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บทคัดย่อ 
การวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของการสื่อสารความรู้เก่ียวกับ

น า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบี่ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนในการ

ใช้สื่อสารความรู้เก่ียวกบัน า้พุร้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม จังหวดักระบี่กลุม่ตวัอย่างในการ

วิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียน ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ ๒ จงัหวดักระบี่ 

จ านวน 109 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ตามสดัส่วน (Proportional 

Stratified Random) ก าหนดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และสื่อสารผ่านสื่อมัลติมีเดีย สื่อ

โปสเตอร์และแผ่นพบั  ผ่านจุดสื่อสาร 3 จุด เก็บรวมรวมข้อมลูโดยใช้แบบทดสอบวดัความรู้

และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อ สถิติในการวิเคราะห์ หาประสิทธิภาพในการ

สื่อสารได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ E1/ E2= 80/80 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนน

ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้ t – test ด้านความพึงพอใจ วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบน
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ผลการวิจยัพบว่า การสื่อสารมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 81.28/80.09 ผลสมัฤทธ์ิ
หลงัการสือ่สารสงูกวา่ก่อนการสื่อสารอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ความพึงพอใจ
ของผู้ รับสารที่มีตอ่การสือ่สารมีอยูใ่นระดบัมากที่สดุมีคา่เฉลีย่ 4.75 

 
ค ำส ำคัญ : การสือ่สารทางวิทยาศาสตร์ น า้พรุ้อนเค็ม ประสิทธิภาพของการสือ่สาร 

 
Abstract 

The purposes of this research were: 1) to measure the efficiency 
science communication model about knowledge of saline Hot Springs in 
KlongTom District, Krabi Province and 2) to study the students’satisfaction of 
the developed communication model. The sample group consisted of 109 
students in lower secondary students from the Rajprachanukroah School II 
with the proportional random technique were selected the statistics used to 
analyze data were : 1) the efficiency criterion communication model on 
standard of E1/E2 = 80/80, 2) the mean scores of pretest and postest 
assessment with t-test, and 3) the students’satisfaction with means and 
standard deviation(S.D.). 

The results of the study revealed that the model used to teach the 
knowledge of Saline Hot Springs was effective. The students’learning 
achievement was higher significantly after studying about the Saline Hot 
Springs at the level 0.01 level of reliability. The students’ satisfaction level for 
the model was found to be very high ( 4.75). 

 
Key  words : Science communication, Saline Hot Spring, Efficiency of 
communication 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Science_communication


วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2559 

 

326 

 
 
บทน ำ 

ในปัจจุบันนีรั้ฐบาลบาลได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว  ตามแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฉบบัท่ี 11 (2555-2559) เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และเป็นการดงึดดูนกัท่องเที่ยวจากต่างชาติให้มาเที่ยวในเมืองไทยให้มากขึน้ และ
มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพในการเสริมรายได้ให้แก่คนในชุมชน   สร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัด  ปัจจุบนัได้พฒันาฟืน้ฟูแหลง่ท่องเที่ยว  
เพื่อการสร้างมลูค่าเพิ่มแก่สินค้าการท่องเที่ยว  ด้วยเหตนุีจ้ึงมีการปรับยทุธศาสตร์
การพฒันาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการท่องเที่ยวของประเทศให้สูงขึน้ 
เป็นการสร้างจุดแข็งของประเทศไทยให้เห็นว่าการท่องเที่ยวของไทยมีคุณภาพ
มาตรฐานสากล (World Class Destination) โดยให้ความส าคญักบัตลาดเฉพาะ
กลุม่มากขึน้ มีเปา้หมายเพื่อดึงนกัท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย ตามนโยบายการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดลุ (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2555) 

ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่มากมาย ต้นทุนของ
ทรัพยากรธรรมชาติจ านวนมาก ได้แก่ ภเูขา แมน่ า้ ทะเลและป่าไม้ อยู่ในแต่ละภาค
ของประเทศไทย ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี  ้เป็นต้นทุนในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้ประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทัง้ในรูปของการจ าหน่าย
สินค้าและบริการการสร้างอาชีพ ด้วยข้อได้เปรียบของความหลากหลายของ
ทรัพยากรการทอ่งเที่ยวในประเทศไทย ที่มีทัง้ทรัพยากรท่องเที่ยวทางโบราณสถาน 
ได้แก่วดั ปราสาทหิน อทุยานประวตัิศาสตร์ ถ า้เขียนสีและทรัพยากรการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ  ได้แก่ ภูเขา แม่น า้ น า้ตก ชายหาด หมู่เกาะ น า้พุร้อน เป็นต้น   
ปัจจุบัน ได้มีการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึน้ โดยเฉพาะแหล่ง
ทอ่งเที่ยวประเภทน า้พรุ้อนเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่นา่มหศัจรรย์อยา่งหนึง่ ในปัจจบุนัที่
พบในประเทศไทยมีประมาณ 112 แห่งกระจายอยู่ทัว่ไป น า้พรุ้อนในประเทศไทย
สว่นใหญ่เป็นน า้พุร้อนน า้จืด ตัง้แต่ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก ภาค
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กลาง และภาคใต้ เช่น บ่อน า้พุร้อนท่าสะท้อน จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี   น า้พรุ้อนสนั
ก าแพง จังหวดัเชียงใหม่  บ่อน า้พรุ้อนหนองหญ้าปล้อง  จังหวดัเพชรบุรี  เป็นต้น  
(การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย, 2555)   

จงัหวดักระบ่ีมีการสง่เสริมการทอ่งเที่ยว และ สร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยา่งเห็นได้ชดั โดยเฉพาะการทอ่งเที่ยวเชิงสขุภาพ ในจงัหวดักระบ่ีมีน า้พุ
ร้อน หลายพืน้ที่ เช่น น า้พุร้อนบ้านบางผึง้ น า้พุร้อนบ้านห้วยยูงตก อ าเภอเหนือ
คลอง น า้ตกร้อน น า้พรุ้อนเค็ม บ้านควน อ าเภอคลองท่อม โดยเฉพาะน า้พรุ้อนเค็ม 
บ้านควน อ าเภอคลองทอ่ม เป็นน า้พรุ้อนท่ีแตกต่างจากที่อื่น เป็นหนึ่งในแหลง่น า้พุ
ร้อนเค็มที่มี เพียงสองแห่งในโลกเท่านัน้ ซึ่งน า้พุร้อนเค็มอีกแหล่งหนึ่งอยู่ที่
สาธารณรัฐเช็ค จึงกลา่วได้วา่เป็นน า้พรุ้อนเค็มแห่งแรกของประเทศไทย โดยที่ผ่าน
มามีการพฒันาเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวชิงนิเวศและสขุภาพระดบัสากล นบัว่าเป็นแหลง่
ท่องเที่ยวที่มีคณุค่า มีนกัท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ มาท่องเที่ยวในแต่
ละปีเป็นจ านวนมาก (ส านกังานพาณิชย์จงัหวดักระบ่ี, 2555)    

ในปัจจุบนัการท่องเที่ยวน า้พรุ้อนมีจุดประสงค์ทัง้เพื่อความเพลิดเพลิน
และเพื่อสุขภาพ รวมถึงการทัศนศึกษา แต่พบว่า นักท่องเที่ยวและคนในพืน้ที่
โดยเฉพาะกลุม่เยาวชน ซึ่งสามารถใช้แหลง่น า้พรุ้อนเป็นแหลง่เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ไมเ่ข้าถึงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของน า้พรุ้อนเค็มที่แท้จริง ทัง้นีเ้นื่องจากขาด
การสือ่สารท่ีมีประสทิธิภาพ  สือ่ที่มีอยู่ไม่เป็นที่น่าสนใจและองค์ความรู้ไม่ครบถ้วน  
ข้อมลูของแหลง่น า้พุร้อนในประเทศไทยยงัมีอยู่อย่างจ ากดัและไม่แพร่หลาย การ
รับทราบของประชาชนยงัมีน้อย หากได้ท าการรวบรวมข้อมลูจากแหลง่น า้พรุ้อนไว้
ทุกภูมิภาคก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนทัว่ไป และยงัท าให้เกิดความเข้าใจต่อการใช้
แหลง่ น า้พุร้อนอย่างถกูต้องและเกิดประโยชน์สงูสดุ  กานดา ช่วงชยั (2553: 71-
73) ได้ศึกษารูปแบบการสื่อสารและประสิทธิผลของรูปแบบการสื่อสารในแหล่ง
เรียนรู้น า้พรุ้อนแมจ่นั  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชียงราย  กบักลุม่เยาวชนอายรุะหว่าง 
15- 16 ปี พบว่า การศึกษาในแหลง่เรียนรู้ น า้พรุ้อนแม่จัน อ าเภอแม่จัน จงัหวดั
เชียงราย ควรใช้รูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายผสมผสานกัน หลังจากได้น า
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รูปแบบการสือ่สารดงักลา่วไปทดสอบกบักลุม่ตวัอย่าง พบว่า ระดบัความรู้เก่ียวกบั
น า้พรุ้อนแมจ่นั เพิ่มสงูขึน้ 

ผู้ วิจัย จึงมีความสนใจศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบือ้ งต้นทางด้าน
วิทยาศาสตร์ของน า้พุร้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม จังหวดักระบี่ เพื่อสื่อสารความรู้
ให้แก่นกัเรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในองค์ความรู้เก่ียวกับน า้พรุ้อนเค็ม โดย
ผ่านช่องทางสื่อที่เหมาะสมและน่าสนใจ เพื่อน าไปเผยแพร่ความรู้และเป็นการ
สง่เสริมการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศและสขุภาพในแหลง่น า้พรุ้อนเค็มให้มีคณุภาพยิ่งขึน้ 

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของการสื่อสารความรู้เก่ียวกับน า้พุร้อนเค็ม อ าเภอ
คลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนในการใช้สื่อสารความรู้เก่ียวกับ
น า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี 
 
วิธีกำรวิจัย 

ในการวิจยัเร่ืองการสือ่สารความรู้เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม 
จงัหวดักระบ่ี เพื่อสือ่สารองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1-3 ในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดขัน้ตอนการศึกษาเป็น 3 
ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 
 1. การรวบรวมข้อมลูทตุิยภมูิเก่ียวกบัข้อมลูน า้พรุ้อนเค็ม  
 2. การศกึษาด้วยวิธีปฐมภมูิในเร่ืองการสือ่สารวิทยาศาสตร์ในน า้พรุ้อนเค็ม 
 3. การศึกษาด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ขัน้ตอนที่ 1 การประชุมกลุม่ย่อย  
ขัน้ตอนท่ี 2 การสือ่สารองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม 
 
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้1) ประชากรผู้ ให้
ข้อมลู ประกอบด้วย  ผู้ เช่ียวชาญด้านการสือ่สาร จ านวน 2  คน เจ้าหน้าที่สาธารณสขุ 
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2 คน เจ้าหน้าที่ผู้ดแูลแหลง่น า้พรุ้อนเค็ม จ านวน 2 คน และตวัแทนนกัเรียนผู้ รับสาร 
จ านวน 4 คน รวม 10 คน 2) ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 1-3 โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ ๒ จงัหวดักระบี่ ปีการศึกษา 2557 จ านวน 150 
คน   
 กลุม่ตวัอย่างในการทดลองเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1-3 อาย ุ
13-15 ปี โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ ๒  จงัหวดักระบี่ จ านวน 109 คน วิธีการ
สุ่มตวัอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ตามสดัส่วน (Proportional  Stratified 
Random) มีขัน้ตอนดงันี ้ 
 1) ก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่าง ผู้วิจัยค านวณโดยใช้สตูรของ ทาโร 
ยามาเน่ (Taro Yamane) ก าหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 สตูร
การค านวณหากลุม่ตวัอยา่ง ดงันีค้ือ  

 N =    N  
   1+Ne ² 
 เมื่อ  n  =  จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
  N  = จ านวนประชากรทัง้หมด 
 e  = คา่ความคลาดเคลือ่นสงูสดุที่ยอมให้มีได้  
 

 N = 
   

             
             

   
 n = 109 

2) สุม่ตวัอยา่ง โดยใช้วิธีการสุม่แบบแบง่ชัน้ ตามตารางดงัตอ่ไปนี  ้
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ตำรำง 1 การสุม่ตวัอยา่งโดยแบง่ตามสดัสว่น 
 

ระดบัชัน้ จ านวนประชากร กลุม่ตวัอยา่ง 
มธัยมศกึษาปีที่ 1 53 39 
มธัยมศกึษาปีที่ 2 52 38 
มธัยมศกึษาปีที่ 3 45 32 

รวมทัง้สิน้ 150 109 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล 1) เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองทางด้าน

การสื่อสารวิทยาศาสตร์ สื่อมัลติมีเดีย สื่อโปสเตอร์ สื่อธรรมชาติและแผ่นพับ  
 2) เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบบนัทึกการประชุมกลุ่ม
ย่อย แบบทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์เก่ียวกับน า้พุร้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม 
จงัหวดักระบี่ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อที่ใช้ในการสื่อสารความรู้น า้พรุ้อน
เค็ม  อ าเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบี ่

แบบประเมินความพึงพอใจให้ครอบคลุมประเด็นที่ ต้องการสอบถาม  
ก าหนดค่าระดบัคะแนนเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ตามแบบลิเคิร์ท(Likert) 
(บญุชม ศรีสะอาด, 2545: 99 -100) ดงันี ้

 
ระดบัความพงึพอใจ ระดบัความคิดเห็น  ร ะ ดั บ ค ะ แ น นพึ ง
พอใจมากที่สดุ  เห็นด้วยมากที่สดุ  4.50-5.00 
พงึพอใจมาก  เห็นด้วยมาก  3.50-4.49 
พงึพอใจปานกลาง  ด้วยปานกลาง  2.50-3.49 
พงึพอใจน้อย  เห็นด้วยน้อย  1.50-2.49 
พงึพอใจน้อยที่สดุ  เห็นด้วยน้อยที่สดุ  1.00-1.49 
 

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2559 
 

331 

 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 

 1. การศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนที่ 1 
การรวบรวมข้อมลูทตุิยภมูิเก่ียวกบัข้อมลูน า้พรุ้อนเค็ม ผู้วิจยัได้รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบั
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ของน า้พุร้อน จากหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน
พัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมทรัพยากรธรณีวิทยา 
กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานในท้องถ่ิน และหน่วยงานอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง ในประเด็นดงัต่อไปนี ้1)  การเกิดน า้พุร้อน 2) ประเภทของน า้พุร้อน 3) 
องค์ประกอบด้านแร่ธาตขุองน า้พรุ้อนเค็ม 4) ประโยชน์ของน า้พรุ้อนเค็ม 5) ข้อมลูทัว่ไป
ของแหลง่น า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ขัน้ตอนที่ 2 การศึกษาด้วยวิธี
ปฐมภมูิในเร่ืองการสือ่สารวิทยาศาสตร์ในน า้พรุ้อนเค็ม ผู้วิจยัได้ศกึษาองค์ความรู้ ด้าน
องค์ประกอบของน า้พรุ้อนเค็ม เก่ียวกบั  อณุหภมูิ  ความเค็ม  ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
โดยมีอปุกรณ์และขัน้ตอนการเก็บข้อมลู ดงันี  ้1) อปุกรณ์ประกอบด้วย เทอร์โมมิเตอร์ 
เคร่ืองวดั pH(Ph meter) เคร่ืองวดัความเค็ม(Salinte meter) แบบบนัทึกข้อมลู 2) การ
เก็บข้อมูล วัดอุณหภูมิ ความเค็ม และค่าความเป็นกรด -ด่าง โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ 
เคร่ืองวดั pH และ เคร่ืองวดัความเค็ม ตามล าดบั จุ่มลงในน า้พรุ้อนเค็ม  บ่อตวัอย่าง 5 
บอ่ ที่คนในพืน้ท่ีและนกัทอ่งเที่ยวใช้อยูป่ระจ า โดยให้หา่งจากขอบบ่อประมาณ 1 เมตร 
2) บนัทึกข้อมลูในช่วงเวลา 12.00 น. – 13.00 น. เป็นระยะเวลาติดต่อกนั 30 วนั 3. 
ศกึษาวิจยัทางด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ขัน้ตอนที่ 1 การประชุมกลุม่ย่อย ผู้วิจยัได้
จดัประชุมกลุม่ย่อย โดยมีผู้ ร่วมประชุมดงันี ้ผู้ เช่ียวชาญด้านการสื่อสาร จ านวน 2 คน 
เจ้าหน้าที่สาธารณสขุ 2 คน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลแหล่งน า้พุร้อนเค็ม จ านวน 2 คนและ
ตวัแทนนกัเรียนผู้ รับสาร จ านวน 4 คน รวม 10 คน โดยผู้วิจยัเป็นผู้น าการสนทนา ตาม
ประเด็นต่อไปนี ้1) ประเภทของสื่อที่เหมาะสมในการสื่อสารองค์ความรู้เก่ียวกบัน า้พุ
ร้อนเค็ม 2) การเลือกจุดศึกษาและการเรียงล าดบัจุดศึกษา จุดสื่อสาร มีจ านวน 3 จุด 
ดงันี ้จดุสือ่สารท่ี1 อาคารท่ีพกัผอ่นใช้สือ่มลัติมีเดีย สือ่สารความรู้วิทยาศาสตร์เก่ียวกบั
การเกิดน า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม  จงัหวดักระบี่ จุดสื่อสารที่ 2 บริเวณบ่อน า้ร้อน
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ใหญ่กลางลาน ใช้สือ่ของจริงและโปสเตอร์ สือ่สารความรู้วิทยาศาสตร์เก่ียวกบัเก่ียวกบั
อณุหภูมิ ความเค็ม ค่าความเป็นกรด-ด่าง แร่ธาตุ และประโยชน์เชิงสขุภาพของน า้พุ
ร้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ จุดสื่อสารที่ 3 ศาลาพกัผ่อน ใช้สื่อแผ่นพบั 
สือ่สารความรู้3) ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่น ขัน้ตอนท่ี 2 การสื่อสารองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม ผู้วิจยัได้ท าการสือ่สารองค์ความรู้ในแหลง่การเรียนรู้
กบักลุม่ตวัอย่าง โดยน ากลุม่ตวัอย่างออกไปแหลง่การเรียนรู้น า้พรุ้อนเค็ม  และใช้สื่อ
ตามที่ก าหนดไว้ ดงันี ้1) ทดสอบความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็มกบั
กลุม่ตวัอย่างก่อนด าเนินการสื่อสาร 2) น ากลุม่ตวัอย่างไปแหลง่น า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอ
คลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี และท ากิจกรรมการสื่อสารกบักลุม่ตวัอย่าง 3) ทดสอบความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม กบักลุม่ตวัอย่าง หลงัด าเนินการสื่อสาร  4) 
ให้กลุม่ตวัอย่างตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อสื่อที่ใช้ในการสื่อสารในแหล่ง
น า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ 5) น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบ และ
การตอบแบบประเมินความพงึพอใจ มาวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป  

การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การหาประสิทธิภาพของการสื่อสาร

ความรู้เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี ใช้วิธีการค านวณหาคา่ร้อย

ละประสทิธิภาพตามเกณฑ์ประสทิธิภาพของกระบวนการ และประสทิธิภาพของผลลพัธ์ 

E1/ E2 = 80/80 โดยใช้สตูรของ กาญจนา  วฒัาย,ุ (2545: 188) 

 ประสทิธิภาพของกระบวนการ 

 1E   = 

A

N

X   100 หรือ 
A

X


  100 

  เมื่อ  1E   คือ  ประสทิธิภาพของกระบวนการ 
     X คือ คะแนนรวมของแบบฝึกหัด
หรืองาน  A คือ คะแนนเต็มของแบบฝึกหดัหรืองานทกุชิน้ 
   N คือ จ านวนผู้ เรียน 
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 ประสทิธิภาพของผลลพัธ์   

  
2E  = 

B

N

F   100 หรือ 
B

F
  100 

 เมื่อ 
2E  คือ ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ 

  F  คือ คะแนนรวมของแบบทดสอบหลงัเรียน 
  B คือ คะแนนเต็มของการทดสอบหลงัเรียน 
  N คือ จ านวนผู้ เรียน  
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับน า้พุร้อนเค็ม  
ค านวณหาความแตกตา่งของคะแนนก่อนและหลงั  การสือ่สารความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม  โดยการหาคา่ที (t-test)  และน าคา่ทีที่ค านวณได้ไปเปรียบเทียบ 
ค่าวิกฤติของที  ที่ระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้  ถ้าค่าทีที่ค านวณมีค่าเท่ากับหรือ
มากกว่าค่าทีวิกฤต แสดงผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ของ (กาญจนา 
วฒันาย,ุ 2545: 188) 

 t  =  

1N

2)D(2DN

D



 

  

 เมื่อ t  แทน การแจกแจงแบบที 
  D แทน ความแตกตา่งของคะแนนหลงั
และก่อนการสือ่สาร   ความรู้เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม   ของนกัเรียนแต่
ละคน 
  N  แทน จ านวนนกัเรียน 

 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้การ

สื่อสาร โดยการหาค่าเฉลี่ย  ( X  )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
(กาญจนา  วฒัาย,ุ 2545: 188) 
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สตูรการหาคา่เฉลีย่  ( X  )   

     X  =  N
X  

เมื่อ   X      แทน คะแนนเฉลีย่ 

  X    แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
   N   แทน จ านวนนกัเรียน 
 

ผลกำรศึกษำ 
การวิจัยเร่ืองการสื่อสารความรู้เก่ียวกับน า้พุร้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม 

จงัหวดักระบี่ เพื่อสื่อสารความรู้และประสิทธิภาพของการสื่อสารความรู้เก่ียวกบัน า้พุ

ร้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ได้แก่  นักเ รียนชัน้

มธัยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ จังหวดักระบี่ ปีการศึกษา 2557 

จ านวน 109 คน ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลู และน าเสนอตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้ขัน้ตอนท่ี 

1 ผลการรวบรวมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็มอ าเภอคลองท่อม  

จงัหวดักระบี่ ขัน้ตอนที่2 ผลการศึกษาด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในน า้พุร้อนเค็ม 

จงัหวดักระบี่ 1) ผลประสิทธิภาพของการสื่อสารความรู้เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอ

คลองท่อม  จังหวัดกระบี่ 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่อสารความรู้

เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี 

ขัน้ตอนท่ี 1 ผลการศกึษาข้อมลูทตุิยภมูิ เพื่อจดัท าสือ่ในการสื่อสารองค์ความรู้เก่ียวกบั
น า้พรุ้อนเค็ม  อ าเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี โดยด าเนินการศกึษาข้อมลูตา่ง ๆ ได้แก่ 
 1) การเกิดน า้พุร้อน น า้พุร้อนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีน า้ร้อนไหล
ขึน้มาจากใต้ดิน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภายในโลกยงัคงมีความร้อนอยู่ ปัจจุบนัพบแหล่ง
น า้พุร้อนในประเทศไทย 112 แห่ง วดัอุณหภูมิน า้ร้อนที่ผิวดินในช่วง 40-100 องศา
เซลเซียส ด้วยความร้อนสงูนีย้อ่มท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงทางฟิสกิส์ และทางเคมี ต่อ
หินเหลา่นัน้และละลายแร่ธาตใุนสว่นประกอบของหินผสมรวมกนัเป็นน า้แร่ เมื่อผดุขึน้สู่
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ผิวดินปรากฏเป็นบอ่น า้พรุ้อน หรือบอ่น า้พอุุน่ ขึน้อยูก่บัปริมาณของน า้บาดาลเย็นที่เข้า
มาผสม และหากน า้บาดาลนัน้มีสว่นผสมของน า้ทะเลเข้าเจือปน ย่อมท าให้น า้พรุ้อนมี
รสเค็มด้วย  
 2) ความเค็ม แหล่งน า้พุร้อนโดยทั่วไปแล้วจะมีลกัษณะคล้ายๆ กัน จะ
แตกต่างกันไปตามชนิดของหิน แร่ธาตุ และปริมาน า้ที่สะสมอยู่ ณ เปลือกโลก และ
พลงังานความร้อนใต้พิภพ ดงันัน้ ในน า้พรุ้อนมีเกลอืแร่ละลายอยู ่ความเค็มของน า้เกิด
จากเกลือแร่ที่ละลายอยู่ในน า้ ท าให้น า้มีรสเค็ม ความเค็มของน า้ในน า้พรุ้อนเค็มเกิด
จากการผสมกนัของน า้ร้อนและน า้ทะเลจึงท าให้มีรสเค็ม  
 3) ความเป็นกรด – ดา่ง ความเป็นกรด-ดา่งของน า้ เป็นความสามารถของน า้
เกิดจากประจุบวก Ca++, Mg++ และ K+ จะเข้าไปสะเทินกบั H+ ในสารละลายน า้หรือ
ดิน สมถวิล จริตควร (2535: 44) ได้ศึกษา พบว่า โดยทัว่ไปน า้ทะเล ปกติมีสภาพเป็น
ด่าง มีความเป็นกรด – ด่างค่อนข้างคงที่ ซึ่งค่าความเป็นกรด – ด่าง ขึน้อยู่กับการ
เปลีย่นแปลงของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายในน า้ แก๊สนีใ้ช้ในกระบวนการสงัเคราะห์
ด้วยแสง ส่วนใหญ่ได้มาจากบรรยากาศและการหายใจของสิ่งมีชีวิต ปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายในน า้ไม่ได้อยู่ในรูปอิสระแต่จะรวมกับธาตุอื่นเป็นกรด
ออ่นๆ  
 4) องค์ประกอบด้านแร่ธาตขุองน า้พรุ้อนเค็ม จากผลการวิเคราะห์ทางเคมีของ
น า้พรุ้อน พบวา่ น า้พรุ้อนมีเกลอืแร่หลายชนิดที่เป็นประโยชน์ตอ่สขุภาพของคนเรา โดย
น ามาใช้ในการอาบ-แช่ และการดื่ม เกลอืแร่ที่เป็นสว่นประกอบของอวยัวะ กระดกู และ
ฟัน เช่น แคลเซียม และฟอสฟอรัส  เกลือแร่ที่เป็นสว่นประกอบของสารเคมีที่เก่ียวข้อง
กบัขบวนการเติบโตในร่างกาย เช่น ไอโอดีน สงักะส ี เหลก็  ก ามะถนั เกลอืแร่ที่เป็นสาร
จ าเป็นส าหรับปฏิกิริยาเคมีที่ส าคญัในร่างกาย เช่น แมกนีเซียม และฟอสฟอรัส เกลือแร่
ที่จ าเป็นส าหรับการท างานของกล้ามเนือ้และระบบประสาท เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม 
โซเดียมและโปแตสเซียม และเกลอืแร่ที่ควบคมุขบวนการอื่นๆ เช่น โซเดียมและคลอรีน 
ช่วยควบคุมสมดุลของน า้ หรือการไหลเวียนของของเหลวในร่างกาย ฟอสฟอรัสและ
โซเดียม  
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 5) ประโยชน์ของน า้พรุ้อนเค็ม จากการศึกษาค้นคว้า พบว่า การใช้ประโยชน์
ของน า้พุร้อนเค็มที่จัดอยู่ในประเภทน า้พุร้อนเกลือ หรือน า้พุเกลือ ซึ่งมีปริมาณเกลือ
ผสมอยูม่ากกวา่ 9 กรัมตอ่ลติร สามารถรักษาโรคปวดข้อ โรคปวดวิถีประสาท และโรค
ผิวหนงัเรือ้รัง  และเป็นการผอ่นคลายความเครียด เป็นต้น 
 6) ข้อมลูทัว่ไปของแหลง่น า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม จังหวดักระบี่  น า้พุ
ร้อนเค็ม ตัง้อยู่ในพืน้ที่บ้านควน หมู่ที่ 8 ต าบลห้วยน า้ขาว อ าเภอ คลองท่อม  จงัหวดั
กระบี่ มีเนือ้ที่ประมาณ 110 ไร่ และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน คลองบาง
ผึง้และคลองพ่อ  เกิดขึน้เองโดยธรรมชาติ  และบริเวณบ่อน า้ร้อนยังคงเป็นสภาพ
ธรรมชาติไว้อย่างสมบรูณ์ ลกัษณะพืน้ที่เป็นป่าชุมชน มีบ่อน า้ร้อนทัง้หมด 10 บ่อ เป็น
น า้พุร้อนที่มีรสเค็ม สาเหตุที่มีรสชาติเค็มนัน้ เกิดจากการผสมกันของน า้ร้อนและน า้
ทะเลในระดับลึกก่อนโผล่พ้นพืน้ผิวดิน เกิดเป็นน า้พุร้อน จัดอยู่ในประเภทน า้พุร้อน
เกลือ (Salt Spring) หรือน า้พเุกลือ ซึ่งมีปริมาณของเกลือผสมอยู่มากกว่า 9 กรัม/ลิตร 
ในบริเวณรอบๆ เป็นพืน้ที่ป่าชายเลนตามธรรมชาติ มีบ่อน า้พรุ้อนเค็มกระจายอยู่รอบ
บริเวณพืน้ที่ จ านวน 14 บ่อ มีอณุหภมูิสงูประมาณ 40-47 องศาเซลเซียส ลกัษณะน า้
ใสสะอาดสะท้อนกับท้องฟ้า เป็นสีมรกตสวยงาม น า้มีลกัษณะใสสะอาดสะท้อนกับ
ท้องฟา้เป็นสมีรกต ( องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยน า้ขาว, 2553) ขัน้ตอนที่ 2 ผลการ
การศกึษาด้วยวิธีปฐมภมูิในเร่ืองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในน า้พรุ้อนเค็ม จงัหวดักระบี่ 
จากการเก็บข้อมูลโดยการวดัอุณหภูมิ ความเค็ม และค่าความเป็นกรด -ด่าง โดยใช้
เทอร์โมมิเตอร์ เคร่ืองวดั pH และ เคร่ืองวดัความเค็ม ตามล าดบั จุ่มลงในน า้พรุ้อนเค็ม 
บ่อตวัอย่าง 5 บ่อที่คนในพืน้ที่และนกัท่องเที่ยวใช้อยู่ประจ า โดยให้ห่างจากขอบบ่อ
ประมาณ 1 เมตร เป็นระยะเวลา 30 วนั ได้ผลดงันี ้
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ตำรำง 2 คา่เฉลีย่อณุหภมูิ ความเค็ม และความเป็นกรด-ดา่ง 
 

บอ่ที ่ คา่เฉลีย่อณุหภมูิ 
(0C  ) 

 กรด-ดา่ง ความเค็ม (ppt.) 

1 41  6.7 18.4 
2 39  6.7 18.4 
3 39  6.6 18.3 
4 45  6.6 18.3 
5 41  6.6 18.4 

ที่มา: การเก็บข้อมลูภาคสนาม (ธนัวาคม ,2557) 
จากตาราง 2.พบว่า ค่าเฉลี่ยอณุหภมูิแต่ละบ่อมีความแตกต่างกนัอยู่ระหว่าง 

39 - 45 0C สว่นความเป็นกรด – ด่างอยู่ระหว่าง 6.6 –6.7 และความเค็มมีความ
แตกตา่งกนัน้อยมาก อยูร่ะหวา่ง 18.3 – 18.4 ppt  
 ขัน้ตอนที่ 2.การศึกษาด้วยวิธีปฐมภมูิในเร่ืองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในน า้พุ
ร้อนเค็ม เก่ียวกบัองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม แต่พบว่านกัท่องเที่ยว
และคนในพืน้ที่โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ซึ่งสามารถใช้แหล่งน า้พุร้อนเป็นแหล่งเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ไม่เข้าถึงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของน า้พุร้อนเค็มที่แท้จริง ทัง้นี ้
เนื่องจากขาดการสือ่สารที่มีประสิทธิภาพ สื่อที่มีอยู่ไม่เป็นที่น่าสนใจและองค์ความรู้ไม่
ครบถ้วน  ข้อมลูของแหลง่น า้พรุ้อนในประเทศไทยยงัมีอยู่อย่างจ ากดัและไม่แพร่หลาย
การรับทราบของประชาชนยงัมีน้อย ผู้ วิจัยได้สื่อสารองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เก่ียวกับ
น า้พุร้อนเค็มดังนีก้ารก าหนดจุดศึกษาในแหล่งเรียนรู้น า้พุร้อนเค็ม อ าเภอคลอง
ท่อม จังหวัดกระบี่ ทุกจุดศึกษามีสื่อที่สามารถน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารองค์
ความรู้วิทยาศาสตร์เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็มได้ เพื่อให้ผู้ รับสารได้รับได้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในองค์ความรู้เก่ียวกบัน า้พุร้อนเค็ม โดยผ่านช่องทางสื่อที่เหมาะสมและน่าสนใจ เพื่อ
น าไปเผยแพร่ความรู้และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสขุภาพในแหล่ง
น า้พรุ้อนเค็มให้มีคณุภาพยิ่งขึน้ จดุสือ่สาร มีจ านวน 3 จดุ ดงันี ้ 
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จุดสื่อสารที่ 1 อาคารที่พกัผ่อนใช้สื่อมลัติมีเดีย สื่อสารความรู้วิทยาศาสตร์
เก่ียวกบั การเกิดน า้พรุ้อนเค็ม  อ าเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี 

จุดสื่อสารที่ 2 บริเวณบ่อน า้ร้อนใหญ่กลางลาน ใช้สื่อของจริงและโปสเตอร์ 
สือ่สารความรู้วิทยาศาสตร์เก่ียวกบัเก่ียวกบัอณุหภมูิ ความเค็ม ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
แร่ธาต ุและประโยชน์เชิงสขุภาพของน า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี  

จุดสื่อสารที่ 3 ศาลาพักผ่อน ใช้สื่อแผ่นพบั สื่อสารความรู้วิทยาศาสตร์
เก่ียวกับข้อมูลที่ได้วิเคราะห์องค์ความรู้น า้พุร้อนเค็ม และการน าไปใช้ประโยชน์ของ
น า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี  
ขัน้ตอนที่ 3.การศึกษาด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ผลการหาคุณภาพของความพึง
พอใจของสื่อ ที่เหมาะสมของสื่อสารความรู้เก่ียวกับน า้พุร้อนเค็มอ าเภอคลองท่อม  
จงัหวดักระบ่ี ความเหมาะสม ของสือ่ โดยผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน มีคะแนนเฉลี่ย จุดศึกษา
ที่.1 การเกิดน า้พุร้อน(สื่อมัลติมีเดีย) เท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.51 อยู่ในระดับพอใจมาก จุดศึกษาที่ 2 ประเภทน า้พุร้อน(สื่อโปสเตอร์) 
เท่ากบั4.00 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.53 อยู่ในระดบัพอใจปานกลาง 
และจุดศึกษาที่ 3 ประโยชน์ของน า้พรุ้อน (สื่อแผ่นพบั) เท่ากับ 3.60 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.51 อยู่ในระดบัพอใจปานกลาง ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการ
สือ่สารวิทยาศาสตร์สูเ่ด็กและเยาวชนในชมุชนได้  

ผลการหาประสิทธิภาพของกระบวนการสื่อสารความรู้น า้พุร้อนเค็ม อ าเภอ
คลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี  
นักเรียนทดลองสอบภาคสนาม โดยน าเคร่ืองมือแบบทดสอบที่ปรับปรุง แก้ไข
ข้อบกพร่องตา่ง ๆ แล้ว ทดลองกบันกัเรียนที่เป็นกลุม่ตวัอย่าง ซึ่งเป็นนกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ อ าเภอเหนือคลอง จังหวัด
กระบี่ โดยใช้วิธีการสุม่แบบแบง่ชัน้จ านวน 109 คน โดยชีแ้จงกระบวนการเรียนการสอน 
จากนัน้ให้นักเ รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วจึงให้นักเ รียนได้เ รียนรู้ตาม
กระบวนการเรียนการสอน ตามที่ก าหนดแต่ละจุดศึกษาโดยปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้
แต่ละจุดศึกษา แล้วท าแบบทดสอบย่อยแต่ละจุดศึกษา และเมื่อเสร็จสิน้กระบวนการ
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เรียนแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน และน าผลที่ได้ไปหาค่าร้อยละ เพื่อ
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ได้ผลดงั
รายละเอียดในตารางที่ 3 
 
ตำรำง 3 แสดงประสิทธิภาพของกระบวนการสื่อสารความรู้เก่ียวกับน า้พุร้อนเค็ม 

อ าเภอ คลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี จากการทดลองภาคสนาม 
 

ผลการเรียน คะแนนเต็ม n X  S.D. ร้อยละ 

ประสทิธิภาพของ

กระบวนการ( 1E )  

30 109 24.39 2.33 81.28 

ประสทิธิภาพของผลลพัธ์(

2E )   
20 109 16.02 1.39 80.09 

 

จากตาราง 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทัง้หมดที่นักเรียนท าได้จาก

แบบทดสอบ หลงัท ากิจกรรมในแต่ละจุดศึกษา จุดละ 10 คะแนน รวมทัง้ 3 จุดศึกษา 

30 คะแนน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.39 จากคะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.28 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  มีค่าเท่ากับ 2.33 และค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบวัดผล

สมัฤทธ์ิจากการท ากิจรรมทกุจดุศกึษา 20 คะแนน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 16.02 จาก

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  มีค่าเท่ากับ 1.39 ดงันัน้ จุด

ศึกษาสื่อความรู้เก่ียวกับน า้พุร้อนเค็ม  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (E1/E2) เท่ากับ 

81.28/80.09 

การวิเคราะห์ข้อมูลการหาความก้าวหน้า เพื่อศึกษาความแตกต่างของ 

คะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนและหลังการสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์

เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม   อ าเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี ผลปรากฏ ดงัตาราง 4 
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ตำรำง 4 การวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงั การสื่อสาร ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็มอ าเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี   

 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน N X  S.D. t 
ก่อนสือ่สารความรู้ 109 11.47 2.67   17.148** 

 หลงัสือ่สารความรู้ 109 16.02 1.39 

**p< .01 
จากตาราง 4 พบว่านกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่ได้รับการสื่อสาร

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ โดยผ่าน
สื่อมลัติมีเดีย สื่อโปสเตอร์ สื่อธรรมชาติและแผ่นพับ มีคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียน สงูกว่า
คะแนนเฉลีย่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนในการใช้การสื่อสารความรู้น า้พุ
ร้อนเค็ม อ าเภอคลองทอ่มจงัหวดักระบ่ี   ผลปรากฏดงัตาราง 5 
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ตำรำง 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนในการใช้การสื่อสารความรู้น า้พุ 

ร้อนเค็ม อ าเภอ คลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี    
 

ที ่ รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
1 ได้รับความรู้เพิ่มขึน้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
2 ได้ใช้น า้พรุ้อนเค็มอยา่งถกูวิธี 4.73 0.44 มากที่สดุ 
3 ความหลากหลายของสือ่ 4.52 0.50 มากที่สดุ 
4 สือ่ที่ใช้เหมาะสมกบัเนือ้หา 4.79 0.41 มากที่สดุ 
5 ท าให้นา่สนใจตอ่การเรียนรู้ 4.84 0.36 มากที่สดุ 
6 เอกสารประกอบการเรียนรู้ 4.67 0.54 มากที่สดุ 
7 ได้ลงสมัผสัของจริง 5.00 0.00 มากที่สดุ 
8 ระยะทางในการไปศกึษา 4.17 0.88 มากที่สดุ 
9 ระยะเวลาในการศกึษา 4.86 0.35 มากที่สดุ 
10 การมีส่วนร่วมของนักเรียน

และชมุชน 
4.93 0.26 มากที่สดุ 

รวม 4.75 0.51 มากที่สดุ 

 
จากตาราง 5 พบวา่ ผลการประเมินความพงึพอใจในการใช้การสือ่สารความรู้

น า้พุร้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ โดยรวมมีความพึงพอใจมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.75 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.51 โดยผลการประเมิน ด้าน
ได้รับความรู้เพิ่มขึน้และได้ลงสมัผสัของจริงมีความพงึพอใจมากที่สดุคา่เฉลีย่ 5.00  
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สรุปและอภปิรำยผล 
 การวิจัยเร่ือง การสื่อสารความรู้เก่ียวกับน า้พุร้อนเค็มอ าเภอคลองท่อม 
จงัหวดักระบ่ี มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของการสื่อสารความรู้เก่ียวกบั
น า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี 2) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนใน
การใช้สื่อสารความรู้เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ซึ่งสามารถ
สรุปและอภิปรายผลการศกึษาได้ดงัตอ่ไปนี ้

สือ่สารองค์ความรู้เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ องค์

ความรู้วิทยาศาสตร์เก่ียวกับน า้พรุ้อนเค็ม ตัง้อยู่ในพืน้ที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บ้าน

ควน หมู่ที่ 8 ต าบล ห้วยน า้ขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ เกิดจากน า้แร่ร้อนที่

สะสมตวัอยูใ่ต้โลกที่ระดบัท่ีระดบัลกึและไหลกลบัสูพ่ืน้ดินด้วยแรงดนัจากการขยายตวั 

เนื่องจากมีอณุหภูมิสงู ซึ่งผุดขึน้เป็นฟองอากาศร่วมอยู่กับน า้พุร้อน และมีกลิ่นเหม็น

ของแก๊สไขเ่นา่เกิดขึน้เสมอ ซึง่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีและหินข้างเคียง และอาจผสม

รวมกบัน า้เย็น หรือน า้บาดาล หรือน า้ทะเลที่ไหลลงตามแรงโน้มถ่วงของโลกสูร่ะดบัลกึ 

ท าให้อณุหภมูิในแหลง่กกัเก็บลดต ่าลงและน า้พรุ้อนมีเกลอืแร่หลายชนิดที่เป็นประโยชน์

ต่อสขุภาพของคนเรา โดยน ามาใช้ในการอาบ-แช่ และการดื่มน า้พุร้อนเค็มที่จัดอยู่ใน

ประเภทน า้พรุ้อนเกลอื ซึง่มีปริมาณเกลอืผสมอยูม่ากกวา่ 9 กรัมตอ่ลติร  

 การก าหนดจุดศึกษาในแหล่งเรียนรู้ น า้พุร้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม จังหวดั
กระบี่  ทุกจุดศึกษามีสื่อที่สามารถน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารองค์ความรู้
วิทยาศาสตร์เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็มได้ เพื่อให้ผู้ รับสารได้รับมีความรู้ความเข้าใจ ในองค์
ความรู้เก่ียวกบัน า้พุร้อนเค็ม โดยผ่านช่องทางสื่อที่เหมาะสมและน่าสนใจ เพื่อน าไป
เผยแพร่ความรู้และเป็นการสง่เสริมการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศและสขุภาพในแหลง่น า้พรุ้อน
เค็มให้มีคณุภาพยิ่งขึน้ จดุสือ่สาร มีจ านวน 3 จดุ ดงันี ้จดุสือ่สารที่1 อาคารที่พกัผ่อนใช้
สือ่มลัติมีเดีย สือ่สารความรู้วิทยาศาสตร์เก่ียวกบัการเกิดน า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองทอ่ม 
จังหวัดกระบี่ จุดสื่อสารที่ 2 บริเวณบ่อน า้ร้อนใหญ่กลางลาน ใช้สื่อของจริงและ
โปสเตอร์ สือ่สารความรู้วิทยาศาสตร์เก่ียวกบัเก่ียวกบัอณุหภมูิ ความเค็ม ค่าความเป็น
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กรด-ด่าง แร่ธาต ุและประโยชน์เชิงสขุภาพของน า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม จงัหวดั
กระบี่ จุดสื่อสารที่ 3 ศาลาพกัผ่อน ใช้สื่อแผ่นพบั สื่อสารความรู้วิทยาศาสตร์เก่ียวกบั
ข้อมลูที่ได้วิเคราะห์องค์ความรู้น า้พรุ้อนเค็ม และการน าไปใช้ประโยชน์ของน า้พรุ้อนเค็ม  
ประสิทธิภาพของการสื่อสารความรู้เก่ียวกับน า้พุร้อนเค็ม อ าเภอคลอท่อม   จังหวัด
กระบี่  

1) จากการทดสอบเรียนรู้เก่ียวกบัองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในแหลง่น า้พุ
ร้อนเค็ม   อ าเภอคลองท่อม  จงัหวดักระบี่   พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของคะแนนทัง้หมดที่
นกัเรียนท าแบบฝึกหดัแต่ละจุดศึกษาทัง้ 3 จุดศึกษา หลงัเรียนสื่อความรู้เก่ียวกบัน า้พุ
ร้อนเค็ม สงูกว่าคะแนนหลงัสอบ 2) ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบทดสอบวดัความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับน า้พุร้อนเค็ม ก่อนและหลงัการสื่อสารความรู้เก่ียวกับน า้พุ
ร้อนเค็ม พบวา่ คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบ หลงัการสื่อสารความรู้เก่ียวกบัน า้พรุ้อน
เค็มสงูกวา่คา่เฉลีย่การทดสอบก่อนเรียนจริง ดงันัน้ นกัเรียนที่ได้เรียนรู้ผ่านการสื่อสาร
ความรู้เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ี มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั(.013) ผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักเ รียนในการใช้การสื่อสารความรู้น า้พุร้อนเค็ม อ า เภอคลอง
ท่อม  จงัหวดักระบี่ พบว่า โดยรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก
ที่สดุ มีคา่เฉลีย่ 4.75 

การสื่อสารครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้สื่อสารองค์ความรู้เก่ียวกับน า้พุร้อนเค็ม  อ าเภอ
คลองท่อม จังหวดักระบี่ โดยใช้สื่อผสม  ซึ่งผลการศึกษาชีว้่า ผลการเรียนรู้หลงัจาก
สือ่สารองค์ความรู้เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองทอ่ม  จงัหวดักระบ่ี กลุม่ตวัอยา่งมี
ผลการเรียนรู้สงูกวา่ก่อนสือ่สาร เนื่องจากเหตผุลหลายประการ ดงันี ้

การสือ่สารความรู้เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบี่ มีการ
สือ่สารแตล่ะจดุศกึษามีสือ่ที่ผู้วิจยัได้ก าหนดไว้โดยวิเคราะห์ตามลกัษณะผู้ รับสาร และ
องค์ความรู้ที่ต้องการสื่อสาร ซึ่งจะสง่เสริมการเรียนรู้ของกลุม่ผู้ รับสาร กานดา ช่วงชัย 
(2553 : 76) กลา่วว่า การออกแบบสื่อ และกิจกรรมในแหลง่การเรียนรู้ที่สอดคล้องกบั
พฤติกรรมและลกัษณะทางจิตวิทยาของผู้ รับสาร น่าจะเป็นปัจจัยส าคญัที่ท าให้กลุ่ม
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ผู้ รับสาร มีความเข้าใจในองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัโครงสร้างของโลก ความ
ร้อนใต้พิภพ  แหล่งน า้พุร้อนในจังหวดัเชียงราย   การเกิดน า้พุร้อนแม่จนั การเกิดหิน 
หินอคันีเนือ้ดอก  คุณสมบตัิบางประการของน า้พรุ้อน   สาหร่ายน า้พรุ้อน ได้เพิ่มมาก
ขึน้ ซึ่งในสื่อและกิจกรรมเหล่านี ้กลุ่มตัวอย่างได้ศึกษาสื่อและปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเอง ท าให้ จดจ าสิง่ตา่งๆ และเกิดการเรียนรู้ได้ ดงัที่จะอภิปราย ดงันี  ้

1) สื่อมัลติมีเดีย เป็นสื่อที่ใช้ในจุดศึกษาที่ 1 สื่อสารความรู้วิทยาศาสตร์
เก่ียวกบัประวตัิของน า้พุร้อนเค็มบ้านควนอ าเภอคลองท่อม  จงัหวดักระบี่ ข้อมูลองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เก่ียวกับการก าเนิดน า้พุร้อน แหล่งน า้พุร้อนเค็มเป็นบ่อน า้พุ
ร้อนท่ีเกิดขึน้เองโดยธรรมชาติ และบริเวณบ่อน า้ร้อนยงัคงเป็นสภาพธรรมชาติไว้อย่าง
สมบรูณ์ ลกัษณะพืน้ที่เป็นป่าชุมชน มีบ่อน า้ร้อนทัง้หมด 10 บ่อ มีเนือ้ที่ประมาณ 110 
ไร่ และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ถ้าจะศึกษาจากสื่อของจริงต้องใช้เวลานาน จึงได้
น ามาสื่อสารในรูปของภาพและเสียง เพื่อท าให้น่าสนใจมากขึน้ สะดวกในการศึกษา
และในเวลาที่จ ากัด ซึ่งสอดคล้องกับ ศราวุธ หมาดหลี (2551:68) กล่าวว่า สื่อ
มลัติมีเดีย เป็นสื่อและองค์ความรู้เหมาะสมกบัวยั  เพิ่มความสนกุสนานรวมทัง้การใส่
เสยีงดนตรีและภาพประกอบสือ่และการออกแบบของสือ่ท าให้นา่สนใจ  

2) สือ่โปสเตอร์ เป็นสือ่ที่ใช้ในจดุศกึษาที่ 2 สือ่สิง่พิมพ์ที่จดัท าขึน้เป็นข้อความ
และรูปภาพประกอบ สื่อสารความรู้วิทยาศาสตร์เก่ียวกบัอณุหภมูิ ความเค็ม ค่าความ
เป็นกรด-ด่าง แร่ธาตุ ธาตุ และประโยชน์เชิงสุขภาพของน า้พุร้อนเค็มอ าเภอ  
คลองทอ่ม  จงัหวดักระบ่ี ซึง่สือ่โปสเตอร์เป็นสือ่ที่มีลกัษณะเดน่ คือ การน าเสนอเนือ้หา
ความรู้วิทยาศาสตร์เก่ียวกบัอุณหภูมิ ความเค็ม ค่าความเป็นกรด-ด่าง แร่ธาต ุธาต ุ
และประโยชน์เชิงสขุภาพของน า้พรุ้อนเค็มที่ได้จากการศกึษาข้อมลูจากแหลง่ต่างๆและ
ข้อมลูจากการศึกษารวบรวมในแหล่งเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อารยะ ศรี
กลัยาณบตุร  (2550 : 32) ได้กลา่วว่า การสื่อสารโดยใช้โปสเตอร์เป็นวิธีค่อนข้างผ่อน
คลาย  สามารถสื่อสารได้ทกุเพศทกุวยั ทกุระดบัการศึกษา มีการยืดหยุ่นเป็นอย่างดี  
เนื่องจาก ข้อความกะทดัรัด มองเห็นได้ง่าย เพราะจดุที่ติดตัง้จะเป็นเส้นทางหรือบริเวณ
ที่ต้องเดินผา่นไปมาเสมอ  
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3) สื่อธรรมชาติ เป็นสื่อของจริงที่ใช้ในจุดศึกษาที่ 2 และ3 มีลกัษณะเด่นคือ
สามารถสงัเกต สมัผสั ได้อย่างง่าย มีลกัษณะเป็นสามมิติ โดยใช้ประสาทสมัผสัทัง้ 5 
ท าให้กลุ่มตวัอย่างง่ายต่อการท าความเข้าใจ  ซึ่งสอดคล้องกบั บญุเหลือ  ทองเอี่ยม 
(2541 : 71) กลา่วถึงสือ่ของจริงไว้วา่ เป็นสือ่การเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดสาระความรู้
ได้เป็นอยา่งดี การเรียนรู้โดยผา่นของจริงจะได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างท่องแท้ อปุกรณ์ที่
เป็นของจริงจะท าให้เข้าใจได้ทนัทีที่เห็นและจ าได้นาน ของจริงจึงมีประโยชน์ในการรับรู้
เพราะของจริงเป็นสิ่งที่ผู้ รับสารอาจคุ้นเคย อยู่ในลกัษณะที่ เป็นสื่อสิ่งแวดล้อมรอบตวั 
ผู้ รับสารจะรับสารด้วยความเข้าใจและมีความหมายถ้าได้ใช้สื่อของจริงประกอบทัง้นี ้
เนื่องจากสื่อของจริงมีลักษณะเป็นสามมิติ ใช้ประสาทสัมผัสทัง้ 5 ในการศึกษา 
พิจารณารายละเอียดได้อยา่งครบถ้วน จบัต้องได้ มีการแสดงสภาพที่เห็นได้ตามความ
เป็นจริง การเลอืกใช้สือ่โปสเตอร์และแผน่พบัร่วมสือ่ของจริงเพื่อให้ผู้ รับสารความเข้าใจ
ในสิง่ที่เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในน า้พรุ้อนเค็มได้เข้าใจง่ายขึน้ 
 4) สือ่แผน่พบั เป็นสือ่ที่ใช้ในจดุศกึษาที่ 3 เป็นการสือ่สารความรู้วิทยาศาสตร์
เก่ียวกับประเภทน า้พุร้อน ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ถึงองค์ความรู้น า้พุร้อนเค็ม และการ
น าไปใช้ประโยชน์ของน า้พรุ้อนเค็ม   อ าเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี เป็นสือ่ที่มีลกัษณะ
เดน่ คือ มีขนาดเลก็ หยิบง่าย ใช้ข้อมลูได้ละเอียดมากพอสมควร ผู้ดูสามารถเลือกเวลา
ดไูด้ คา่ใช้จ่ายในการผลติต ่า สอดคล้องกบั พรรณี บยัชรหตักิจ (2544:72) กลา่วถึงสื่อ
แผ่นพบัว่า เป็นสื่อที่เข้าใจได้ง่ายมีความกระชบัและได้ใจความส าคญั  สามารถน ามา
อา่นหรือทบทวนความรู้ได้ตลอดเมื่อต้องการ ท าให้ผู้ รับสารศกึษาได้อยา่งสะดวก 

ความพึงพอใจต่อสื่อที่ใช้ในการสื่อสารน า้พุร้อนเค็ม  อ าเภอคลองท่อม  
จงัหวดักระบ่ี พบวา่กลุม่ผู้ รับสารมีอยูใ่นระดบัมากที่สดุ เนื่องจากเหตผุลหลายประการ 
ดงันี ้
 ลกัษณะแหลง่เรียนรู้ เป็นแหลง่เรียนรู้ธรรมชาติเป็นสื่อของจริง ที่แตกต่างกัน
ออกไป มองเห็นเป็นรูปธรรม สามารถสมัผสัได้ ระหว่างที่เดินศึกษาในแต่ละจุดศึกษามี
สื่อทางธรรมชาติหรือสื่อของจริงที่ใช้ในการสื่อสาร แหล่งเรียนรู้นีเ้หมาะสมที่จะช่วย
กระตุ้นความสนใจและเกิดความทรงจ าจากการได้สมัผสัของผู้ รับสารได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
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สอดคล้องกบั  ภาษิต สโุพธ์ิ (2547:82) ที่กลา่ววา่ การใช้แหลง่เรียนรู้ธรรมชาติ สามารถ
กระตุ้นให้นกัเรียนสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มขึน้ เพราะธรรมชาตินกัเรียนมีโอกาสสมัผสัด้วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือด้วยตนเอง 
 ลกัษณะของสื่อที่ใช้ในการสื่อสารมีความหลากหลาย สื่อแต่ละชนิดมีสมบตัิ
ในการสือ่สารแตกตา่งกนัออกไป การสือ่สารในแตล่ะจดุศกึษามีสือ่ที่ผู้วิจยัได้จดัประชุม
กลุม่ยอ่ยให้และผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ ตามขัน้ตอนของการวิจยั โดยวิเคราะห์ตามองค์
ความรู้เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็มที่ต้องการสือ่สาร  แหลง่เรียนรู้ และผู้ รับสาร ท าให้นกัเรียน
ซึง่เป็นผู้ รับสารได้เข้าใจในสารมากขึน้ 

ลกัษณะของกลุม่ผู้ รับสาร เป็นผู้ รับสาร อายรุะหว่าง 13-15 ปี เป็นวยัอยากรู้
อยากเห็น ชอบลงมือปฎิบตัิด้วยตนเอง ไม่ชอบการท่องจ า มีความกระตือรือร้น ชอบ
ความท้าทาย การจดัท าสื่อที่มีความสอดคล้องกับผู้ รับสารซึ่งน่าจะเป็นเหตผุลที่ท าให้
สื่อบรรลเุป้าหมาย ดงันัน้การน าองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ในแหลง่น า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอ
คลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี ท่ีรวบรวมมาได้ไปออกแบบสือ่  และกิจกรรมในแตล่ะจดุศกึษา
ที่สอดคล้องกบัพฤติกรรมและเส้นทางจิตวิทยาของผู้ รับสาร จึงนา่จะเป็นปัจจยัส าคญั ที่
ท าให้กลุ่มผู้ รับสาร มีความเข้าใจในองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ในแหล่งน า้พุร้อนเค็ม 
อ าเภอคลองท่อม จังหวดักระบี่เพิ่มขึน้และได้ลงสมัผัสของจริง มีความพึงพอใจมาก
ที่สดุ ซึง่สอดคล้องกบั พรพิมล  เจียมนาครินทร์ (2539:35) กลา่วว่า กลุม่เยาวชนเป็นผู้
มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาการด้านสติปัญญาในหลายด้าน เช่น ด้าน
ภาษา ด้านจินทนาการ ด้านเหตผุล มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้หลายๆ แบบ
การเข้าใจสญัญาลกัษณ์ต่างๆ การจดจ าสิ่งต่างๆ  ได้เป็นอย่างดี ไม่ชอบการท่องจ า 
ชอบปฎิบตัิกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สามารถศกึษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  

 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
1. การศึกษาการสื่อสารความรู้เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม กบักลุม่ที่มีผู้ รับสารที่มี

ลกัษณะแตกต่างกนักันจากกลุ่มตวัอย่างที่ก าหนด เช่น ศึกษากับกลุ่มผู้อาศยับริเวณ
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โดยรอบแหลง่เรียนรู้ กลุม่นกัท่องเที่ยว กลุม่การบ าบดัหรืออาบ แช่เพื่อรักษาโรค กลุ่ม
ผู้ใหญ่ หรือกลุม่เด็ก 

2. การจัดกิจกรรมในจุดศึกษาแต่ละจุดควรมีสื่อที่หลากหลายและมีทนัสมยั
ทัง้นีเ้พื่อดงึดดูความสนใจของเยาวชนที่เข้าไปศกึษาในจดุศกึษาและการจดักิจกรรมแต่
ละกิจกรรมควรก าหนดเวลาที่แนน่อนเพราะไมท่ าให้เกิด ความนา่เบื่อ 
 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครัง้ต่อไป  
 1. หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือผู้ ที่เ ก่ียวข้องควร
ประสานให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องท าการวิเคราะห์ คา่น า้ แร่ธาต ุแตล่ะชนิดของน า้พรุ้อน
เค็ม  อ าเภอคลองทอ่มจงัหวดักระบ่ี  ให้เป็นปัจจบุนั 
 2. องค์การบริหารห้วยน า้ขาว หรือผู้ ที่เก่ียวข้องในการด าเนินการสื่อสาร
ความรู้น า้พุร้อนเค็มให้กบันกัท่องเที่ยวคนในชุมชน นกัเรียน นกัศึกษาจดัแหล่งเรียนรู้
หรือแหลง่ท่องเที่ยว  สามารถน าผลการวิจยันีไ้ปจดัแหลง่เรียนรู้ ให้เกิดการเรียนรู้จาก
การทอ่งเที่ยวที่ถกูต้องและยัง่ยืน  
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