5 นําแบบประเมินทีผู้ เชียวชาญประเมินมาวิเคราะห์ข้อมลู  

        2.6 การประเมินความสอดคล้อง ใช้ดัชนีความสอดคล้องเป็นเกณฑ์

ในการพิจารณา หากพบว่ามีค่า IOC ตังแต่ 0.5 ขึนไป จะถือว่าใช้ได้โดยไม่ต้องปรับปรุง 

แต่ถ้ามีค่าตํากว่า 0.5 ต้องนํามาปรับปรุงแก้ไข 

         2.7 หลงัจากผู้ เชียวชาญพิจารณาแล้ว ผลการพิจารณาผลการตรวจสอบ

ของผู้ เชียวชาญ ดชันีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเท่ากบั 0.67-1.00 

    การดําเนินการวิจยั 

   ในการวิจยัพฒันาแหลง่เรียนรู้เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม มี

ขนัตอน 2 ขนัตอน ดงันี 

          ตอนที 1 ศึกษาข้อมูลความหลายของพืชและสัตว์บริเวณท่าปอม

คลองสองนํา โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

    ผู้ วิจยัร่วมกบัประชาชนลงพืนทีสาํรวจความหลากหลายของพืชและสตัว์เพือ

หาข้อมูลจากแปลงทีกําหนด โดยการเลือกพืนทีทีวางแปลงตัวอย่างทีเป็นตวัแทนทีดีทีสดุ 

ขนาด 20 x 50 เมตร 
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ภาพ 1 แปลงตวัอย่างในการสาํรวจสงัคมพืชและสตัว์ ขนาด 20 x 50 เมตร 

 

 วางแปลงตัวอย่างย่อยขนาด 10 x 10 เมตร ในแปลงตัวอย่างข้อ 2 จะได้

ทังหมด 10 แปลง พร้อมทังวางแปลงขนาด 4 x 4 เมตร และ 1 x 1 เมตร บริเวณมุม

แปลงย่อยทกุแปลง 

 

 

 

    ภาพ 2 แปลงตวัอย่างย่อยทีทําการวางลงในแปลงตวัอย่าง ขนาด 20 x 50 เมตร 

     ภายในแปลงตวัอย่างย่อยแต่ละแปลง ทําการวดัไม้ ดงัน ี

          แปลงตัวอย่างขนาด 10 x 10 เมตร ทําการวัดไม้ใหญ่ (tree) ทีมี

เส้นผ่าศนูย์กลางเพียงอก (D.B.H.) ตงัแต่ 4.5 เซนติเมตรขนึไป และมีความสงูตังแต่ 1.3 

เมตรขนึไป 

               แปลงตัวอย่างขนาด 4 x 4 เมตร ทําการวัดไม้หนุ่ม (sapling) ทีมี

เส้นผ่าศนูย์กลางเพียงอก (D.B.H.) ตงัแต่ 4.5 เซนติเมตรและมีความสงูตงัแต่1.3 เมตรขนึ 

           แปลงตัวอย่างขนาด 1 x 1 เมตร ทําการนับจํานวนกล้าไม้ 

(seedling) คือไม้ทีมีความสงูน้อยกว่า 1.3 เมตรและพืชคลมุดินรวมทงัหญ้า 
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   เครืองมือ/ อุปกรณ์ในการสํารวจความหลากหลายชนิดของสัตว์ 

              ประกอบด้วย กับดัก เช่น ตาข่าย ลอบ ไซ หรืออุปกรณ์จับสัตว์อืน ๆ และ

สมัภาษณ์ชาวบ้านในท้องถินถงึชนิดของสตัว์ทีจบัได้ โดยจําแนกชนิด ชือ สตัว์ทีพบ 

   

    วิธีการดําเนินการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่าปอม

คลองสองนํา ดังนี 

              1. ประชุมผู้ เ กียวข้องเรืองการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่าปอมคลองสองนํา 

ผู้ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองจิกซึงอยู่ในบริเวณท่าปอมคลอง

สองนํา ประชาชนทีอยู่โดยรอบบริเวณท่าปอมคลองสองนํา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขา

คราม กรรมการสถานศกึษา กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ภูมิปัญญาท้องถิน 

             2. นําข้อเสนอมูลจากการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพและกายภาพ 

บริเวณท่าปอมคลองสองนํา  

                   3. วิเคราะห์ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและทางกายภาพ และ

สรุปเป็นองค์ความรู้เพือนําข้อมูลมาจัดทําสือ เพือใช้ประชาสมัพันธ์เผยแพร่เกียวกับ

แหลง่เรียนรู้ท่าปอมคลองสองนํา 

           4. วางแผน ออกแบบสอื จดัเตรียมอปุกรณ์ในการผลิตสือ ดําเนินการผลิต

สอืโดยประชาชนทีเกียวข้อง นําเสนอสือทีเสร็จสมบูรณ์ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 

มีป้ายเส้นทางเดินธรรมชาติ โดยจดัทําเป็นโปสเตอร์ ป้ายชือต้นไม้ แผ่นพับนําเสนอองค์

ความรู้เกียวกับบริบทของท่าปอมคลองสองนํา จําทําป้ายกติกาการใช้ท่าปอมคลองสอง

นํา และกําหนดจดุเผยแพร่สอืในบริเวณทีสาํคญัของท่าปอมคลองสองนํา กําหนดพืนทีปฏิบัติ

กิจกรรมในฐานการเรียนรู้จํานวน  5 ฐาน ขนัตอนต่อไปเป็นการใช้สอืโดยนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  

พร้อมทงักําหนด วนั เวลา นํานกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง 50 คน ลงพืนทีปฏิบัติกรรมกิจกรรม

ตามทีกําหนด นกัเรียนสรุปและนําเสนอองค์ความรู้ทุกฐานการเรียนรู้ หลงัจากเสร็จสิน

กิจกรรมนักเรียน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้แหล่ง

เรียนรู้ท่าปอมคลองสองนํา ผลจากการประเมินความพึงพอใจนักเรียนมีความพึงพอใจ

มากถงึมากทีสดุในการใช้สอืเพือการสอืสารให้ความรู้ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

                  1. วิเคราะห์คํานวณเพือหาค่าชีวัดความหลากหลายทางชีวภาพในเชิง

ปริมาณ ข้อมูลทีเก็บจากการใช้แปลงตัวอย่าง นํามาวิเคราะห์คํานวณเพือหาค่าดัชนี

ความสาํคญัของพรรณไม้ (IVI) 

    2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ ทางการเรียน ก่อนและหลงัจัดกิจกรรม

ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่าปอมคลองสองนําโดยการมีส่วน

ร่วมของชมุชน ใช้ค่าเฉลยี ( X )  สว่นเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้สถิติทดสอบค่า

ที (t-test)  

     3. วิเคราะห์ความพงึพอใจของนักเรียนทีมีต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ท่า

ปอมคลองสองนํา โดยใช้ค่าเฉลยี ( X ) และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 

ผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาข้อมูลความหลายของพืชและสัตว์ บริเวณท่าปอม

คลองสองนํา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตําบลเขาคราม อําเภอเมือง จังหวัด

กระบี  

    1.1 ความเด่นของพรรณไม้  

           นําข้อมูลจากการสํารวจไม้ใหญ่มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสําคัญ

ของชนิดไม้ (IVI) ป่าท่าปอมคลองสองนํา หมู่ที 2 บ้านหนองจิก ตําบลเขาคราม อําเภอ

เมือง จงัหวดักระบี โดยพบ ต้นชมพู่นํา มีค่าดัชนีความสําคัญของชนิดไม้ (IVI) สงูทีสดุ 

(146.81) รองลงมาเป็นต้นพงักาหวัสมุ (63.18) ลาํดบัทีสาม ได้แก่ ต้นตงัหน (27.10) 

   1.2 ความหลากหลายของพรรณไม้ 

                    ค่าดชันีความหลากหลายทางชีวภาพของป่าท่าปอม (Diversity Index) มี

ค่า 1.34 

    1.3 ความหลากหลายของพรรณพืช 

             จากการเดินสาํรวจพืชโดยทัวไปในป่าท่าปอมคลองสองนํา ทังในแปลงสํารวจ

และนอกแปลงสํารวจ  พบพืช 53 ชนิด 30 วงศ์ 
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    1.4 ความหลากหลายของสัตว์บริเวณท่าปอมคลองสองนํา  

          พืนทีท่าปอมคลองสองนํา ตําบลเขาคราม อําเภอเมือง จังหวัดกระบี มี

แหลง่นําจืด และนํากร่อยในป่าชายเลนเป็นแหลง่นําหลกั จากการสํารวจ การสมัภาษณ์ 

การสอบถามจากแพปลา การใช้ประโยชน์จากชาวบ้านและจากข้อมูลทุติยภูมิ (ประทีป 

นวลเจริญ และคณะ, 2547 : 29-33) พบความหลากหลายของสตัว์ ปลาทีพบจากการ

เก็บข้อมลูในท่าปอมคลองสองนํา ตําบลเขาคราม ทีมีพืนทีป่าชายเลน ป่าพรุ และแหล่ง

นําจืด และทีรวบรวมได้จากการสอบถามชาวประมงพืนบ้าน ทงัหมด 22 ชนิด 18 วงศ์ 

    1.5 สัตว์สะเทินนําสะเทินบก 

         จากการส ัมภาษณ์และข้อมูลทุติยภูมิ (ประทีป นวลเจริญ และ

คณะ, 2547 : 29-33) พบสตัว์สะเทินนําสะเทินบกทีพบบริเวณท่าปอมคลองสองนํา 

ตําบลเขาคราม จํานวน 2 ชนิด 2 วงศ์ ได้แก่ วงศ์คางคกพบ 1 ชนิด คือ คางคกบ้าน 

วงศ์ องึอ่างได้แก่ องึอ่างบ้าน  

    1.6 สัตว์เลียงลูกด้วยนม 

          สตัว์เลียงลูกด้วยนมทีพบในบริเวณท่าปอมคลองสองนํา ตําบลเขาคราม 

โดยการสมัภาษณ์และข้อมูลทุติยภูมิ (ประทีป นวลเจริญ และคณะ, 2547 : 29-33) 

พบ 3 ชนิด 3 วงศ์ ได้แก่ วงศ์กระแต เช่น กระแตธรรมดา วงศ์ลิง ได้แก่ ลิงแสม วงศ์

กระรอก ได้แก่ กระรอกปลายหางดํา  

    1.7 สัตว์เลือยคลาน 

           จากการศึกษาสตัว์เลือยคลานในบริเวณท่าปอมคลองสองนําตําบล

เขาคราม โดยการสมัภาษณ์และข้อมูลทุติยภูมิ (ประทีป นวลเจริญและคณะ, 2547 : 

29-33) โดยพบสตัว์เลือยคลาน 5 ชนิด 4 วงศ์ ได้แก่ วงศ์ตุ๊กแก เช่น จิงหางแบน วงศ์

กิงก่า เช่น กิงก่าแก้ว กิงก่าสวน วงศ์จิงเหลน เช่น จิงเหลนบ้าน วงศ์ตะกวด เช่น เหีย 

ตะกวด  

    1.8 ความหลากหลายของนก  

            จากการศกึษา นก โดยการสอ่งกล้องดนูก ฟังเสยีงร้อง การสมัภาษณ์ 

และข้อมูลทุติยภูมิ (ประทีป นวลเจริญ และคณะ, 2547 : 29-33) พบนก 39 ชนิด 25 

วงศ์ สภาพพืนทีเป็นลกัษณะป่าดิบชืน เป็นป่าชายเลน เช่น นกบงัรอกเลก็ 
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     2. ผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่าปอมคลองสองนํา โดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชน ตําบลเขาคราม อําเภอเมือง จงัหวัดกระบี  

     หลงัจากลงพืนทีสาํรวจความหลากหลายของพืชและสตัว์ เพือนําเสนอองค์

ความรู้ทีได้ จากการสาํรวจความหลากหลายของพืชและสตัว์ ซึงมีผู้ เข้าร่วมประชุม 32 

คน ได้แก่ ผู้ นําท้องถิน 2 คน ประชาชน 30 คน ร่วมประชุมตรวจสอบความถูกต้อง 

ระดมความคิดเห็นในการพฒันาแหลง่เรียนรู้  จากนนัได้แบ่งกลุม่ผู้ เข้าร่วมประชุมเป็น 4 

กลุ่ม ระดมความคิดเห็นในการพัฒนาเพือเป็นแหล่งเรียนรู้ ผลจากการประชุมกลุ่ม

ระดมความคิดสรุปความเห็นของแต่ละกลุม่ได้ดงัน ี

    กลุ่มที 1 ควรให้มีการจัดตังคณะทํางานในการเข้าไปบริหารงานท่าปอม

คลองสองนํา  สง่เสริมให้มีการเรียนรู้ พร้อมทงัปรับความเข้าใจกับประชาชนในพืนที จัด

ให้มีการประชาสมัพนัธ์ เพือปลกูจิตสาํนกึของคนในท้องถินให้เกิดความรักและหวงแหน

ธรรมชาติ 

    กลุ่มที 2 จดัให้มีการให้ความรู้จากนักวิชาการแก่ชาวบ้านในพืนที เพือให้

ทราบถึงประโยชน์ของทรัพยากรทางธรรมชาติและวิธีการพัฒนาท่าปอมคลองสองนํา 

โดยจัดทําสือในรูปแบบของการสือสารให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียวเชิง

อนรัุกษ์ เพือพฒันาอาชีพของคนในชมุชนและเพือให้มีรายได้เสริมจากการทํางาน 

    กลุ่มที 3 บคุคลในชมุชนโดยเฉพาะนักเรียน ประชาชน ได้เรียนรู้เรืองของ

ธรรมชาติป่าท่าปอมคลองสองนํา ควรจัดให้มีป้ายแนะนําแหล่งธรรมชาติป่าท่าปอม

คลองสองนํา และให้มีการประชาสมัพนัธ์เพือสอืสารเกียวกบัท่าปอมคลองสองนํา 

    กลุ่มที 4 ให้มีการอนุรักษ์พรรณพืช พันธุ์สตัว์ จัดให้มีการประชาสมัพันธ์

เกียวกบัการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ และมีการจัดทําป้ายบอกเส้นทางในสถานทีท่าปอม

คลองสองนํา จดัทําคู่มือศกึษาธรรมชาติ พร้อมทงั จดักฎระเบียบต่าง ๆ ในพืนทีท่าปอม

คลองสองนํา 

    นําผลการนําเสนอความต้องการของแต่ละกลุ่มและร่วมอภิปรายเพือนําไป

พัฒนาท่าปอมคลองสองนําเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เพือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

เกียวกับความหลากหลายทางกายภาพและชีวภาพของพืชและสัตว์ จัดทําสือเพือ

ส่งเสริมให้ผู้ มาใช้ท่าปอมคลองสองนําเข้าใจ มีความตระหนัก เห็นคุณค่าและร่วม
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อนรัุกษ์ธรรมชาติ และกําหนดฐานการปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน จํานวน 5 ฐาน แสดง

ไว้ในภาคผนวก ง โดยมีรายละเอียดในดังนี ฐานที 1 รู้จักท่าปอม ฐานที 2 มหัศจรรย์ 

ป่าพรุ ฐานที 3 ธารนําใส ฐานที 4 รอยเชือมต่อและ ฐานที 5 ป่าชายเลน 

   3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของแหล่งเรียนรู้โดยหาประสิทธิภาพ

ความเหมาะสมของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่าปอมคลองสองนําโดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชน และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลังจัดกิจกรรม

ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจกิ ตําบลเขาคราม อําเภอเมือง จงัหวัดกระบี  

                  พบว่า ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้      

ท่าปอมคลองสองนํา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดย

ผู้ เชียวชาญ จํานวน 3 คน ผลการประเมิน อยู่ในระดับ มาก จํานวน 5 รายการ และอยู่

ในระดับ มากทีสดุ จํานวน 5 รายการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มากทีสดุ มีค่าเฉลีย     

( X ) เท่ากับ 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 

0.53 แสดงว่า การพฒันาแหลง่เรียนรู้ท่าปอมคลองสองนําโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ตําบลเขาคราม  อําเภอเมือง  จงัหวดักระบี เป็นการพฒันาแหลง่เรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ 

มีความเหมาะสมสําหรับการนําไปใช้เป็นสือ ในจัดการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน และพบว่า การทดสอบก่อนและหลงัจัดกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้าน

หนองจิก ตําบลเขาคราม อําเภอเมือง จังหวัดกระบี มีคะแนนเฉลียเท่ากับ 14.34 

คะแนน และ 27.04 คะแนน ตามลาํดบั 

 เมือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลงัจัดกิจกรรม พบว่า คะแนนสอบ

หลงัจัดกิจกรรมของนักเรียนสงูกว่าก่อนจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 

.05 แสดงว่า การจดักิจกรรมจากการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่าปอมคลองสองนําโดยการมี

สว่นร่วมของชุมชน ทําให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจิก ตําบลเขาคราม  อําเภอเมือง 

จงัหวดักระบี มีความรู้เพิมขนึ 

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจทีมีความพึงพอใจการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ท่าปอมคลองสองนํา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตําบลเขาคราม  

อําเภอเมือง  จงัหวัดกระบี 
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    ผู้ วิจยัศกึษาความพงึพอใจทีมีต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่าปอมคลองสอง

นําโดยการมีสว่นร่วมของชมุชน ตําบลเขาคราม อําเภอเมือง จังหวัดกระบี ของนักเรียน

โรงเรียนบ้านหนองจิก จํานวน 50 คน ทีร่วมกิจกรรม ในฐานการเรียนรู้ จํานวน 5 ฐาน 

ได้ทําแบบประเมินความพงึพอใจ จํานวน 35 ข้อ ผลการศกึษา พบว่า ความพึงพอใจทีมี

ต่อการพฒันาแหลง่เรียนรู้ท่าปอมคลองสองนําโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตําบลเขา

คราม  อําเภอเมือง  จงัหวดักระบี ของนกัเรียนโรงเรียนบ้านหนองจิก  ทีเข้าร่วมกิจกรรม

โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากถึงมากทีสดุ โดยสรุปนักเรียนมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลีย( X ) เท่ากับ 4.22 และส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.62 เมือพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัมากทกุรายการ ยกเว้น รายการเอกสารข้อมูลในแหล่งเรียนรู้ท่าปอมคลองสองนํา 

ให้ความรู้ คุณค่า คุณธรรม นําความคิด เป็นแหล่งทีนักเรียนสนใจใฝ่รู้ และรายการที

ได้รับความรู้จากการทํากิจกรรม มีความพงึพอใจในระดับมากทีสดุ โดยมีค่าเฉลีย( X ) 

4.96 และ 4.34  และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.28และ0.98 ตามลาํดบั 

 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย เรือง การพฒันาแหลง่เรียนรู้ท่าปอมคลองสองนํา

โดยการมีสว่นร่วมของชมุชนตําบลเขาคราม อําเภอเมือง จงัหวดักระบี ผู้ วิจัยได้แนวคิด

และทฤษฎีทีเกียวข้องมาประกอบการอภิปรายผล ดงันี  

1. ศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพและกายภาพของท่าปอมคลองสองนํา 

      จากการศกึษาพบว่า ความหลากหลายของพืชบริเวณท่าปอมคลองสองนํา 

พบพืชจํานวน 53 ชนิด 30 วงศ์  ในการวางแปลงศกึษาความหลากหลายของพืช   พืชที

มีค่าดัชนีความสําคัญของชนิดไม้(IVI) สงูทีสุด ได้แก่ ต้นชมพู่นํา (146.81) รองลงมา

เป็น ต้นพังกาหัวสุม (63.18) ลําดับทีสามได้แก่ ต้นตังหน (27.10) ตามลําดับ และ

ความหลากหลายของสตัว์บริเวณท่าปอมคลองสองนํา พบปลา ทังหมด 22 ชนิด 18 

วงศ์ พบสตัว์สะเทินนําสะเทินบก จํานวน 2 ชนิด 2 วงศ์ได้แก่ วงศ์คางคกพบ 1 ชนิด คือ 

คางคกบ้าน วงศ์อึงอ่างได้แก่  อึงอ่างบ้าน พบสตัว์เลือยคลาน จํานวน 5 ชนิด 4 วงศ์ 
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ได้แก่ วงศ์ตุ๊กแก เช่น จิงหางแบน วงศ์กิงก่า เช่น กิงก่าแก้ว กิงก่าสวน วงศ์จิงเหลน เช่น 

จิงเหลนบ้าน วงศ์ตะกวด เช่น เหีย ตะกวด พบนก จํานวน 39 ชนิด 25 วงศ์  เช่น นกบัง

รอกเล็ก และพบสตัว์เลียงลูกด้วยนม จํานวน 3 ชนิด 3 วงศ์ ได้แก่ วงศ์กระแต เช่น 

กระแตธรรมดา วงศ์ลงิ ได้แก่ ลงิแสม วงศ์กระรอก ได้แก่ กระรอกปลายหางดํา  

    สรุปได้ว่าระบบนิเวศของท่าปอมคลองสองนํามีความหลากหลายทาง

ชีวภาพสูง ซึงสอดคล้องกับ สภาพทางภูมิศาสตร์ทีหลากหลายและมีปัจจัยเอือต่อ     

การเจริญเติบโตของสิงมีชีวิต นับตังแต่ภูมิประเทศแถบชายฝังทะเล ทีราบลุ่มแม่นําที

ราบลอนคลนื และภูเขาทีมีความสงูหลากหลายตงัแต่เนินเขา จากระดับนําทะเล จึงเป็น

แหล่งของป่าไม้นานาชนิดได้แก่ ป่าชายเลน ป่าพรุ ป่าดิบ ป่าสนเขาป่าเบญจพรรณ    

(สมุณฑา พรหมบญุ, 2545 : 25) อีกทังยังสอดคล้องกับแนวคิดทีว่าความหลายหลาย

ทางชีวภาพในพืนทีชุ่มนําอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม – เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหมู่เกาะลิ

บง – ปากนําตรัง จงัหวัดตรัง ปลาทีพบส่วนมากเป็นปลาทีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เป็น

อาหาร หรือนําไปเลยีงเป็นปลาสวยงาม (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม, 

2547 : 36-38)  

 2. การพฒันาแหล่งเรียนรู้โดยการมีสว่นร่วมของชุมชน 

     จากการศกึษาพบว่า ชมุชนร่วมกนัระดมความคิดสือสารความรู้เกียวกับท่า

ปอมคลองสองนํา สรุปเป็นองค์ความรู้ นําข้อมลูมาพฒันาท่าปอมคลอสองนําเป็นแหล่ง

เรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนร่วมกันจัดทํา โปสเตอร์แสดงเส้นทางเดิน

ศึกษาธรรมชาติ  ป้ายบอกชือพืชชนิดต่าง ๆ ในท่าปอมคลองสองนํา แผ่นพับ คู่มือ

การศกึษาธรรมชาติของท่าปอมคลองสองนํา วางกฎ กติกาในการใช้ท่าปอมคลองสอง

นําเพือการอนุรักษ์ และกิจกรรมของนักเรียนในแหล่งเรียนรู้ จํานวน 5 ฐาน  ซึง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรอนงค์ ธรรมกุล (2539 : 56) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วม

ของชมุชนในการพฒันาท้องถิน พบว่า กลไกสาํคญัทีทําให้สมาชิกขององค์กรชาวบ้านมี

สว่นร่วม มีการเรียนรู้ มีความเชือมนัและมีอดุมการณ์ ได้แก่ ความผูกพันเป็นเครือญาติ 

ตลอดจนการมีผลประโยชน์ร่วมกัน ผู้ นําและสมาชิกมีบทบาทร่วมกันในการดําเนิน

กิจกรรม ตามกระบวนการทีพัฒนาท้องถินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ สมยศ เผือดจันทึก (2542 : 81) ซึง ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การจดัการเรียนการสอน ตามหลกัสตูรท้องถินเรืองการเลียงโคนม กรณีศึกษาโรงเรียน

ชมุชนวดัหนองโพ และโรงเรียนวดัดอนกระเบือง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พบว่า 

ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการเรียนการสอน ตามหลกัสตูรท้องถิน เรืองการเลียง

โคนม โดยการให้สมัภาษณ์นกัเรียน การเป็นวิทยากรในชนัเรียน การทําหน้าทีเป็นฟาร์ม

สาธิต การให้บริการศกึษาดงูานในท้องถิน ชมุชนไม่มีปัญหาในการเข้ามามีส่วนร่วมกับ

ทางโรงเรียนเพราะจะมีการนัดหมายกันล่วงหน้า 1 วัน และชุมชนรู้สกึภาคภูมิใจ ดีใจ

และเต็มใจเข้ามา มีสว่นร่วมกบัทางโรงเรียน  

   3. ศกึษาประสทิธิภาพของสอืทีใช้ในแหลง่เรียนรู้ 

    จากการศกึษาพบว่า ประสทิธิภาพของสอืทีใช้ในแหล่งเรียนรู้ท่าปอมคลอง

สองนําโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีความเหมาะสม มากทีสดุ สามารถสือสารสร้าง

องค์ความรู้ได้เป็นอย่างดีมีความแตกต่างระหว่างก่อนทํากิจกรรมและหลงัทํากิจกรรม

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ.05 ซึงสอดคล้องกับบทความของ ดูมาส์ (Dumas, 

1991 : 14-16) ได้เขียนเกียวกับแนวทางการสอนภาษา แบบธรรมชาติกับการทํางาน

ร่วมกัน การติดต่อสือสาร และความร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครอง จะช่วยให้เด็กมี

ความสามารถในการอ่านทีเพิมขึน แต่การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองก็เป็นสิงทีช่วยให้

หลกัสตูรการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จได้ ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลี ซู วอน 

(Lee Shu-Wen, 1997 : 1218-A) ได้ศกึษาการประเมินผลการไปศกึษานอกสถานที ทีมี

ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนและทศันคติของนกัเรียน ทีเรียนวิชาชีววิทยา พบว่า ผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนของกลุ่มทดลองหรือกลุ่มทีไปศึกษานอกสถานที สงูกว่ากลุ่มควบคุม ซึง

เป็นกลุม่ทีเรียนอยู่ในห้องทดลองแต่จะมีทัศนคติทางบวกต่อการไปศึกษานอกสถานที 

มากกว่ากลุ่มทีไม่ไปศึกษานอกสถานที ส่วนกลุ่มทีไปศึกษานอกสถานทีจะได้รับ

ประสบการณ์ทีกว้างขวางเกียวกบัธรรมชาติและสงิแวดล้อมเป็นอย่างดี 

   ผู้ วิจัยได้ดําเนินการสร้างความเข้าใจ จัดประชุมระดมความคิด และจัดทํา

แนวทางการดําเนินงาน ป้ายเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ป้ายบอกชือพืชชนิดต่างๆ ป้าย

บอกกฎ กติกาในการศึกษาธรรมชาติของท่าปอมคลองสองนําเพือการอนุรักษ์ และจัด 
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ฐานเรียนรู้เป็นกิจกรรมให้ปฏิบติั  ซงึสอดคล้องกบัวิธีการจดัเตรียมแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ของ ภาษิต สโุพธิ  (2547 : 15) ทีว่า 1)ควรมีการสาํรวจและจัดทําทะเบียน แผนผัง หรือ

แผนทีของแหล่งเรียนรู้ 2)ควรสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือกับทุกฝ่ายที

เกียวข้อง โดยการจดัประชมุเสวนากันอย่างแพร่หลายเกียวกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 3)

ควรจัดทําแนวทางการดําเนินงาน  หรือแผนการดําเนินงานจัดทําแหล่งเรียนรู้เป็น

ขนัตอน ตงัแต่การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชนเจ้าของพืนที มี

การติดต่อประสานงานกับผู้ เกียวข้องทุกฝ่าย วิธีการศึกษา หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 

การจดัทํากิจกรรมในแหลง่เรียนรู้หรือกิจกรรมทีใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน เช่นเดียวกันกับ

คุณลกัษณะและปัจจัยทีเอือต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ นงลกัษณ์ รักเล่ง (2547 : 

27) ทีว่า คุณลกัษณะหรือปัจจัยทีจะพัฒนาสถานทีใด ๆ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้นัน ต้อง

คํานึงถึงความเป็นไปได้ ต่อไปนี เช่น ความหลากหลายของทรัพยากรเพือการเรียนรู้ 

ความโดดเด่นของทรัพยากรในแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมภาคปฏิบัติ ความน่าสนใจของ

ทรัพยากรทีมีอยู่ในแหล่ง ความหลากหลายขององค์ความรู้ทีมีอยู่ในแหล่ง การดูแล

รักษาสภาพแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม การเข้าถึงแหล่ง ความพร้อมของปัจจัยที

อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ประเภทวิทยากรหรือผู้ นํา ความพร้อมของปัจจัย

อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ประเภทสือเอกสาร ความพร้อมของปัจจัยอํานวย

ความสะดวกในการเรียนรู้ประเภทสอื นิทรรศการหรือป้าย 

 4. การหาค่าความพงึพอใจของนกัเรียนในการปฏิบติักิจกรรม 

    ความพงึพอใจทีมีต่อการพฒันาแหลง่เรียนรู้ท่าปอมคลองสองนําโดยการมี

สว่นร่วมของชมุชน ตําบลเขาคราม อําเภอเมือง จงัหวดักระบี ของนักเรียนโรงเรียนบ้าน

หนองจิก ทีเข้าร่วมกิจกรรมพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก จาก       

การพิจารณาผลความพึงพอใจเป็นรายประเด็น พบว่า ข้อ 11 และ ข้อ 16 มีระดับ   

ความพงึพอใจมากทีสดุ ทงันีเป็นเพราะเอกสารข้อมูลในแหล่งเรียนรู้ท่าปอมคลองสอง

นําให้ความรู้ คุณค่า คุณธรรมนําความคิด เป็นแหล่งทีนักเรียนสนใจใฝ่รู้(ข้อ 11) และ

นักเรียนได้รับความรู้จากการทํากิจกรรม (ข้อ 16 ) ซึงเป็นแนวทางเดียวกันกับการจัด

กระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ว่า ต้องจัด
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กิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนจากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ รู้จักคิดเป็น ทําเป็น 

แก้ปัญหาเป็น เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนืองตลอดชีวิต อีกทังยังส่งเสริม สนับสนุน

ให้ครูจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สือการเรียน นวัตกรรม และอํานวยความสะดวก

เพือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ (สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 : 43) 

ในส่วนข้อ 8, 13, 25, 30, 34 และ35 จึงเป็นประเด็นทีควรพัฒนาปรับปรุงให้นักเรียน 

ชุมชน และนักท่องเทียว มีความรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ซึงสอดคล้องกับ  

การดําเนินงานของ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติ ป่าพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาส ทีว่า 

ความน่าสนใจของป่าพรุไม่ใช่เพียงแต่ พรรณไม้แปลกๆ สตัว์ป่าหายาก แต่คนทีไปเทียว

โดยเฉพาะเด็ก ๆ จะได้ประสบการณ์ชีวิตกลบัไปมากมาย จากธรรมชาติรอบตัวบางที

หากเดินชมธรรมชาติเงียบ ๆ อาจจะได้พบสตัว์ป่ากําลงัหาอาหารอยู่ก็เป็นได้ เส้นทางนี

นําเราเข้าไปหาธรรมชาติ อย่างใกล้ชิดแต่ก็ไม่ได้นําเราเข้าไปล่วงเกินธรรมชาติมากนัก 

และหากนําคู่มือดนูก สมุดบันทึก ดินสอสี กล้องส่องตา กล้องถ่ายรูป และยาทากันยุง

ไปด้วย อาจจะเพลดิเพลนิจนใช้เวลาในนีได้ทงัวนั อากาศก็สดชืนเย็นสบาย ในป่าพรุทํา

ให้ผู้คนทีเข้าไปเยือนรู้สกึสดชืนและมีความประทบัใจ 

 จงึกลา่วสรุปได้ว่า การพฒันาแหลง่เรียนรู้ท่าปอมคลองสองนําโดยการมีส่วนร่วม

ของชมุชนตําบลเขาคราม อําเภอเมือง จงัหวดักระบี เพือสือสารให้เยาวชนได้รับความรู้

ความเข้าใจเกียวกับสภาพความหลากหลายทางชีวภาพและกายภาพของระบบนิเวศ

ของท่าปอมคลองสองนํา และสามารถนําความรู้ไปสอืสารและเผยแพร่ได้  

 

ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรืองการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่าปอมคลองสองนําโดยการมีส่วนร่วม

ของชมุชน ผู้ วิจยั มีประเด็นทีเสนอแนะดงัต่อไปนี  

1. ด้านการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

      ควรมีการสนบัสนนุเกียวกบังบประมาณ โดยองค์การบริหารส่วนตําบลเขา

คราม หรือผู้ มีส่วนเกียวข้องในการดําเนินการจัดแหล่งท่องเทียวหรือแหล่งการเรียนรู้ 

เพือให้สามารถพฒันาแหลง่เรียนรู้ได้อย่างยงัยืน 
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2. ด้านการวิจยัครังต่อไป 

        ควรมีการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยเกียวกับการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ เช่น       

การท่องเทียวเชิงนิเวศหรือการท่องเทียวเชิงธรณีวิทยากบัแหลง่ท่องเทียวธรรมชาติอืน ๆ 

รวมถึงควรจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อยให้กับนักเรียนและเยาวชนในพืนทีเพือส่งเสริม     

การประกอบอาชีพในอนาคต 
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