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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพือสํารวจความหลากหลายของหญ้าทะเลแหลม

แปดเหรียญ เพือพัฒนาศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียนบ้านแหลมกรวด จังหวัดกระบี 

และเพือหาประสิทธิภาพของศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล วิธีการศึกษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพในแหลง่หญ้าทะเลแหลมแปดเหรียญ โดยนําองค์ความรู้ทีได้ไปพัฒนาศูนย์เรียนรู้

และสร้างสือเพือสือสารในศูนย์เรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นนักเรียนชัน

มัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 90 คน เครืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลในศูนย์เรียนรู้ใช้

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบผลก่อนเรียน

และหลงัเรียน โดยการใช้สถิติ t-test (Dependent) และหาค่าสถิติพืนฐาน หาค่าเฉลียของ

คะแนน (Mean) หาค่าเบียงเบนมาตรฐานของคะแนน (Standard Deviation) หาค่า

ประสทิธิภาพ 1E / 2E  และหาค่าดชันีประสทิธิผล 

 ผลการวิจยั พบว่า ในแหล่งหญ้าทะเลแหลมแปดเหรียญ พบหญ้าทะเล จํานวน 

9 ชนิด 2 วงศ์สตัว์ทีพบในแหล่งหญ้าทะเล ได้แก่ ปลา จํานวน 79 ชนิด 41 วงศ์  กุ้ ง กัง 

จํานวน 15 ชนิด 5 วงศ์  ปู จํานวน 13 ชนิด 5 วงศ์ หอยและปลาหมึก จํานวน 7 ชนิด 

______________________________________________________________________
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ราชภฏัภูเก็ต, 2556. 
2 นกัศึกษาหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสือสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ

ภูเก็ต, 2556. 
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6 วงศ์ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียนบ้านแหลมกรวด จังหวัดกระบี              

มี 5 กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมที 1 แหล่งหญ้าทะเลแหลม แปดเหรียญ กิจกรรมที 

2 ระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล กิจกรรมที 3 ห่วงโซ่อาหาร กิจกรรมที 4 คุณค่าและ

ประโยชน์ของแหลง่หญ้าทะเล และกิจกรรมที 5 การอนรัุกษ์แหลง่หญ้าทะเล ผลสมัฤทธิ

ทางการเรียนของนักเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 

0.05 ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.62/85.52 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนด และค่าดัชนี

ประสทิธิผลมีค่าเท่ากบั 0.68 

คําสําคัญ : การพฒันา ศนูย์เรียนรู้ หญ้าทะเล การสอืสาร 

 

Abstract 

 This study aimed to investigate the biodiversity of seagrass at Laem 

Pad Rian, to develop the sea grass learning center at Ban Laemkruad School 

and to find out the effectiveness of the sea grass learning center and the study 

method of the biodiversity in the area of sea grass at Laem Pad Rian. Its 

gained knowledge was used to develop the learning center and invent 

learning materials. The samples were ninety students in lower secondary level. 

Knowledge achievement tests were used as a research tool to collect data in 

the learning center. The collected data were analyzed to compare pre-test and 

post-test scores by t-test (Dependent), means,standard deviation,Efficiency 

Criterion : E1/E2 and  Effectivenesss Index : E.I. 

 It was found that at Laem Pad Rian there were 9 types of sea grass in 

2 family. Some animals were found such as 79 types of fish in 41 family, 15 

types of shrimps and mantis shrimps in 5 family, 13 types of crabs in 5 family 

and 7 types of sea shells and squids in 6 family. There were 5 learning 

activities; 1) Sea Grass at Laem Pad Rian, 2) Ecological Site of Sea Grass, 3) 

Food Chain, 4) Value and Benefit of  Sea Grass, and 5) Conservation of Sea 

Grass Site. The samples gained higher in knowledge when comparing pre-test 
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and post-test scores at a significance level of 0.05. The Efficiency Criterion 

was 84.62/85.52, higher than standard and Effectivenesss Index was 0.68 

Keyword : Development, Learning  Center, Seagrass, Communication 

 

บทนํา 

 ประเทศไทยเป็นประเทศหนงึทีเห็นความสําคัญของการเร่งรัดพัฒนาประเทศ

ควบคู่ไปกบัการอนุรักษ์และรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยได้กําหนดไว้

ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 10 ว่า รัฐจะขจดัปัญหามลพิษทางนํา 

มลพิษของดิน มลพิษทางอากาศ พร้อมกับให้มีมาตรการส่งเสริมพัฒนาและอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรแร่ธาตแุละสตัว์ป่า รวมทังการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์และให้

ความรู้แก่ประชาชนทกุระดบั (สาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสงัคม

แห่งชาติ, 2549 : 97-98) และสิงแวดล้อมทางธรรมชาติมีความสําคัญต่อมนุษย์ และ

เป็นปัจจัยพืนฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครืองนุ่งห่ม ทีอยู่

อาศยั และยารักษาโรค หรือแม้แต่อากาศทีมนุษย์ใช้สําหรับหายใจ มนุษย์จะดํารงชีวิต

อยู่ได้ก็ต้องอาศัยและใช้ประโยชน์จากสิงแวดล้อมทางธรรมชาติ ถ้าสิงแวดล้อมทาง

ธรรมชาติสมบรูณ์ก็จะช่วยให้มนษุย์มีคณุภาพชีวิตทีดีด้วย 

 ปัญหาการทําลายสงิแวดล้อมทางธรรมชาติเกิดขนึมาตังแต่สิงมีชีวิตได้กําเนิด

ขนึในอดีตเมือสงิแวดล้อมทางธรรมชาติถูกทําลายลงธรรมชาติก็สามารถซ่อมแซมหรือ

ปรับปรุงได้ทัน แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ได้เปลียนแปลงไปมาก เป็นทีเชือกันแล้วว่า

การทําลายไม่ว่าจะเกิดขนึบริเวณใดของโลก จะสง่ผลกระทบต่อสงิแวดล้อมอืนไปทัวทุก

ภูมิภาคของโลก สาเหตขุองปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ ซึงมีสาเหตุ

หลายประการด้วยกัน เช่น การเพิมจํานวนประชากรของโลก การขยายตัวทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคม ความต้องการด้านทีอยู่อาศัยและการขยายพืนทีทํากินของ

เกษตรกรและในยคุทีมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ บางครังมนุษย์พยายามที

จะเอาชนะธรรมชาติ หลงัจากนันผลเสียก็เกิดขึนตามมา มนุษย์จึงพยายามปรับตัวให้

ผสมกลมกลนืหรือเป็นอันหนึงอันเดียวกันกับธรรมชาติ ในปัจจุบันมนุษย์ได้เริมเปลียน

บทบาทของตนเองไปเป็นการปกป้องรักษาสงิแวดล้อมทางธรรมชาติก่อนทีธรรมชาติจะ
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ถูกทําลายไปมากกว่านี  นอกจากนีความคงอยู่ของมนุษย์จําเป็นจะต้องอาศัย

สิงแวดล้อมทีอยู่ในสภาพทีสมบูรณ์ ถ้าสิงแวดล้อมเสือมสภาพไป คุณภาพชีวิตของ

มนษุย์ก็จะลดน้อยลงไปด้วย (อนวุตัร ไทรทอง และมณัฑนา นวลเจริญ, 2549 : 8) 

 บทบาทของโรงเรียนซึงมีหน้าทีให้ความรู้ทางด้านวิชาการและเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารแก่ชมุชน ดงันนัในการจดัศนูย์เรียนรู้หญ้าทะเลในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ใน

ท้องถินเพือสือสารให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและความสําคัญของ   

การอนรัุกษ์หญ้าทะเลในท้องถิน ซึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที

ให้มีการเรียนรู้ในท้องถิน ดําเนินการโดยพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทีเน้นการถ่ายทอดแบบไม่

แยกสว่น และสมัพนัธ์กบัความเป็นจริงของชีวิต ซึงร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกันและกัน 

 โรงเรียนบ้านแหลมกรวด ตังอยู่หมู่ที 8 ตําบลคลองขนาน อําเภอเหนือคลอง 

จงัหวดักระบี เป็นพืนทีทีมีแหลง่หญ้าทะเลเป็นจํานวนมาก จากการสํารวจนอกจากพบ

หญ้าทะเลชนิดต่าง ๆ แล้วยังพบสิงมีชีวิตทังพืช และสตัว์ เช่น แพลงค์ตอน สาหร่าย

ทะเล หนอนตวัแบน ปลงิทะเล ดาวทะเล ปลาชนิด ต่าง ๆ เป็นต้น (สมบัติ  ภู่วชิรานนท์ 

และคณะ, 2549 : 14) หญ้าทะเลเป็นพืชดอกชันสงูทีมีการปรับตัวและมีวิวัฒนาการ 

หญ้าทะเลเหมาะสมทีจะเป็นแหล่งสืบพันธุ์  วางไข่และอนุบาลสตัว์นําวัยอ่อน รวมถึง

เป็นแหลง่อาหารทีสาํคญัของสตัว์หลายชนิด เช่น เต่าทะเล และพะยูน นอกจากนีหญ้า

ทะเลยังช่วยลดความเร็วของกระแสนํา ทําหน้าทีเป็นตัวดักตะกอนทีถูกพัดมาจากฝัง

ทะเลหรือเบืองบน ช่วยควบคุมการไหลเวียนของสารอาหาร หญ้าทะเลขึนได้ตังแต่

ชายฝังทีนําท่วมถึงไปจนถึงระดับความลกึ 36 เมตร ในพืนทีเป็นโคลน โคลนปนทราย 

และซากปะการัง (กาญจนภาชน์ ลิวมโนมนต์, สุจินต์ ดีแท้ และวิทยา ศรีมโนภาษ, 

2534 : 33-35)  

 ภาวะทีเกิดขึนในปัจจุบันพบว่า ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมทีเกิดขึนอันสืบ

เนืองมาจากการขยายตวัของภาคอตุสาหกรรม การเพิมของประชากร การใช้ทรัพยากร

โดยรู้เท่าไม่ถงึการณ์ ทําให้แนวหญ้าทะเลถูกทําลายลง ย่อมส่งผลถึงการสญูเสียแหล่ง

เพาะพนัธุ์ และการเจริญเติบโตของสตัว์นําทีมีคณุค่าทางเศรษฐกิจและโภชนาการแหล่ง

พลงังาน แหลง่ท่องเทียว และแนวป้องกนัคลนืลม สงิมีชีวิตทีอาศัยอยู่ในแนวหญ้าทะเล
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จะขาดแคลนอาหารและแหล่งทีอยู่อาศัย ความเสียหายทีเกิดขึนย่อมส่งผลกระทบต่อ

ระบบนิเวศในแหลง่หญ้าทะเล (สมบติั ภู่วชิรานนท์ และคณะ, 2549 : 27-28) 

 การสือสารวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนเพือ ให้ เยาวชนในท้องถินได้มีความรู้         

ความเข้าใจและมีแนวคิดในการอนรัุกษ์หญ้าทะเล ในปัจจุบันนับว่ามีความสําคัญมาก 

ผู้ วิจัยจึงได้พัฒนาศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียนบ้านแหลมกรวด จังหวัดกระบี เพือ

สือสารความรู้เกียวกับหญ้าทะเลสู่เด็กและเยาวชน มีการพัฒนาสือผ่านช่องทาง      

การสอืสารสูเ่ด็กและเยาวชนทีได้เรียนรู้ด้วยตนเองเกียวกับหญ้าทะเลทีมีอยู่ในท้องถิน 

จากศูนย์เรียนรู้ นับว่าเป็นการสือสารวิทยาศาสตร์ในศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียน

บ้านแหลมกรวด จังหวัดกระบี การจัดกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้สู่เด็กและเยาวชน อันจะ

เป็นแนวทางสง่เสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกียวกบัหญ้าทะเลมากขนึ 

 

วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 

1. เพือสาํรวจความหลากหลายของหญ้าทะเลแหลมแปดเหรียญ 

2. เพือพฒันาศนูย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียนบ้านแหลมกรวด จงัหวดักระบี 

3. เพือหาประสิทธิภาพของศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 

จงัหวดักระบ ี

 

สมมติฐานการวิจยั 

 1. การพฒันาศนูย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียนบ้านแหลมกรวด จงัหวดักระบี 

มีประสทิธิภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทีกําหนด คือ E1/ E2 = 80/80 

 2. คะแนนผลสมัฤทธิ ทางการเรียนของนกัเรียนโดยใช้ศนูย์เรียนรู้หญ้าทะเล

โรงเรียนบ้านแหลมกรวด จงัหวดักระบี มีผลสมัฤทธิ หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

 3. ค่าดชันีประสทิธิผลของศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 

จงัหวดักระบีของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า 60% 
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ขอบเขตการวิจยั 

 1. ประชากรทีใช้ในการวิจัยครังนี เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมกรวด 

โรงเรียนบ้านคลองหมาก โรงเรียนบ้านควนต่อ อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี จํานวน 

150 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนี เป็นนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้น ที

กําลงัศกึษาอยู่ใน ภาคเรียนที 1 ปีการศกึษา 2554 โรงเรียนบ้านแหลมกรวด จํานวน 30 

คน โรงเรียนบ้านคลองหมาก จํานวน 30 คน และโรงเรียนบ้านควนต่อ จํานวน 30 คน 

รวมจํานวน 90 คน ซึงเป็นนักเรียนทีได้รับการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) เป็นกลุม่ทดลอง 

 3. ตวัแปรทีศกึษา 

     3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 

จงัหวดักระบ ี

     3.2 ตวัแปรตาม ได้แก่ ประสทิธิภาพของศนูย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียนบ้าน

แหลมกรวด จงัหวดักระบ ี

 

วิธีการวิจยั 

 1. วิธีการศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพของแหลง่หญ้าทะเล 

  1.1. ศึกษาความหลากหลายของหญ้าทะเลแหลมแปดเหรียญ โดย                

การกําหนดตําแหน่งและการกําหนดแผนทีจดุทีศกึษาซงึเป็นตวัแทนชมุชนของหญ้าทะเล 

แล้วมีการวาง Transect ซงึในการกําหนดจดุวาง Mark ตําแหน่งจากจุด Aไปจุด B และ

จากจดุ B ไปจดุ C ระยะห่าง 100 เมตร จากเส้นชายฝัง แล้ววางเส้นตรงกลางใช้วิธีการ 

โดยการเลอืกช่วงเวลานําลด และแต่ละ Station จาก A ไป B จาก B ไป C ระยะห่าง 50 

เมตร โดยวดัจากหวัเกาะไปกลางเกาะจากกลางเกาะไปท้ายเกาะ แต่ละ Station ทํา 3 ซํา 

แล้วกําหนดตําแหน่งในการวาง Quardrat ของแต่ละ Station 

  1.2. ศกึษาความหลากหลายของสตัว์ในแหลง่หญ้าทะเลแหลมแปดเหรียญ 

โดยศกึษาจากการสมัภาษณ์ชาวบ้านทีอาศยัอยู่ในพืนทีบริเวณใกล้แหลง่หญ้าทะเล จาก

การสาํรวจทีแพปลาและการลงพืนทีในแหลง่หญ้าทะเล 
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 2. วิธีการพฒันาศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล มีขันตอนดังนี (1) จัดประชุมเพือสรุป

องค์ความรู้เกียวกับหญ้าทะเล (2) ออกแบบศูนย์เรียนรู้ (3) จัดทําศูนย์เรียนรู้ (4) จัด

กิจกรรมให้เยาวชนมาเรียนรู้ในศนูย์เรียนรู้ 

 3. วิธีการหาประสทิธิภาพของศนูย์เรียนรู้ คือหาค่า E1 / E2 หาค่า t-test และหาค่า E.I 

 เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวมข้อมลูในการวิจยัครังนี มี 2 ตอน ดงัน ี

ตอนที 1 เครืองมือสาํหรับสาํรวจหญ้าทะเล ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์ กล้องถ่ายรูป 

เครืองวัด ความเป็นกรดด่าง เครืองวัด DO เทอร์โมมิเตอร์ Secchi disc วัดความโปร่งใส 

สมดุ ดินสอสาํหรับ จดบนัทกึ ถงัพลาสติก เชือก พลวัตกัดิน ขวดเก็บตัวอย่าง เครืองชัง มีด 

แผงอดัหญ้าทะเล ตะเกียงแอลกอฮอล์ 

ตอนที 2 เครืองมือในศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ

ทางการเรียน เรือง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียนบ้านแหลมกรวด จังหวัด

กระบี ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ ผู้ วิจัยได้ดําเนินการสร้างและพัฒนา

แบบทดสอบ ดงันี 

1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ การหาค่าความยากง่าย (p) ซึงมีค่าอยู่

ระหว่าง 0.50 ถงึ 0.54 การหาค่าอํานาจจําแนก (r) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.79 ถึง 0.98 และ

การหาค่าความเชือมนั ของแบบทดสอบโดยใช้สตูร KR-20 มีค่าเท่ากบั 0.81 

2. กําหนดเนือหา ตวัชีวดัชนัปีทีต้องการวดั จํานวนข้อสอบ เนือหาทีจะใช้เขียน

เป็นข้อสอบแบบปรนยั ชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 

3. นําแบบทดสอบทีปรับปรุงแก้ไขแล้วพร้อมแบบประเมิน เสนอผู้ เชียวชาญ

ประเมิน ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกบัตวัชีวดัชนัปี 

4. นําผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับตัวชีวัดชันปี 

มาวิเคราะห์คะแนนความสอดคล้อง 

5. จดัพิมพ์แบบทดสอบเพือนําไปทดลองสอบ โดยพิจารณาคดัเลอืกใช้ข้อสอบ

ทีมีค่าดชันีความสอดคล้อง ตงัแต่ 0.50 ขนึไป 

6. นําแบบทดสอบไปทดลองสอบ (Try-Out) กบันกัเรียนโรงเรียนบ้านแหลมกรวด 

อําเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี จํานวน 30 คน 
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7. นําคะแนนทีได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่า

อํานาจจําแนก (r) 

 8. นําแบบทดสอบทงั 30 ข้อ มาคํานวณหาค่าความเชือมนัของแบบทดสอบ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. การศกึษาความหลากหลายชนิดของหญ้าทะเลแหลมแปดเหรียญ ผู้ วิจัยได้

ดําเนินการตามขนัตอนและวิธีการเก็บตวัอย่างหญ้าทะเล รายละเอียดดงันี 

     1.1 การกําหนดตําแหน่งและการทําแผนทีจดุทีศึกษา ซงึเป็นตวัแทนของ

ชมุชนหญ้าทะเลในพืนทีนนั  

     1.2 การวาง Transect และการกําหนด Marking โดยใช้วิธีการ ดงันีคือ 

          สถาน ีA จะต้องมีหญ้าทะเลอยู่ต่อเนืองอย่างน้อย 1 เมตรห่างจากขอบ

ของหญ้าทะเลผืนนีและเป็นบริเวณโซนแรกถัดจากริมนําตอนนําลงตําสดุ กําหนดให้มี

ความยาว 100 เมตร วางในทิศทางขนานกับแนวฝัง ตอกสกรูทีความยาว 0 เมตร 25 

เมตร 75 เมตร และ 100 เมตร ใช้ GPS อ่านตําแหน่งจดบนัทกึ 

          สถานี B เป็นบริเวณโซนถดัจากโซน ระหว่างกลาง A กบั C กําหนดให้มี

ความยาว 100 เมตร วางในทิศทางขนานกับแนวฝัง ตอกสกรูทีความยาว 0 เมตร 25 

เมตร 75 เมตร และ 100 เมตร ใช้ GPS อ่านตําแหน่งจดบนัทกึ 

             สถานี C เป็นบริเวณโซนถดัจากโซน B กําหนดให้มีความยาว 100 เมตร 

วางในทิศทางขนานกบัแนวฝัง ตอกสกรูทีความยาว 0 เมตร 25 เมตร 75 เมตร และ 100 

เมตร ใช้ GPS อ่านตําแหน่งจดบนัทกึ 

        การวาง Transect ซงึกําหนดจุดวาง Mark ตําแหน่งไว้ จากจุด A ไปจุด 

B และจากจดุ B ไปจดุ C ระยะห่าง 100 เมตร การวางจากเส้นชายฝัง แล้ววางเส้นตรง

กลางใช้วิธีการโดยการเลอืกช่วงเวลา นําลด ระยะห่าง 5 เมตร โดยทําจากแนวนอกสดุ

ก่อน คือจดุ A และทําจดุ C แล้วจงึทําจดุ B เพือหาจดุกงึกลาง  

       แต่ละ Station จาก A ไป B จาก B ไป C ระยะห่าง 50 เมตร ซึงวัดจาก

หวัเกาะไปกลางเกาะ และจากกลางเกาะไปท้ายเกาะ ทํา Station 3 ซํา ทังนีเพือให้ได้

ตวัแทนหญ้าทะเลเพิมขนึ ใช้ GPS อ่านตําแหน่งจดบนัทกึ 
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       การวาง Transect สถานี A มีความยาว 100 เมตร โดยใช้ทีมทํางาน 2-3 

คน โดยคนที 1 ยืนอยู่ทีจุด พร้อมกับถือสายวัด ต่อจากนัน คนที 2 ดึงสายวัดแล้วเดิน

ขนานกบัแนวฝัง เป็นเส้นตรง 25 เมตร ทางด้านซ้ายมือของ Marker ทีจะปัก เดินต่ออีก 

25 เมตร ปัก Marker ทําซําอีก 3 ช่วง ครบ 100 เมตร ส่วนสถานี C และ B ทํา

เช่นเดียวกนักบัสถานี A 

       การกําหนดตําแหน่งในการวาง Quardrat แต่ละสถานีกําหนดตําแหน่ง

การวาง Quardrat ดงันี 

       สถานี A วาง 20 Quardrat ทีระยะ 

5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85, 90,95,100 (เมตร) 

       สถานี B วาง 20 Quardrat ทีระยะ 

3,8,13,18,23,28,33,38,43,48,53,58,63,68,73,78, 83,88,93,98 (เมตร) 

       สถานี C วาง 20 Quardrat ทีระยะ 

2.5,7.5,12.5,17.5,22.5,27.5,32.5,37.5,42.5,47.5,52.5,57.5,62.5,67.5,72.5,77.5,8

2.5,87.5,92.5,97.5 (เมตร) 

 2. การศึกษาความหลากหลายของสตัว์ทีอาศัยอยู่ในแหล่งหญ้าทะเลแหลม

แปดเหรียญ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์ชาวบ้านทีอาศัยอยู่ในพืนทีบริเวณ

ใกล้แหลง่หญ้าทะเล จากการสาํรวจทีแพปลา และการลงพืนทีในแหลง่หญ้าทะเล  

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากศนูย์เรียนรู้หญ้าทะเล  

      3.1 การจดัเวทีระดมความคิด โดยนําองค์ความรู้ทีได้จากแหล่งหญ้าทะเล

มาลําดับความสําคัญของเนือหา แล้วแลกเปลียนความคิดเห็นร่วมกันเพือจัดทําสือ 

จากนนัร่วมออกแบบกิจกรรมและการใช้สอืเพือจดักิจกรรมในศนูย์เรียนรู้ 

     3.2 นําแบบทดสอบทีใช้ในศนูย์เรียนรู้ ไปทดลองกับนักเรียนกลุ่มเล็ก และ

ภาคสนาม 

   การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. หาค่าดชันีความหลากหลายทางชีวภาพของ Shannon-Wiener Index  

 2. การหาประสทิธิภาพของศนูย์เรียนรู้หญ้าทะเล 

 3. การวิเคราะห์คะแนนของผลสมัฤทธิ ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน 
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 4. หาค่าสถิติพืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย (X ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 5. หาค่าดชันีประสทิธิผลของศนูย์เรียนรู้หญ้าทะเล 

 

ผลการศึกษา 

 1. ผลการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสตัว์ในแหลง่หญ้า

ทะเลแหลม แปดเหรียญ 

     1.1 ผลการศึกษาความหลากหลายของหญ้าทะเลแหลมแปดเหรียญ พบ

หญ้าทะเล จํานวน 2 วงศ์ 9 ชนิด ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของ Shannon-

Wiener Index มีค่าเท่ากบั 3.134485 

     1.2 ผลการศกึษาความหลากหลายของสตัว์ในแหล่งหญ้าทะเลแหลมแปด

เหรียญ จากการสมัภาษณ์ชาวบ้านทีอาศัยอยู่ในพืนทีบริเวณใกล้แหล่งหญ้าทะเล จาก

การสํารวจทีแพปลา และจากการลงพืนทีในแหล่งหญ้าทะเล พบปลา กุ้ ง กัง ปู หอย

และปลาหมกึ ได้แก่ ปลาทีพบอยู่ในไฟลมัคอร์ดาตา (Phylum Chordata) คลาสออสทีช

เทอิส (Class Osteichthyes) จํานวน 41 วงศ์ 79 ชนิด กุ้ง กงั ทีพบอยู่ในไฟลมัอาร์โทรโปดา 

(Phylum Arthropoda) คลาสครัสตาเชียน (Class Crustacean) จํานวน 5 วงศ์ 15 ชนิด ปทูี

พบอยู่ในไฟลัมอาร์โทรโปดา (Phylum Arthropoda) คลาสครัสตาเชียน (Class 

Crustacean) จํานวน 5 วงศ์ 13 ชนิด หอยและปลาหมึกทีพบอยู่ในไฟลมัมอลลสักา 

(Phylum Mollusca) จํานวน 6 วงศ์ 7 ชนิด 

     1.3 ผลการจดัเวทีระดมความคิด ผู้ วิจยัได้นําข้อเสนอแนะจากผู้ เข้าร่วมใน

เวทีระดมความคิด เรืองการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรหญ้าทะเลแหลมแปดเหรียญ 

ดงันี 

         1.3.1 ให้มีการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจทีถูกต้องเกียวกับ

หญ้าทะเลแก่ชาวประมง ประชาชน และเยาวชนในท้องถิน ถึงความสําคัญของหญ้า

ทะเลและแนวทางในการอนรัุกษ์ 

         1.3.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้ชาวประมง ประชาชน และเยาวชนใน

ท้องถินมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์และดแูลแหลง่หญ้าทะเลแหลมแปดเหรียญ 
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         1.3.3 สร้างจิตสาํนกึของการมีสว่นร่วมเป็นเจ้าของทรัพยากรหญ้าทะเล

เพือให้เกิดความหวงแหนและร่วมปกป้องรักษา 

         1.3.4 สนบัสนนุให้มีการปลกูและฟืนฟแูหลง่หญ้าทะเลในบริเวณทีเสือม

โทรม และร่วมอนรัุกษ์แหลง่หญ้าทะเลทีมีอยู่หนาแน่น  

         1.3.5 มีมาตรการควบคมุและให้ความรู้ถงึการทําประมงในบริเวณแหล่ง

หญ้าทะเล แหลมแปดเหรียญ เช่น จํากัดชนิด ขนาด และจํานวนเครืองมือประมงให้

เหมาะสมกบัพืนที ทีสามารถเข้าทําการประมงในแหล่งหญ้าทะเลได้ รวมถึงวิธีการทํา

ประมงทีถกูต้องและไม่เป็นการทําลายแหลง่หญ้าทะเลโดยรู้เท่าไม่ถงึการณ์ 

         1.3.6 มีการติดตาม และควบคมุการพัฒนาทีดินชายฝังรอบเกาะ เพือมิ

ให้มีการปลดปล่อยตะกอนและของเสียทีจะเป็นอันตรายต่อแหล่งหญ้าทะเล เช่น 

ตะกอนนําทิงจากชมุชน ตะกอนนําทิงจากบ่อกุ้ง เป็นต้น 

     จากการจดัเวทีระดมความคิดแหล่งหญ้าทะเลแหลมแปดเหรียญ ผู้ วิจัยได้

นําองค์ความรู้ทีได้ มาพัฒนาศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียนบ้านแหลมกรวด จังหวัด

กระบี โดยการมีสว่นร่วมของชมุชน 

 2. ผลการพฒันาศนูย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียนบ้านแหลมกรวด จังหวัดกระบี 

ซึงในศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล มีการจัดกิจกรรม จํานวน 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที 1 

แหลง่หญ้าทะเลแหลมแปดเหรียญ  กิจกรรมที 2 ระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล  กิจกรรม

ที 3 ห่วงโซ่อาหาร กิจกรรมที 4 คณุค่าและประโยชน์ของแหล่งหญ้าทะเล และกิจกรรม

ที 5 การอนรัุกษ์แหลง่หญ้าทะเล 

 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการหาประสิทธิภาพของการพัฒนาศูนย์เรียนรู้หญ้า

ทะเล โดยทดลองกบักลุม่ตวัอย่างแบบกลุม่เลก็ มีค่าประสทิธิภาพ เท่ากับ 81.33/81.48 

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างภาคสนาม มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 

84.62/85.52 แสดงว่าแบบทดสอบทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพเท่ากับเกณฑ์ 80/80 ทีตัง

ไว้ คะแนนผลสมัฤทธิ ทางการเรียนของนักเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน แตกต่างกัน

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 และค่าดชันีประสทิธิผลมีค่าเท่ากบั 0.68 
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สรุปและอภิปรายผล 

 ผู้ วิจัยอภิปรายผลการวิจัยจากผลการวิจัยทีค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ของ   

การวิจยั ตามลาํดบั ดงันี 

 1. ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสตัว์ในแหลง่หญ้าทะเลแหลม

แปดเหรียญ 

      1.1 ความหลากหลายของหญ้าทะเลแหลมแปดเหรียญ พบหญ้าทะเล

จํานวน 2 วงศ์ 9 ชนิด ได้แก่ หญ้าเงาใส หญ้าใบมะกรูดขน หญ้าคาทะเล หญ้าชะเงา

เต่า หญ้าชะเงาสนัปลายใบมน หญ้าชะเงาฟันเลือย หญ้าชะเงาใบฝอย หญ้าชะเงาใบ

แคบ และหญ้าใบสน ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของ Shannon-Wiener 

Index มีค่าเท่ากับ 3.134485 ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (สมบัติ ภู่วชิรานนท์ 

และคณะ, 2549 : 105) กล่าวว่า บริเวณเกาะศรีบอยาเป็นแหล่งหญ้าทะเลทีมีความ

สมบรูณ์ดีมาก และมีพืนทีหญ้าทะเลขนาดใหญ่ ซึงพบหญ้าทะเล 11 ชนิด คือ หญ้าชะ

เงาใบฟันเลอืย หญ้าเงา หญ้าต้นหอมทะเล หญ้ากุ่ยช่ายทะเล หญ้ากุ่ยช่ายเข็ม หญ้าชะ

เงาเต่า หญ้าเงาใส หญ้าคาทะเล หญ้าชะเงาใบมนหญ้าเงาแคระ หญ้าชะเงาใบเล็ก 

และสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ (อนวุตัร  ไทรทอง และมัณฑนา นวลเจริญ, 2549 : 

203-205) กลา่วว่า หญ้าทะเลในเขตพืนทีชุ่มนําปากแม่นํากระบี พบหญ้าทะเล 9 ชนิด 

คือ หญ้าใบมะกรูด หญ้าใบมะกรูดขน หญ้าชะเงาใบยาว หญ้าใบสน หญ้าชะเงาฝอย 

หญ้าชะเงาใบสนัปลายหนาม หญ้าชะเงาเต่า หญ้าชะเงาใบแคบ และหญ้าชะเงาใบสนั

ปลายมน 

      1.2 ความหลากหลายของสตัว์ในแหลง่หญ้าทะเลแหลมแปดเหรียญ พบปลา

ชนิดต่าง ๆ ในแหล่งหญ้าทะเล อยู่ในไฟลมัคอร์ดาตา (Phylum  Chordata) คลาสออสทีช

เทอิส (Class Osteichthyes) จํานวน 41 วงศ์ 79 ชนิด กุ้ ง กัง ทีพบอยู่ในไฟลมัอาร์โทรโป

ดา (Phylum Arthropoda) คลาสครัสตาเชียน (Class Crustacean) จํานวน 5 วงศ์ 15 

ชนิด ปูทีพบอยู่ในไฟลมัอาร์โทรโปดา (Phylum Arthropoda) คลาสครัสตาเชียน (Class 

Crustacean) จํานวน 5 วงศ์ 13 ชนิด หอยและปลาหมึกทีพบอยู่ในไฟลัมมอลลัสกา 

(Phylum  Mollusca) มีจํานวน 6 วงศ์ 7 ชนิด ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (มัณฑนา 

นวลเจริญ  และคณะ, 2550 : 99-104) พบสตัว์ทีอาศัยอยู่ในแหล่งหญ้าทะเล เขตพืนทีชุ่ม
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นําปากแม่นํากระบี ได้แก่ ปลาชนิดต่าง ๆ อยู่ในไฟลมัคอร์ดาตา (Phylum Chordata) 

คลาสออสทีชเทอิส (Class Osteichthyes) จํานวน 53 วงศ์ 116 ชนิด กุ้ ง กัง ทีพบ อยู่

ในไฟลมัอาร์โรโปดา (Phylum Arthropoda)  คลาสครัสตาเชียน (Class Crustacean) 

จํานวน 5 วงศ์ 15 ชนิด ปูทีพบอยู่ในไฟลัมอาร์โทรโปดา (Phylum Arthropoda) 

คลาสครัสตาเชียน (Class Crustacean) จํานวน 7 วงศ์ 16 ชนิด หอยและปลาหมึกที

พบอยู่ในไฟลมัมอลลสักา (Phylum Mollusca) จํานวน 8 วงศ์ 10 ชนิด และสอดคล้อง

กบัผลการศกึษาของ (บํารุงศกัดิ   ฉัตรอนันทเวช, 2545 : 17-23) พบสตัว์ในแหล่งหญ้า

ทะเล อ่าวคุ้งกระเบน ได้แก่ กลุม่กุ้ง จํานวน 6 วงศ์ 7 ชนิด กลุม่ปู จํานวน 2 วงศ์ 3 ชนิด 

กลุม่ปลา จํานวน 11 วงศ์ 11 ชนิด และกลุม่หอย จํานวน 4 วงศ์  4 ชนิด 

 2. ผลการพฒันาศนูย์เรียนรู้หญ้าทะเล   

     2.1 การจัดเวทีระดมความคิด โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนชุมชน เยาวชน 

และผู้ทีมีส่วนเกียวข้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกียวกับวิธีการป้องกัน 

การแก้ปัญหาต่าง ๆ เพือร่วมกนัอนรัุกษ์แหลง่หญ้าทะเลแหลมแปดเหรียญ ซึงเป็นแหล่ง

ทีอยู่อาศยัของสตัว์ทะเล ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (สนทญา เมืองสขุ, 2545 : 

44-45) กลา่วว่า การจดัเวทีระดมความคิดเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ที

มีส่วนได้ส่วนเสีย ในชุมชนให้มากทีสุดนันเ ป็นเ รืองที ดี และถือว่าเ ป็นการจัด

กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของการจดัเวทีแลกเปลยีนประสบการณ์ภายในชมุชน 

     2.2 ผลการพฒันาศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียนบ้านแหลมกรวด จังหวัด

กระบี โดยผ่านกระบวนการจดักิจกรรมการสอืสารวิทยาศาสตร์ในศูนย์เรียนรู้ จํานวน 5 

กิจกรรม ดงัน ี

            กิจกรรมที 1 แหลง่หญ้าทะเลแหลมแปดเหรียญ ใช้สือโปสเตอร์แสดง

ชนิดของหญ้าทะเลและสัตว์ทีอาศัยอยู่ในแหล่งหญ้าทะเลสือสารในกิจกรรม ซึงสือ

โปสเตอร์เป็นสอืทีมีลกัษณะเด่น คือการนําเสนอเนือหาเกียวกับชนิดของหญ้าทะเลและ

สตัว์ทีอาศยัอยู่ในแหลง่หญ้าทะเลแหลมแปดเหรียญทีได้จากการศึกษาสํารวจในแหล่ง

เรียนรู้ ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ (พักตร์พริง แสงดี, 2555) ได้กล่าวว่า การสือสาร

โดยโปสเตอร์เป็นวิธีทีค่อนข้างผ่อนคลาย มีพิธีการน้อยกว่าและเป็นวิธีเดียวทีจะทําให้
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เกิดปฏิสมัพนัธ์ สนทนาและโต้ตอบกนัได้ระหว่างผู้ทีสนใจในเรืองเดียวกัน และถือกันว่า

เป็นเครืองมือทีมีประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วมในความรู้ความชํานาญ เพราะ      

ผู้นําเสนอสามารถให้ความกระจ่างกับผู้สนใจในงานทีทําทุกประเด็นคําถามได้อย่างดี 

ทงัยงัเปิดโอกาสให้นําเสนอแนวคิดริเริมได้ด้วย 

  กิจกรรมที 2 และ 3 ระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล และห่วงโซ่อาหาร 

ใช้สอืเกมในการสือสารซึงเป็นสือทีเรียนรู้เนือหามาจากกิจกรรมที 1 เป็นสือทีน่าสนใจ 

สร้างบรรยากาศและสนกุสนาน และเป็นการตรวจสอบว่าสงิทีเรียนรู้มานันมีความรู้มาก

น้อยแค่ไหน และสือเกมยังเป็นสือทีแปลกใหม่ ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

(กานดา ช่วงชัย, 2553 : 75) กล่าวว่า สือเกมเป็นสือทีผู้ รับสารสามารถทบทวนสิงที

เรียนรู้มานนัถกูหรือผิด ทําให้ผู้ รับสารทบทวนสิงทีเรียนรู้ รับสารได้ดียิงขึน นอกจากนัน

สอืเกมเป็นสอืทีแปลกใหม่ ผู้ รับสารเกิดความสนกุสนานในการรับสาร 

  กิจกรรมที 4 และ 5 คุณค่าและประโยชน์ของแหล่งหญ้าทะเล และ

การอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล ใช้สือแผ่นพับสือสารในกิจกรรม เป็นสือทีให้ข้อมูลและ   

ชกัจงูใจ ซึงสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีการซักถาม ข้อสงสยัตามทีตนเองสนใจ ซึง

สอดคล้องกับแนวคิดของ (ปิลนัธนา สงสนบุญญพงษ์, 2532 : 9) กล่าวว่า แผ่นพับมี

วัตถุประสงค์เพือบอกข่าว ให้ข้อมูล ชักจูงใจ เตือนความจํา แนะนําหน่วยงานหรือ

บริการของหน่วยงานเพือให้ผู้อ่านทีมีความสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด ข้อสงสยั

ต่าง ๆ ทีเกิดขนึ 

     2.3 ผลการพัฒนาศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียนบ้านแหลมกรวด จังหวัด

กระบี พบว่าก่อนการดําเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเลในโรงเรียนไม่เอือต่อ         

การเรียนรู้ของนักเรียน ไม่มีห้องเรียนสําหรับ จัดศูนย์เรียนรู้ ไม่มีข้อมูลสนับสนุนสําหรับ

การเรียนรู้ของนักเรียน ไม่มีบรรยากาศทีเอือต่อการเรียนรู้ เพือกระตุ้นให้นักเรียนเกิด 

ความสนใจ หลังจากทีได้ดําเนินพัฒนาศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล ครู นักเรียนมีความรู้     

ความเข้าใจเกียวกับหญ้าทะเลมากขึน รู้คุณค่าและประโยชน์ของแหล่งหญ้าทะเล และ

ร่วมอนรัุกษ์หญ้าทะเล โรงเรียนมีห้องเรียนทีมีบรรยากาศทีเอือต่อการเรียนรู้ นกัเรียนมี 
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ความสนใจและเรียนรู้อย่างมีความสขุ ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (ธวัช จัดจันทึก, 

2549 : 76-77) ได้ศกึษา เรืองการพฒันาแหล่งเรียนรู้ด้านสิงแวดล้อมทางธรรมชาติเขา

แผงม้า โดยใช้กระบวนการสงิแวดล้อมศกึษา สาํหรับนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

พบว่า ก่อนการพฒันาแหลง่เรียนรู้ด้านสงิแวดล้อมศึกษาด้วยการพัฒนาเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติเพือเป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมคู่มือประกอบการใช้เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 

นักเรียนไม่มีความรู้ความเข้าใจ แต่หลงัจากได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวนักเรียนมี

ความรู้ความเข้าใจมากขนึ  

     2.4 ผลการพฒันาศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียนบ้านแหลมกรวด จังหวัด

กระบี  พบว่าผลการหาประสิทธิภาพของศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล จากการประเมินผล

คะแนนทีได้หลงัการจดักิจกรรมสงูกว่าคะแนนก่อนการจัดกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ แสดง

ให้เห็นว่าการพัฒนาศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล ทีสร้างขึนโดยกระบวนการจัดกิจกรรมมี

คณุภาพ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 

ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (วรากร ศิริโอวัฒนะ, 2549 : 60) ได้ศึกษา เรือง            

การพฒันาแหลง่เรียนรู้สงิแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการทางสิงแวดล้อมศึกษา 

สาํหรับนกัเรียนช่วงชนัที 3 กรณีศกึษา : ป่าเจ็ดคด–โป่งก้อนเส้า จากการประเมินผลคะแนน

ทีได้หลงัจากเข้ารับการฝึกอบรมคู่มือปฏิบัติการศึกษาธรรมชาติ ชุดเส้นทางเดินศึกษา

ธรรมชาติ เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า สงูกว่าคะแนนก่อนการฝึกอบรม แสดงให้เห็นว่าผู้ทีเข้ารับ

การฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติ เพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที

ระดบั 0.05 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะสาํหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 

     1.1 การศกึษาความหลากหลายชนิดของหญ้าทะเลและสตัว์ทีอาศัยอยู่ใน

แหลง่หญ้าทะเลนนัการเก็บข้อมลูภาคสนามควรมีการศึกษาสภาพพืนทีของแหล่งหญ้า

ทะเลทีมีบริบทอยู่ใกล้โรงเรียน ทังนีเพือความสะดวกในการเดินทางและการเก็บ

รวบรวมข้อมูล และควรสมัภาษณ์ปราชญ์ท้องถินซึงเป็นผู้ รู้ทีอาศัยอยู่ใกล้แหล่งหญ้า

ทะเลเพือจะได้ข้อมลูเป็นทีน่าเชือถือได้มากขนึ 
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     1.2 การจัดเวทีระดมความคิด เพือต้องการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน   

การพัฒนาศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล การประชาสมัพันธ์ควรให้ข้อมูลทีชัดเจนและเข้าถึง

ชุมชนเพือต้องการให้ชุมชนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของแหล่งหญ้าทะเล และมี      

ความตระหนกัในการอนรัุกษ์หญ้าทะเล 

     1.3 การจดักิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ควรมีสือทีหลากหลายและมีความคงทน 

ทงันีเพือดงึดดูความสนใจของเยาวชนทีเข้าไปศึกษาในศูนย์เรียนรู้ และการจัดกิจกรรม

แต่ละกิจกรรมควรกําหนดเวลาทีแน่นอน เพราะไม่ทําให้เกิดความน่าเบือ 

 2 ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจยัครังต่อไป 

     2.1 หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และผู้ นําชุมชนควร

สนับสนุนให้ศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียนบ้านแหลมกรวด จังหวัดกระบี เผยแพร่

ความรู้ให้เข้าใจถงึความสาํคญัและบทบาทของหญ้าทะเลทีมีต่อระบบนิเวศเพือร่วมกัน

อนรัุกษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากแหลง่หญ้าทะเล 

     2.2 ควรศกึษาแหลง่หญ้าทะเลแหลง่อืน ๆ 

     2.3 ควรจดัให้มีการสอืสารเรืองหญ้าทะเลโดยผ่านระบบ ICT 
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