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บทคดัย่อ 
การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อส ารวจความหลากหลายของพรรณพืชในสวน

ป่าชุมชน ต าบลล าทับ อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ 2) เพื่อพฒันาแหลง่เรียนรู้และจดัท า
คูม่ือศกึษาพรรณพืช ในแหลง่เรียนรู้ธรรมชาติ บริเวณสวนป่าชุมชน ต าบลล าทับ อ าเภอ
ล าท ับจ ังหวดักระบี่ และ 3) เพื ่อศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือศึกษาพรรณพืช  
กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียน ชัน้ประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนบ้านล าทบั 
จงัหวดักระบ่ี จ านวน 98 คน การเก็บรวบรวมข้อมลูด้านความหลากหลายของพรรณพืช 
ใช้วิธีการวางแปลงตวัอย่างตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การวิเคราะห์ข้อมลูพรรณพืช
ใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ก าหนดจุดสื่อสารและ 
เลือกชนิดพรรณพืชเพื่อการสื่อสารโดยการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น  
เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบทดสอบวดัความรู้และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ

1วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต  
2นกัศกึษาหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
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คู่มือศึกษาพรรณพืช สถิติในการวิเคราะห์ หาประสิทธิภาพในการสื่อสารได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ E1/ E2 = 80 /80 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนก่อนเรียน
และหลงัเรียนโดยใช้ t – test ด้านความพึงพอใจ วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและ สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 ผลการวิจยัพบวา่ การส ารวจความหลากหลายของพรรณพืช พบพชืจ านวน 
31 วงศ์ 40 ชนิด ผลการประชมุกลุม่ยอ่ยระดมความคิดเห็นก าหนดกิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้และสือ่สารผา่นคูม่ือศกึษาพรรณพืชจ านวน 19 ชนิด และก าหนดจดุสือ่สาร 6 
จดุ การสือ่สารมีคา่ประสทิธิภาพเทา่กบั 80.30/81.53 ผลสมัฤทธ์ิหลงัการสือ่สารสงูกวา่
ก่อนการสือ่สารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ความพงึพอใจของผู้ รับสารท่ีมีตอ่
คูม่ือศกึษาพรรณพืชมีอยูใ่นระดบัมากที่สดุ  
 
ค ำส ำคัญ : ความหลากหลายของพืชพรรณ สวนป่าชมุชน การสือ่สารทางวิทยาศาสตร์ 
 
Abstract 

The purposes of this research were 1) to study the plant diversity of 
the Community forest in Lam Tab District, Krabi Province, 2) to create a model 
that will be used for communication between the plant diversity and the 
students, and 3) to study the efficiency level of the developed model.  The 
sample group consisted of 98 students who were studying in grade 6 at Ban 
Lam Tab School.  The research instruments included demonstration plots, 
focus groups, achievement tests, and satisfaction forms. The statistics used to 
analyze the data were : 1) the efficiency criterion in communication model on 
standard of E1/E2 = 80/80  2) the mean scores of pretest and posttest 
assessment with-test, and 3) the student’s satisfaction with mean and 
standard deviation. 

The results of the study revealed that: there were 31 families and 40 
species of plants found in the community forest. The focus group discussion 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2559 
 

297 

decided that there should be 6 communication stations, and 19 plants were 
selected for communication to the students. The results of this communication 
concluded that the communication model used was effective (efficiency 
criteria = 80.30/81.53).  The students’ learning achievement was significantly 
higher after studying about the plant diversity at a reliability level of 0.01.  The 
students’ satisfaction level for the model was found to be very high. 
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บทน ำ 

ประเทศไทยอยูใ่นเขตร้อนมีประชากรเพียงร้อยละหนึ่งของประชากรโลก อดุม
สมบรูณ์ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมาตัง้แต่สมยัโบราณ นกัวิชาการประมาณ
การว่ามีสิ่งมีชีวิตในโลกนีม้ีประมาณ 5 ล้านชนิด ในจ านวนนีม้ีอยู่ในประเทศไทย
ประมาณร้อยละ 7 มีความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพนัธุ์พืชประมาณ 15,000 
ชนิดซึ่งมีมากกว่าชนิดพันธุ์พืชที่พบในประเทศเขตหนาว เช่น ประเทศนอร์เวย์และ
สวีเดน ที่มีชนิดพนัธุ์พืชเพียง 1,800 ชนิด ดงันัน้เมื่อเทียบสดัสว่นกบัจ านวนประชากร 
ประเทศไทยจึงนับว่ามีความร ่ารวยอย่างมากในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
(ส านกัความหลากหลายทางชีวภาพ, 2556 ) ความหลากหลายทางชีวภาพได้มีสว่น
สนับสนุนค า้จุนให้วิถีชีวิตของคนไทยด าเนินไปโดยสมบูรณ์พูนสุข ซึ่งปรากฏในยา
พืน้บ้านทัง้ที่ใช้รักษาโรคภยัไข้เจ็บและใช้บ ารุงรักษาสขุภาพอนามยั ความหลากหลาย
ทางชีวภาพยงัท าให้คนไทยไมข่าดเคร่ืองใช้ไม้สอยที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต 

ปัจจบุนัได้เกิดวกิฤตความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยเพิ่มขึน้   
เมื่อประชากรมจี านวนเพิ่มมากขึน้ พฤติกรรมของคนจงึมีสว่นท าลายความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพราะความต้องการในการบริโภคมีเพิ่มมากขึน้ ต้องการท่ีอยูอ่าศยัมากขึน้  
ป่าธรรมชาติได้ถกูท าลายลงอยา่งมหาศาล แหลง่ที่อยูข่องพืชในระบบนิเวศน์ตา่งๆ 
ยอ่มถกูท าลายลงหรือเปลีย่นสภาพไป เกิดการรบกวนแหลง่ที่อยูอ่าศยัตามธรรมชาติ
และระบบนิเวศ เป็นผลให้พชืพรรณนานาชนดิซึง่เป็นทรัพยากรของประเทศ ซึง่อาจจะ
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เป็นประโยชน์ตอ่มวลมนษุย์ในวนัข้างหน้า เสีย่งตอ่การถกูท าลายและสญูพนัธุ์ไปก่อนท่ี
จะได้น ามาใช้ประโยชน์อยา่งมหาศาล (ส านกัความหลากหลายทางชีวภาพ, 2556 ) 

ปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยจึงเป็นปัญหาใหญ่และ
เร่งดว่นท่ีจะต้องช่วยกนัแก้ไขด้วยการหยดุยัง้และการอนรัุกษ์สิง่ที่เหลอือยูแ่ละการฟืน้ฟู
ป่าเสือ่มโทรมให้กลบัคืนสูส่ภาพป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพดงัเดิม  ถ้ามีระบบ
การจัดการที่ดี การน าความรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ โดยน าไปเช่ือมกับเศรษฐกิจ 
ผลประโยชน์ก็จะกลับมาสู่ชุมชนพืน้ที่นัน้ ๆ เพราะความหลากหลายเหล่านัน้เป็น
พืน้ฐานของการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมอย่างยัง่ยืน โดยเฉพาะความหลากหลาย
ของทรัพยากรพนัธุ์พืช ปัจจุบันความหลากหลายของพันธุ์พืช ก าลงัถูกคุกคาม และ
สญูเสียในอตัราที่สงูจนน่าวิตก พบว่า มีพืช 10 ชนิดที่ใกล้สญูพนัธุ์ ได้แก่ ชายผ้าสีดา 
ฟา้มุย่น้อย กหุลาบพนัปี ค้อเชียงดาว พลบัพลงึธาร กนัภยัมหิดล  เพชรหึง  เหลืองจนัท
บูร รองเท้านารี  จันท์ผา จันกระพ้อ รักใหญ่ และหม้อข้าวหม้อแกงลิง (พืชที่ใกล้สูญ
พนัธุ์ ,  2553) ปัจจัยที่ผลกัดนัให้พนัธุ์พืชเข้าสู่สภาวะสญูพนัธุ์อนัเนื่องมาจากการ
ท าลายระบบนิเวศ มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชมากเกิน ไป ในอดีตมนุษย์น าพืชมาใช้
ประโยชน์เพียงในครัวเรือนของตน แต่ปัจจุบันมนุษย์น าพืชมาใช้ประโยชน์ทางด้าน
การค้า  เก็บเก่ียวไม่ถูกวิธี  การน าพนัธุ์ไม้ที่สวยงามและหายากออกมาจากป่า พืชที่
นิยมของตลาดและน ามาจาก ป่า  ได้แก่ พวกเฟิร์น และกล้วยไม้ จนตกอยู่ในสภาวะ
ใกล้สญูพนัธุ์  จึงได้รับการอนรัุกษ์เป็นพืชอนัดบั 1 มีข้อห้ามน ามาค้าขาย (กรมป่าไม้, 
2556) การบกุรุกพืน้ที่ป่าจากการท าเกษตรกรรม การใช้สารเคมี การสร้างเขื่อน  การ
วางทอ่ก๊าซ การลกัลอบค้าไม้ข้ามชาติและการน าพืชต่างถ่ินเข้ามาก็เป็นสาเหตทุี่ท าให้
พืชสญูพนัธุ์ได้ 

การเพิ่มความรู้และการศึกษาด้านความหลากหลายของพนัธุ์พืช จึงควรเน้น
ให้ชุมชนเข้ามามีสว่นร่วม และส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนรู้จากนอกห้องเรียนให้มากขึน้ 
น าสิง่ที่มีอยูใ่นธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์สงูสดุ ในการเรียนรู้ควรเน้นให้ใกล้ชุมชน
มากที่สดุ  ดงันัน้ การสือ่สารจึงควรเข้ามามีบทบาทในการช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจ
กบัชมุชนและเยาวชนที่เข้าไปเรียนรู้ให้ช่วยกนัรักษาป่าและอนรัุกษ์พนัธุ์พืชอย่างยัง่ยืน 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2559 
 

299 

วิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าใจความรู้ และสามารถน าความรู้ด้านความ
หลากหลายของพรรณพืชเหลา่นีม้าใช้ได้โดยง่ายต้องอาศยัการสือ่สารท่ีมีประสทิธิภาพ 
 ปัจจุบันมีการใช้สื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ด้านพรรณพืชอย่าง
แพร่หลายไม่มากนกั รูปแบบที่น าเสนอ เช่น รายการสารคดี วารสาร บทความ เป็นต้น 
อยา่งไรก็ตามสือ่บางประเภทมีข้อจ ากดัด้านผู้สง่สาร  ช่องทางการสื่อสาร และหรือผู้ รับ
สาร  ยงัมีสื่อประเภทหนึ่งที่มีความน่าสนใจ แต่ยงัคงมีการใช้สื่อนีน้้อย สื่อดงักลา่วคือ 
สือ่แหลง่การเรียนรู้ธรรมชาติ คูม่ือศกึษาพรรณพืช และแผ่นโปสเตอร์แสดงข้อมลูพรรณ
พืชและจากการศึกษา พบว่า มีการสื่อสารความรู้จากแหล่งการเรียนรู้นีน้้อย ทัง้ๆ ที่
แหล่งการเรียนรู้ธรรมชาติในชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นสื่อหนึ่งที่อยู่ในชุมชน มีแหล่งข้อมูล
ข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ที่สนบัสนนุส่งเสริมให้ผู้ รับสาร แสวงหาความรู้ 
และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอธัยาศยัอยา่งกว้างขวางและตอ่เนื่อง  

สวนป่าชมุชน ต าบลล าทบั ตัง้อยูท่ี่ หมู่ที่ 5 ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั จงัหวดั
กระบี่ เป็นพืน้ที่สาธารณะประโยชน์ มีเนือ้ที่ประมาณ 30 ไร่ ตัง้อยู่ใจกลางอ าเภอใกล้
กบัที่ว่าการ อ าเภอล าทบั  ยงัคงมีความอุดมสมบรูณ์ ด้วยพืชพรรณไม้และสตัว์นานา
ชนิด แต่ยงัขาดการศึกษาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การพฒันาให้เป็นแหลง่เรียนรู้
ทางธรรมชาติ และการน ามาสื่อสารสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และการอนุรักษ์ที่
ยัง่ยืน  ดงันัน้ หากมีการศึกษาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ พฒันาให้เป็นแหลง่เรียนรู้
และจัดกระบวนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จะท าให้ผู้ รับสารที่เข้าไปใช้ แหล่ง
เรียนรู้ได้เรียนรู้อย่างลึกซึ ง้ มีความหมายและหากผู้ รับสารได้น าความรู้มาใช้เพื่อ
สร้างสรรค์  พฒันาชมุชนด้วยแล้วยอ่มเกิดประโยชน์มากมาย 
 ด้วยเหตผุลที่กลา่วมาแล้ว ผู้วิจยัมีความสนใจในการศึกษาความหลากหลาย
ของพรรณพืช พฒันาเป็นแหลง่เรียนรู้ธรรมชาติและสือ่สารความหลากหลายของพรรณ
พืชในสวนป่าชมุชน ต าบลล าทบั โดยจดัท าเป็นหนงัสือพรรณพืชและคู่มือศึกษาพรรณ
พืช ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถสร้างการเรียนรู้เก่ียวกบัพรรณพืช สร้างเจตคติและ
จิตส านึกที่ดีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทัง้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สมัผัสกับ
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ธรรมชาติแวดล้อมโดยตรงเพื่อให้ผู้ รับสารหรือคนในชุมชนได้น าความรู้ด้านพรรณพืช 
ในแหลง่การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์อยา่งเต็มที่ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส ารวจความหลากหลายของพรรณพืชบริเวณสวนป่าชุมชน ต าบลล า
ทบั อ าเภอล าทบัจงัหวดักระบ่ี 

 2. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดท าคู่มือศึกษาพรรณพืช ในแหล่งเรียนรู้
ธรรมชาติ บริเวณสวนป่าชมุชน ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบัจงัหวดักระบ่ี 

3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหนงัสือคู่มือศึกษาพรรณพืชในแหล่งเรียนรู้
ธรรมชาติ บริเวณสวนป่าชมุชน ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบ่ี 

 
วิธีกำรวจิัย 
 การศึกษาเร่ือง การสื่อสารความหลากหลายของพรรณพืชผ่านแหล่งเรียนรู้
ธรรมชาติ สวนป่าชุมชน ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ ผู้วิจยัมีวิธีการศึกษา
ดังนี ้1. ส ารวจความหลากหลายของพรรณพืชบริเวณ สวนป่าชุมชน ต าบลล าทับ 
อ าเภอล าทบั จังหวดักระบี่ 2. ประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นเก่ียวการเลือกชนิด
ของพรรณพืชและก าหนดจุดสื่อสารที่จะสื่อสารในแหลง่เรียนรู้สวนป่าชุมชน ต าบลล า
ทบั อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ 3. หาประสิทธิภาพของสื่อและแหล่งเรียนรู้โดยการ
ทดสอบความรู้และสอบถามความพงึพอใจจากกลุม่ผู้ รับสาร  
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 การส ารวจความหลากหลายของพรรณพืชบริเวณแหล่งเรียนรู้สวนป่าชุมชน 
ต าบลล าทบั  อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบ่ีใช้วิธีการเก็บข้อมลูโดยการส ารวจและวิเคราะห์
สงัคมพืชเชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลดงันี ้1) กลุ่มผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ นกัวิชาการ
ด้านป่าไม้ นักวิชาการด้านพรรณพืช และปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เร่ืองพรรณพืช  
2) ขัน้ตอนการคดัเลือกกลุม่ผู้ ให้ข้อมูลใช้วิธีคดัเลือกแบบเจาะจง โดยดูจากคณุสมบตัิ
ความเป็นผู้ เช่ียวชาญในด้านแตล่ะสาขา 
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 การประชุมกลุม่ย่อยระดมความคิดเห็นเก่ียวการก าหนดจุดสื่อสารและเลือก
ชนิดของพรรณพืชที่จะสื่อสารในแหล่งเรียนรู้  ป่าชุมชน ต าบลล าทบั อ าเภอล าทับ 
จงัหวดักระบ่ี ใช้วิธีการเก็บข้อมลูแบบการบนัทกึการประชมุกลุม่ยอ่ย 
 1) กลุม่ผู้ให้ข้อมลู ในการก าหนดจุดการสื่อสารและเลือกชนิดของพรรณพืชที่
จะสือ่สาร  ในการประชมุกลุม่ยอ่ย ในงานวิจยัครัง้นี ้จ านวนผู้ ร่วมประชมุที่เหมาะสมอยู่
ระหว่าง 8-12 คนต่อกลุม่ (ปาริชาติ สถาปิตานนท์, 2553: 153) ผู้วิจยัได้ก าหนดผู้ ร่วม
ประชุมกลุ่มย่อย จ านวน 9 คน ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ มาจาก 3 ส่วน 
ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญด้านการสื่อสาร จ านวน 1 คนผู้ เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
ศกึษา  จ านวน 2 คน  ผู้ เช่ียวชาญด้านพรรณพืช จ านวน 1 คน ตวัแทนชุมชน จ านวน 3 
คน  และตัวแทนผู้ รับสารจ านวน 2 คน ซึ่งเป็นนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านล าทบั จงัหวดักระบี่ 2) ขัน้ตอนการคดัเลือกกลุม่ผู้ ให้ข้อมลูคดัเลือกกลุ่ม
ผู้ ให้ข้อมูลแบบเจาะจง โดยดูจากคุณสมบัติความเป็นผู้ เช่ียวชาญด้าน  การสื่อสาร 
ผู้ เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ เช่ียวชาญด้านพรรณพืช ตวัแทนชุมชนที่เช่ียวชาญด้าน
ป่าไม้   สว่นตวัแทนผู้ รับสารได้จากความสมคัรใจ 3) หาประสิทธิภาพของสื่อและแหลง่
เรียนรู้โดยการทดสอบความรู้ก่อนและหลงัได้รับการสือ่สารและสอบถามความพึงพอใจ
เก่ียวกบัสือ่จากกลุม่ผู้ รับสาร  
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

เนื่องจากงานวิจัยในครัง้นีม้ีการวัดความรู้เก่ียวกับความหลากหลายของ
พรรณพืช  ซึ่งประชากรต้องมีความพร้อมในการเรียนรู้และเนือ้หาเก่ียวกับความ
หลากหลายของสิง่มีชีวิตซึง่ปรากฏอยูใ่นหลกัสตูรแกนกลาง พทุธศกัราช 2551 รายวิชา
วิทยาศาสตร์  ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ดงันัน้กลุม่ประชากรที่ใช้ในการทดลอง
ใช้สื่อและแหลง่เรียนรู้ด้านความหลากหลายของพรรณพืช สวนป่าชุมชน ต าบลล าทบั 
อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ได้แก่  นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนบ้าน
ล าทบั จงัหวดักระบ่ี ปีการศกึษา 2557 จ านวน 130 คน  

 กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการทดลองใช้สื่อและแหลง่เรียนรู้ด้านความหลากหลาย
ของพรรณพืช สวนป่าชุมชน ต าบลล าทับ อ าเภอล าทบั จังหวดักระบี่ ได้แก่ นกัเรียน
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ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านล าทบั จงัหวดักระบี่ ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 98 คน การสุม่ตวัอย่าง ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 
ขัน้ตอนการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้สตูรของ ทาโร ยามาเน ่

(Taro Yamane) (ปาริชาติ สถาปิตานนท์, 2553: 132) ดงันี ้

 สตูร    
 

       
 

เมื่อ n   =   ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

N   =   ขนาดของประชากร 

    E   =   คา่ความคลาดเคลือ่นจากการสุม่ตวัอยา่ง (0.05) 

 แทนคา่สตูร    
   

            
  =   98   

 ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในวิจยัครัง้นีไ้ด้ใช้เคร่ืองมือดงันี ้1) แบบบนัทึกการ
ส ารวจพรรณพืช 2) แบบบนัทึกการประชุมกลุ่มย่อย 3) คู่มือศึกษาพรรณพืชศึกษา
หนงัสอื  น าหนงัสอืคูม่ือศกึษาพรรณพืชฯ ไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ได้แก่ ดร.วิไล
ลกัษณ์ แก้วนพรัตน์ ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ้านพรุเตียว นางพรประภา ไกรนรา 
ครูช านาญการพิเศษโรงเรียน บ้านหนองจูด และนางจรีรัตน์ ปานพรหมมินทร์  
ศกึษานิเทศก์เช่ียวชาญ  สงักดัเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษากระบี่ ประเมินคณุภาพ
ของคูม่ือในด้านสว่นประกอบทัว่ไปของคูม่ือ และการน าเสนอเนือ้หา 4) แบบทดสอบวดั
ความรู้เร่ืองความหลากหลายของพรรณพืชในแหล่งเรียนรู้  ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง
เก่ียวกับการวัดและประเมินผล  การสร้างแบบทดสอบ ประเภทของแบบทดสอบ  
หลกัการสร้างแบบทดสอบแบบต่าง ๆ วิเคราะห์และเลือกประเภทของแบบทดสอบให้
สอดคล้องกบัจดุประสงค์ของการวดัและประเมินผล ได้ข้อสอบแบบปรนยั เลือกตอบ 4 
ตวัเลอืก เป็นแบบทดสอบยอ่ย แตล่ะจดุสือ่สาร จดุละ 5 ข้อ  และแบบทดสอบวดัความรู้
ก่อน – หลงัการเรียนรู้จ านวน 20 ข้อ ตอบถกูได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 จากนัน้น า
คะแนนท่ีได้หาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้ เช่ียวชาญพิจารณา ปรับปรุงแก้ไข
ส าหรับแบบทดสอบข้อที่ได้ค่าดชันีความสอดคล้องต ่ากว่าค่าที่ก าหนดน าแบบทดสอบ
วดัความรู้เร่ืองความหลากหลายของพรรณพืชที่ได้รับการปรับปรุงแล้วไปหาคณุภาพ
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ของแบบทดสอบกบันกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านล าทบั อ าเภอล า
ทบั จังหวดักระบี่จ านวน 30 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพื่อหาค่าความยากง่ายและค่า
อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบแล้วน าผลมาวิเคราะห์หาความยากง่ายและค่าอ านาจ
จ าแนก  วิเคราะห์คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัความรู้เร่ืองความหลากหลาย ของ
พรรณพืช 5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคู่มือศึกษาพรรณพืชในแหล่งเรียนรู้   
ก าหนดรูปแบบ การถามเป็น แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
(Rating scale) ตามแบบลเิคิร์ท (Likert) (บญุชม ศรีสะอาด, 2545: 100) ก าหนดระดบั
ความคิดเห็นออกเป็น  5 ระดบั ได้แก่ 

5 หมายถึง พงึพอใจมากทีสดุ 
4 หมายถึง พงึพอใจมาก 
3 หมายถึง พงึพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง พงึพอใจน้อย 
1 หมายถึง พงึพอใจน้อยทีสดุ 

จากนัน้น าค่าที่ได้มาแปลผลระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็น โดย
พิจารณาจากคา่เฉลีย่เทียบกบัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้(บริุนทร์ รุจจนพนัธุ์, 2551 ) 

 
  คา่เฉลีย่  4.21 – 5.00  หมายถงึ  พงึพอใจมากที่สดุ 
  คา่เฉลีย่  3.41 – 4.20  หมายถงึ  พงึพอใจมาก 
  คา่เฉลีย่  2.61 – 3.40  หมายถงึ  พงึพอใจปานกลาง 
  คา่เฉลีย่  1.81 – 2.60  หมายถงึ  พงึพอใจน้อย 
  คา่เฉลีย่  1.00 – 1.80  หมายถงึ  พงึพอใจน้อยที่สดุ 
 การเก็บรวบรวมข้อมลูในการด าเนินการวิจยัผู้วิจยัได้เรียงล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้ 
 1. ส ารวจความหลากชนิดของพรรณพืช ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเบือ้งต้น 
ได้แก่ เนือ้ที่ของแหลง่เรียนรู้ป่าชมุชน ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบัจงัหวดักระบ่ี ข้อมลูและ
รายงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง และการส ารวจสภาพพืน้ที่ ปัจจัยและอุปสรรคเบือ้งต้น
เพื่อให้ได้ข้อมูลในการน ามาประกอบการเลือกพืน้ที่ในการวางแปลงศึกษาและเก็บ
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ข้อมลู 2. ส ารวจเส้นทางและพรรณพืชเบือ้งต้นในเส้นทางต่าง ๆ เพื่อวางแปลงศึกษา
และเก็บข้อมลู 3. ท าการส ารวจและศกึษาพรรณพืชระหวา่ง 2 ข้างทางโดยใช้วิธีการวาง
แปลงส ารวจขนาด 20 x 50 เมตร ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จ านวน 10 แปลง 4. 
บันทึกข้อมูลจากการส ารวจ  ตามรายการในแบบบันทึกการส ารวจพรรณพืช  
5. ถ่ายภาพสีและเก็บตัวอย่างพันธุ์พืช เพื่อน าไปให้ ผู้ เ ช่ียวชาญสอบทานทาง
วิทยาศาสตร์ 2. ประชุมกลุม่ย่อย ผู้วิจยัน าเสนอผลการส ารวจข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัผล
การศึกษาความหลากหลายของพรรณพืช ของแหล่งเรียนรู้สวนป่าชุมชน ต าบลล าทบั 
อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ โดยใช้สื่อ PowerPoint จดัการประชุมกลุม่ย่อยโดยผู้วิจัย
เป็นผู้น าการประชมุ  

 
ผลกำรศึกษำ 

การศกึษาวิจยัเร่ือง การสือ่สารความหลากหลายของพรรณพืชในแหลง่เรียนรู้
ธรรมชาติ สวนป่าชุมชน  ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่  ได้ด าเนินการตาม
ขัน้ตอนต่างๆ ของการศึกษาวิจยัที่ก าหนดไว้ ได้แก่การศึกษาส ารวจความหลากหลาย
ของพรรณพืช การประชมุกลุม่ยอ่ยระดมความคิดเห็นเก่ียวการเลือกชนิดของพรรณพืช
และก าหนดจดุสือ่สารท่ีจะสือ่สารในแหลง่เรียนรู้  สวนป่าชุมชน ต าบลล าทบั อ าเภอล า
ทับ จังหวัดกระบี่  รวมถึงหาประสิทธิภาพของสื่อและแหล่งเรียนรู้โดยการทดสอบ
ความรู้และสอบถามความพงึพอใจจากกลุม่ผู้ รับสาร 

 
ผลกำรส ำรวจควำมหลำกหลำยของพรรณพืช ในสวนป่ำชุมชน ต ำบลล ำทับ 
อ ำเภอล ำทับ จังหวัดกระบี่  
 จากการส ารวจและศกึษาพรรณพืชระหวา่ง 2 ข้างของเส้นทางศกึษาพรรณพืช 
ซึ่งเป็นเส้นทางล้อมรอบสวนป่า พืน้ที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยใช้วิธีการวางแปลงส ารวจ
ขนาด 20 x 50 เมตร  จ านวน 10 แปลง ผลการศึกษา พบพรรณพืชจ านวนทัง้หมด 31 
วงศ์ 40 ชนิด ซึ่งจากการจ าแนกประเภทพรรณพืชที่พบในพืน้ที่ท าการศึกษาโดย
เปรียบเทียบจากหนงัสอืวิธีการจ าแนกพรรณไม้ (เต็ม  สมิทตินนัท์, 2544) รวมทัง้การน า
ข้อมลูพรรณไม้มาเทียบเคียงกบั ส านกัหอพรรณไม้ กรมอุทยานสตัว์ป่าและพรรณพืช 
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(2557) ฐานข้อมูลพรรณไม้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (2557) ข้อมูลพรรณไม้ของ
ส านกังานโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ฐานข้อมลูสมนุไพร คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
มหิดล (2557)และฐานข้อมูลสมนุไพร คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยั อุบลราชธานี 
(2557) ดงัตาราง  1 
 
ตำรำง 1 พรรณพืชที่พบในแปลงส ารวจตามแนวเส้นทาง ศกึษาธรรมชาติ ในสวนป่า

ชุมชน ต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จงัหวดักระบี ่ 
 

วงศ์ ชื่ อพื ้น เมื อ ง /ชื่ อ
ท้องถิ่น 

ชื่อวทิยำศำสตร์ 

ACANTHACEAE เข็มมว่ง Pseuderanthemum graciliflorum 
(Nees) Ridl. 

 หปูากกา (ปากกา) Thunbergia  fragrans  Roxb. 
ANACARDIACEAE รักใหญ่   Gluta  usitata (Wall.) Ding  Hou. 
ANNONACEAE พีพวนน้อย(นมควาย) Uvaria  rufa Blume. 
APOCYNACEAE สตับรรณ (ตีนเป็ด) Alstonia scholaris (L.) R. Br.  
  ทุ้งฟา้ Alstonia macrophylla Wall.   
ARECACEAE หมากเจ Iguanura polymorpha Becc. 
BIGNONIACEAE เพกา Oroxylum indicum (Linn.) Kurz 
CELASTRACEAE คอแห้ง Euonymus cochinchinensis Pierre. 
COMBRETACEAE 
DILLENIACEAE 

อวดเชือก 
ยา่นปด 

Combretum latifolium Blume. 
Tetracera loureiri (Finet.& Gagnep.) 
Pierre ex Craib. 

 ส้านใหญ่ Dillenia obovata (Blume) Hoogland. 
EUPHORBIACEAE มะเมา่ไขป่ลา Antidesma ghaesembilla  Gaertn. 
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ตำรำง 1 (ตอ่) 
 

วงศ์ ชื่ อพื ้น เมื อ ง /ชื่ อ
ท้องถิ่น 

ชื่อวทิยำศำสตร์ 

FABACEAE หางไหลแดง(โลต่ิ๊น) Derris elliptica (Roxb.) Benth.  
  ก่อหลบั Lithocarpus curtisii (King ex Hook.f.) A. 

Camus 
FLAGELLARIACEAE หวายลงิ Flagellaria indica  Linn. 
GRAMINEAE ไผผ่าก Gigantochloa densa  (E. G. Camus) T. 

Q. Nguyen 
GUTTIFERAE แต้ว  Cratoxylum formosum (Jack) Dyer. 
LABIATAE มเหสกัข์   

(สกัสยามินทร์) 
Tectona grandis L.f.  

LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE 

นนทรี(ต าเลง) Peltophorum pterocarpum (DC.) 
Backer. ex K.Heyne. 

LAMIACEAE นน  Vitex pinnata L.f. 
MARANTACEAE คลุ้ม Donax canniformis (Miq.) Ridl. 
MELASTOMACEAE โคลงเคลง Melastoma malabathricum L.ssp. 

malabathricum. 
MENISPERMACEAE ยา่นาง Titiacora triandra (Colebr.) Diels  
MORACEAE 
 

มะหาด 
มะเดื่อปล้อง 

Artocarpus lacucha Roxb.  
Ficus hispida L.f. 

MYRTACEAE ยคูาลปิตสั 
หว้า 

Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 
Syzygium cumini (L.) Skeels  

 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=George_King_(botanist)&action=edit&redlink=1
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ตำรำง 1 (ตอ่) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วงศ์ ชื่ อพื ้น เมื อ ง /ชื่ อ
ท้องถิ่น 

ชื่อวทิยำศำสตร์ 

MIMOSOIDEAE  แดง Xylia xylocarpa (Roxb.) Jaub. Var. 
kerrii (Craib & Hutch.) Nielsen 

NEPENTHACEAE หม้อข้าวหม้อแกงลงิ Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce. 
OPILOACEAE หมากหมก Lepionurus sylvestris Blume. 
PALMAE หวายดง Calamus viminalis  Wild. 
 เตา่ร้าง Caryota mitis Lour. 
 กะพ้อ  Licuala spinosa Thunb. 
PANDANACEAE เตยหน ู Pandanus obovatus H. St. John 
RUBIACEAE ยอป่า Morinda coreia Ham  
SAPINDACEAE ก าซ า(มะหวด) Lepisanthes 

rubiginosa (Roxb.)Leenh. 
TILIACEAE พลบัพลา Microcos tomentosa Sm. 
 ตะขบขีน้ก Muntingia calabura L. 
THEACEAE มงัตาน Schima wallichii (DC.) Korth.  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Jo%C3%A3o_de_Loureiro&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Druce&action=edit&redlink=1
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ผลการประชมุกลุม่ยอ่ยระดมความคิดเห็น 
 ในการวิจยันี ้เป็นการสือ่สารวิทยาศาสตร์ประเภทการเรียนการสอน เนื่องจาก
เป็นการถ่ายทอดข่าวสารหรือเผยแพร่เนือ้หาวิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายของ
พรรณพืชเพื่อให้ผู้ รับสารซึ่งเป็นผู้ เรียนให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ และตระหนกัถึง
ความส าคญัของพืชผ่านแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ และสื่อที่เหมาะสมเพื่อให้การสื่อสาร  
มีประสทิธิผลตรงประเด็นและความต้องการของผู้มีสว่นร่วม ผู้วิจยัจึงได้จดัประชุมกลุม่
ย่อยซึ่งมีกลุ่มผู้ประชุมให้ข้อมูล ในการก าหนดจุดการสื่อสารและและเลือกชนิดของ
พรรณพืชที่จะสื่อสาร ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญด้านการสื่อสาร จ านวน 1 คน ได้แก่  
รศ.มณัฑนา นวลเจริญ ผู้ เช่ียวชาญด้านสิง่แวดล้อมศกึษา จ านวน 2 คน ได้แก่ นางสาว
มะล ิ เพชรคง ครูโรงเรียนบ้านล าทบัและนางสาวพรรณพิไล  เกษีสม ครูโรงเรียนล าทบั
ประชานุเคราะห์ ผู้ เช่ียวชาญด้านพรรณพืช จ านวน 1 คน ได้แก่ นายยงยุทธ ด้วงใส  
เจ้าพนกังานป่าไม้อาวโุส สถานีพฒันาทรัพยากรป่า ชายเลนท่ี 26 จงัหวดักระบ่ี ตวัแทน
ชุมชน จ านวน 3 คนได้แก่ นายเกริกไกร สงธานี นายอ าเภอล าทบั นายอุทิศ ชนะกุล 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าทับ และนายเสริม ดวงน า้แก้ว ปราชญ์ชาวบ้าน 
และตวัแทนผู้ รับสาร จ านวน 2 คน ได้แก่ เด็กหญิงกนัติชา รักสีทอง และเด็กชายวิชญะ 
ช่วยนุ้ย ซึง่เป็นนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านล าทบั จงัหวดักระบ่ี  
ที่มา : จากการส ารวจภาคสนาม ธนัวาคม 2557 
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ตำรำง 2 ผลการประเมินคูม่ือศกึษาพรรณพืชในแหลง่เรียนรู้ธรรมชาติสวนป่าชมุชน 
ต าบลล าทบั จงัหวดักระบี่ โดยผู้ เช่ียวชาญ 

 

รายการ 
ระดบัคะแนน คะแนน

เฉลีย่ 
แปลผล 

5 4 3 2 1 
 สว่นประกอบโดยทัว่ไปของคูม่ือ 

1. การออกแบบที่สมัพนัธ์กบั

ระบบ การพมิพ์ ขนาดรูปเลม่ 

 
0 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4.00 

 
มาก 

2. รูปแบบของตวัอกัษรมคีวาม  

สวยงาม อา่นงา่ยและชดัเจน 

1 2 0 0 0 4.33 มากที่สดุ 

3. การจดัวางตวัอกัษรมีความ

เหมาะสมอา่นงา่ยและชดัเจน 

2 1 0 0 0 4.66 มากที่สดุ 

4. ความเดน่ชดัของหวัข้อหรือ

สว่น ทีเ่น้นความส าคญั 

2 1 0 0 0 4.66 มากที่สดุ 

5. การจดัวางตวัอกัษรมีความ

เหมาะสมอา่นงา่ยและชดัเจน 

2 1 0 0 0 4.66 มาก
ที่สดุ 

6. ความเดน่ชดัของหวัข้อหรือ

สว่น ทีเ่น้นความส าคญั 

2 1 0 0 0 4.66 มาก
ที่สดุ 

7. ความถกูต้องของข้อความ

ตามหลกัภาษา 

1 1 1 0 0 4.00 มาก 
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ตำรำง 2 (ตอ่) 
 

รายการ 
ระดบัคะแนน คะแนน

เฉลีย่ 
แปลผล 

5 4 3 2 1 
สว่นรูปภาพ 

1. ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาพกบั

ค าอธิบาย 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4.66 

 
มาก
ที่สดุ 

2. ความชดัเจนของภาพ 0 2 1 0 0 3.66 มาก  

3. ความเหมาะสมของภาพ 2 1 0 0 0 4.66 
มาก
ที่สดุ 

การน าเสนอเนือ้หา 

1. เนือ้หาสอดคล้องกบั

จดุประสงค์ 

3 0 0 0 0 5.00 

 
มาก
ที่สดุ 

2. การเรียงล าดบัของเนือ้หา 2 1 0 0 0 4.66 
มาก
ที่สดุ 

3. เนือ้หาชดัเจน เข้าใจงา่ย 2 1 0 0 0 4.66 
มาก
ที่สดุ 

4. ความเหมาะสมในรูปแบบการ

น าเสนอ 
1 2 0 0 0 4.33 

มาก
ที่สดุ 

5. ความเหมาะสมกบัวยัของผู้ใช้

คูม่ือ 
1 1 1 0 0 4.00 

มาก  

คะแนนเฉลีย่ 
4.43 มาก

ที่สดุ 
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 จากตาราง 2 จากผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือศึกษาพรรณพืช
ในแหลง่เรียนรู้ธรรมชาติสวนป่าชมุชน ต าบลล าทบั จงัหวดักระบ่ีโดยผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่น 
พบว่าโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.43 อยู่ในระดบัเหมาะสมมากที่สุด สามารถ
น าไปใช้ในการสือ่สารวิทยาศาสตร์สูเ่ด็กและเยาวชนได้  
ผลการศกึษาทางด้านการสือ่สารวิทยาศาสตร์ 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัศกึษาประสทิธิภาพของการสื่อสารจากการผลสมัฤทธ์ิ
ที่ผู้ รับสารรับความรู้และความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือศึกษาพรรณพืชในแหล่งเรียนรู้
บริเวณสวนป่าชุมชน ต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวดักระบี่  ได้ผลการวิเคราะห์
ข้อมลูดงันี ้

1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของ
ผลลพัธ์ ตามเกณฑ์ 80/80 ได้ผลการทดลองดงัรายละเอียดในตาราง 3 
 
ตำรำง 3 ประสทิธิภาพของกระบวนการสือ่สาร 
 

เร่ือง N E1 E2 E1/E2 

ก า ร สื่ อ ส า ร เ ร่ื อ ง ค ว า ม
หลากหลายของพรรณพืชใน
แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ สวนป่า
ชุมชน  ต าบลล าทบั  อ าเภอล า
ทบั  จงัหวดักระบ่ี 

98 80.30 81.53 80.30/81.53 

 
 จากตาราง 3 พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลกับกลุ่มตวัอย่าง ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการสื่อสาร เร่ืองความหลากหลายของพรรณพืชในแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 
สวนป่าชุมชน ต าบลล าทับอ าเภอล าทับ จังหวดักระบี่ โดยใช้คู่มือศึกษาพรรณพืช  
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.30/81.53 แสดงว่าแบบทดสอบที่สร้างขึน้ มีประสิทธิภาพ
เทา่กบัเกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว้ 
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2. ความแตกตา่งของคะแนนก่อนและหลงัการใช้การสือ่สารเร่ืองความ
หลากหลายของพรรณพืชในแหลง่เรียนรู้ สวนป่าชุมชน ต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ
จงัหวดักระบี ่ปรากฏดงัตาราง 4 

 
ตาราง 4 การเปรียบเทยีบความแตกตา่งของคา่คะแนนเฉลีย่ ก่อนและหลงัการใช้การ

สือ่สารเร่ืองความหลากหลายของพรรณพืชในแหลง่เรียนรู้ สวนป่าชุมชน 
ต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จงัหวดักระบี ่

 
ช่วงกำรทดสอบ N X t 

ก่อนการทดลอง 98 9.77  36.14 
หลงัการทดลอง 98 16.30  

 **p< .01 
 
 จากตาราง 4  ผลสมัฤทธ์ิท่ีได้จากการเปรียบเทียบความแตกตา่งด้าน
ความรู้ของกลุม่ตวัอยา่งก่อนและหลงั ด าเนินการทดลองใช้การสือ่สาร เร่ืองความ
หลากหลายของพรรณพืชในแหลง่เรียนรู้ สวนป่าชุมชน ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั 
จงัหวดักระบี่ พบวา่ ก่อนด าเนินการสือ่สาร กลุม่ตวัอยา่งมีคะแนนเฉลีย่ เทา่กบั 9.77 
คะแนนสว่นหลงัด าเนินการสือ่สาร กลุม่ตวัอยา่งมีคะแนนเฉลีย่เทา่กบั 16.30 คะแนน 
ซึง่เมื่อน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลีย่โดยใช้คา่ t-test 
คะแนนแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 3. ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ รับสารท่ีมีตอ่ คูม่ือศกึษาพรรณพืชใน
แหลง่เรียนรู้ บริเวณสวนป่าชุมชน ต าบลล าทับ  อ าเภอล าทับ จังหวดักระบี่ ปรากฏ
ดงัตาราง 5 และตาราง 6  
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ตำรำง 5 จ านวนและร้อยละของผู้ รับสารท่ีมีความคิดเห็นตอ่คูม่ือศกึษาพรรณพืชใน
แหลง่เรียนรู้สวนป่าชุมชน ต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จงัหวดักระบี ่
ควำมคิดเหน็ จ ำนวน(98) ร้อยละ(100) 

1.เม่ือเดนิตามเส้นทางศกึษา
ธรรมชาตโิดยใช้คูมื่อศกึษาพรรณ
พืชประกอบ ทา่นคดิว่าเนือ้หาใน
คูมื่อศกึษาพรรณพืชฉบบันีเ้ป็น
อย่างไร 
       1.1 ยากเกินไป 
       1.2  ง่ายเกินไป        

 
 
 
 
 

12 
2 

 
 
 
 
 

12.25 
2.04 

       1.3 น่าสนใจ  
       1.4 ไม่น่าสนใจ 
       1.5 เฉย ๆ   
       1.6 อ่ืน ๆ (ระบ)ุ................ 

79 
- 
5 
- 

80.61 
- 

5.10 
- 

2.ทา่นคดิวา่เนือ้หาในคูมื่อเล่มนี ้
ควรปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ 
 2.1ไม่ควรปรับปรุง  
 2.2 ควรปรับปรุงในเร่ือง 

- ส านวนภาษาที่ใช้ 

- กระดาษท่ีพิมพ์  
- รูปภาพ   

- เนือ้หาตอนท่ี….  

- รูปเล่ม 

 
 

95 
 
- 
- 
- 
- 
3 

 
 

96.94 
 
- 
- 
- 
- 

3.06 

3.ทา่นคดิวา่คูมื่อฉบบันีค้วรมีการ
เผยแพร่แบบใด 
       3.1 ยืมใช้  
       3.2 แจกฟรี  
       3.3 จ าหน่าย 

 
 
- 

92 
6 

 
 
- 

93.88 
6.12 
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 จากตาราง 5 พบว่า ผู้ รับสาร ร้อยละ 80.61 มีความคิดเห็นว่า เนือ้หา 
ในคู่มือเลม่นีน้่าสนใจ ร้อยละ 5.10 รู้สกึเฉยๆ และผู้ รับสาร ร้อยละ 96.94 มีความ
คิดเห็นวา่ เนือ้หาในคูม่ือเลม่นี ้ไมค่วรปรับปรุง ผู้ รับสาร ร้อยละ 3.06 มีความคิดเห็นว่า
ควรปรับปรุงด้านรูปเล่ม ผู้ รับสาร ร้อยละ 93.88 มีความคิดเห็นว่าคู่มือเล่มนีค้วรมี 
การเผยแพร่โดยการแจกฟรี และผู้ รับสาร ร้อยละ 6.12 มีความคิดเห็นว่าคู่มือเลม่นีค้วร
มีการเผยแพร่โดยการจ าหนา่ย 

 
ตำรำง 6 คา่เฉลีย่ความพงึพอใจของผู้ รับสาร ที่มีตอ่คูม่ือศกึษาพรรณพืชในแหลง่เรียนรู้  

สวนป่าชุมชน ต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จงัหวดักระบี ่
 

ควำมคดิเห็น    X S.D. แปลผล 
กำรจัดรูปเล่ม 
1.รูปเลม่สวยงามกะทดัรัด 4.67 0.65 มากที่สดุ 
2.รูปเลม่คงทนถาวร 4.70 0.67 มากที่สดุ 
3.ขนาดของคูม่ือจบัถือได้สะดวก 4.86 0.38 มากที่สดุ 

เฉลีย่ 4.74 0.59 มากที่สดุ 
กำรจัดภำพประกอบ 
4.การจดัหน้าและรูปภาพประกอบเหมาะสม 4.91 0.32 มากที่สดุ 
5.ภาพประกอบชดัเจนช่วยให้เข้าใจเนือ้หามาก
ขึน้ 4.89 0.37 

มากที่สดุ 

6.ภาพประกอบมีความสมัพนัธ์กบัเนือ้หา 4.97 0.17 มากที่สดุ 
7.ส ีขนาดและรูปแบบตวัอกัษรเหมาะสม 4.88 0.39 มากที่สดุ 

เฉลีย่ 4.91 0.33 มากที่สดุ 
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ตำรำง 6 (ตอ่) 
 

ควำมคดิเห็น    X S.D. แปลผล 

เน้ือหา 
8.เน้ือหาใหค้วามรู้ดา้นพรรณพืชอยา่งเพียงพอ 4.98 0.14 มากท่ีสุด 
9.จุดส่ือสารแต่ละจุดมีเน้ือหาน่าสนใจ 4.87 0.42 มากท่ีสุด 
10.เน้ือหาสมัพนัธ์กบัรูปภาพ 4.96 0.20 มากท่ีสุด 
11.เน้ือหามีความยาวเหมาะสม 4.83 0.50 มากท่ีสุด 
12.เน้ือหามีความต่อเน่ืองเขา้ใจง่าย 4.84 0.42 มากท่ีสุด 
13.เน้ือหาน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัได ้ 4.90 0.39 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.89 0.37 มากท่ีสุด 

ภาษา 
14.ส านวนภาษาอ่านแลว้เขา้ใจง่าย 4.82 0.46 มากท่ีสุด 
15.ภาษาท่ีใชเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 4.92 0.34 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.87   0.41 มากท่ีสุด 

เฉลีย่รวม 4.87 0.42 มากทีสุ่ด 
 
 จากตาราง 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ รับสาร ที่มีต่อคู่มือศึกษา
พรรณพืชในแหลง่เรียนรู้ สวนป่าชุมชน ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ พบว่า 
ด้านการจดัรูปเลม่  ผู้ รับสารมีความพงึพอใจมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากบั 4.74 สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เฉลี่ยเท่ากับ 0.59 เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ขนาดของคู่มือ ที่จับถือได้สะดวกรูปเล่ม
คงทนถาวรและรูปเลม่สวยงามกะทดัรัด   
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สรุปและอภปิรำยผล 
จากการสือ่สารความหลากหลายของพรรณพืชในแหลง่เรียนรู้ธรรมชาติ สวน

ป่าชุมชน ต าบลล าทบั อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดงันี ้ 
1) ผลการส ารวจความหลากหลายของพรรณพืชบริเวณสวนป่าชุมชน ต าบลล าทับ 
อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบ่ี พบพรรณพืชจ านวนทัง้หมด 31 วงศ์ 40 ชนิด ได้แก่ เข็มม่วง 
(Pseuderanthemum  graciliflorum (Nees) Ridl.) หปูากกา (Thunbergia  fragrans  
Roxb.) รักใหญ่ (Gluta  usitata (Wall.) Ding  Hou.) นมควาย (Uvaria  rufa Blume.) 
ตีนเป็ด(Alstonia scholaris (L.)R.Br.) ทุ้ งฟ้า (Alstonia macrophylla Wall.) หมากเจ 
(Iguanura polymorpha  Becc.) เพกา (Oroxylum indicum (Linn.) Kurz) คอแห้ง 
(Euonymus cochinchinensis Pierre.) อวดเชือก (Combretum latifolium Blume.) 
ย่านปด (Tetracera loureiri (Finet.& Gagnep.) Pierre ex Craib.) ส้านใหญ่ 
(Dillenia obovata (Blume) Hoogland.) มะเม่าไข่ปลา (Antidesma ghaesembilla 
Gaertn. ) โลต่ิ๊น (Derris elliptica (Roxb.) Benth.) ก่อหลบั (Lithocarpus curtisii 
(King exHook.f.)A.Camus) ไผ่ผาก (Gigantochloa densa  (E.G.Camus) T.Q.Nguyen) 
หวายลิง (Flagellaria indica Linn.) แต้ว (Cratoxylum formosum (Jack) Dyer.) 
มเหสกัข์ (Tectona grandis  L.f.) นนทรี (Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer. ex 
K.Heyne.) นน (Vitex pinnata L.f.) คลุ้ม (Donax canniformis )โคลงเคลง 
(Melastoma malabathricum L.ssp. malabathricum) ย่านาง (Titiacora triandra 
(Colebr.) Diels) มะหาด (Artocarpus lacucha Roxb.) มะเดื่อปล้อง (Ficus hispida 
L.f.) ยคูาลิปตสั (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) หว้า (Syzygium cumini (L.) 
Skeels) แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Jaub. Var. kerrii (Craib & Hutch.) Nielsen) 
หม้อข้าวหม้อแกงลงิ (Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce.) หมากหมก (Lepionurus 
sylvestris Blume.) หวายดง Calamus viminalis Wild.) เตา่ร้า (Caryota mitis Lour.) 
กะพ้อ(Licuala spinosa Thunb.) เตยหน ู(Pandanus obovatus H. St. John.) ยอป่า 
(Morinda coreia Ham.) ก าซ า (Lepisanthes rubiginosa) พลบัพลา (Microcos 
tomentosa Sm.) ตะขบขีน้ก (Muntingia calabura L.) และมงัตาน (Schima wallichii 
(DC.) Korth.) 
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 2) จากการศกึษาส ารวจความหลากหลายของพรรณพืช ผู้วิจยัได้ใช้กระบวนการมีสว่น
ร่วมโดย ศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพฒันาสวนป่าชมุชน ต าบลล าทบั 
ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน   ครู และนกัเรียน หลงัจากนัน้ ได้พฒันาสวนป่าชุมชน
ก าหนดเส้นทางศกึษาธรรมชาติด้านความหลากหลายของพรรณพืช และร่วมกนัประชมุ
กลุม่ยอ่ยระดมความคิดเห็นเก่ียวการเลอืกชนิดของพรรณพืชและก าหนดจดุสือ่สารท่ีจะ
สื่อสารในแหล่งเรียนรู้  ผลการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นเก่ียวการเลือกชนิด
ของพรรณพืชและก าหนดจดุสือ่สารท่ีจะสือ่สารในแหลง่เรียนรู้  สวนป่าชุมชน ต าบลล า
ทบั  อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่  สรุปตามประเด็นได้ดังนี (้2.1) พรรณพืชเด่นที่ควร
สือ่สารให้กบัผู้ รับสาร  พิจารณาจากพืชนัน้ควรเป็นพืชที่มีทัว่ไปในท้องถ่ิน และพบในป่า
อื่นๆ พืชบางชนิดเร่ิมพบยากในท้องถ่ิน และพืชที่มีความส าคัญเชิงสญัลกัษณ์ของ
ท้องถ่ิน  ซึ่งเยาวชนในท้องถ่ินควรรู้จักและมีความรู้ด้านพรรณพืชอย่างยิ่งมี 19 ชนิด 
ดงันี ้คือ พีพวนน้อย (นมควาย) สตัตบรรณ (ตีนเป็ด) ทุ้งฟา้  มะเมา่ไขป่ลา หางไหลแดง 
(โลต่ิ๊น) หวายลิง ไผ่ผาก มเหสกัข์ (สกัสยามมินทร์) โคลงเคลง (มงัเร) มะหาด มะเดื่อ
ปล้อง หว้า กะพ้อ เพกา มะหวด (ก าซ า) หม้อข้าวหม้อแกงลิง คลุ้ม พลบัพลา และ
ตะขบขีน้ก (2.2) การเลือกจุดสื่อสารในแหล่งเรียนรู้  พิจารณาจากพรรณพืชนัน้เป็น
พรรณพืชเด่นและมีเนือ้หาองค์ความรู้ด้านพรรณพืชครอบคลมุวตัถุประสงค์ของการ
สือ่สาร ก าหนดจดุสือ่สารเป็น 6 จดุเรียงตามล าดบัดงันีค้ือ จุดสื่อสารที่ 1 ดงไผ่งาม จุด
สือ่สารท่ี 2 หม้อข้าวหม้อแกงลงิ จดุสื่อสารที่ 3 กะพ้อ จุดสื่อสารที่ 4 สงัคมไม้ใหญ่  จุด
สื่อสารที่ 6  ใต้ร่มหว้า และ จุดสื่อสารที่ 6 หวายลิง  3) การหาประสิทธิภาพของคู่มือ
ศึกษาพรรณพืชในแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ สวนป่าชุมชน ต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ 
จงัหวดักระบี่ พบว่า (3.1) คู่มือมีประสิทธิภาพในการสื่อสารได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด คือ E1/E2 =  80.30/81.53 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตัง้ไว้ 80/80 ผล
การทดสอบวดัความรู้ความเข้าใจ พบวา่ ก่อนด าเนินการสือ่สาร เร่ืองความหลากหลาย
ของพรรณพืชในแหล่งเรียนรู้  สวนป่าชุมชน ต าบลล าทบั  อ าเภอล าทบัจังหวดักระบี่  
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 9.77 คะแนน ส่วนหลงัด าเนินการสื่อสาร กลุ่ม
ตวัอยา่งมีคะแนนเฉลีย่เทา่กบั 16.30 คะแนน  ซึง่เมื่อน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
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แตกตา่งระหวา่งคา่เฉลีย่โดยใช้คา่ t-test คะแนนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .01 แสดงวา่กลุม่ตวัอยา่งมีความรู้เพิ่มขึน้จริง (.(3.2) ผู้ รับสาร มีความพึงพอใจ
ตอ่ คูม่ือศกึษาพรรณพืชในแหลง่เรียนรู้ธรรมชาติสวนป่าชุมชน ต าบลล าทบั  อ าเภอล า
ทับ จังหวัดกระบี่ อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.87 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เฉลี่ยเท่ากบั 0.42 ดงันัน้สรุปได้ว่า การสื่อสารความหลากหลายของ
พรรณพืชในสวนป่าชุมชน ต าบลล าทบั อ าเภอล าทับ จังหวดักระบี่ โดยส ารวจความ
หลากหลายของพรรณพืชและพฒันาแหลง่เรียนรู้ธรรมชาติ จดัท าคู่มือศึกษาพรรณพืช 
ผลการวิจยั เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ที่ว่า คู่มือศึกษาพรรณพืชในแหลง่เรียนรู้
ธรรมชาติ สวนป่าชมุชน ต าบลล าทบั  อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบ่ี มีประสทิธิภาพในการ
สื่อสารได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด และผู้ รับสารมีความพึงพอใจต่อคู่มือศึกษา
พรรณพืชในแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติสวนป่าชุมชน ต าบลล าทบั  อ าเภอล าทับ จังหวัด
กระบี่  อยู่ในระดบัมากที่สดุ  จากการสื่อสารความหลากหลายของพรรณพืชบริเวณ
สวนป่าชมุชน ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ มีประเด็นส าคญัน ามาอภิปราย
ผล ดงันี ้
 1) ผลการศึกษาด้านความหลากหลายของพรรณพืชบริเวณสวนป่าชุมชน 
ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่พบพรรณพืชจ านวนทัง้หมด  31 วงศ์ 40 ชนิด 
ซึ่งเป็นกลุ่มพืชที่มีวิสยัไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ที่พบจ านวนไม่มากนกั เช่น มงัตาน นน 
นนทรี หว้า แดง แต้ว ส้านใหญ่ มะหวด (ก าซ า) มะหาด คอแห้ง รักใหญ่ ก่อหลบั และ
ยอป่า กลุม่ไม้ยืนต้นท่ีมีการน ามาปลกูเพิ่มได้แก่ มเหสกัข์ ยคูาลปิตสั สตัตบรรณ ทุ้งฟ้า 
ไม้ต้นขนาดเลก็ ได้แก่ มะเม่าไข่ปลา พลบัพลา ตะขบขีน้ก มะเดื่อปล้อง เพกา สว่นพืช  
ที่มีวิสยัไม้พุ่ม เช่น ไผ่ผาก หูปากกา คลุ้ม หมากหมก กะพ้อ เต่าร้าง หมากเจ เตยหน ู
หวายดง โคลงเคลง(มงัเร) เข็มป่า และกลุม่ไม้เถาเลือ้ย ได้แก่ หางไหลแดง (โลต่ิ๊น) ยา่น
ปด ยา่นางอวดเชือก หวายลิง หม้อข้าวหม้อแกงลิง และพีพวนน้อย(นมควาย) เป็นต้น 
2) ผลการประชุมกลุม่ย่อยระดมความคิดเห็นสรุปว่า พรรณพืชเด่นที่ควรน ามาสื่อสาร
ให้กับผู้ รับสารในคู่มือศึกษาพรรณพืช นัน้มี 19 ชนิด โดยผู้ เข้าร่วมประชุมให้
ความส าคญัในด้านความน่าสนใจส าหรับกลุม่ผู้ รับสารได้แก่ โคลงเคลง (มงัเร) ตะขบ
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ขีน้ก เพกา มะเม่าไข่ปลา หวายลิง ไผ่ผาก  พลบัพลา มะเดื่อปล้อง และกะพ้อ พืชบาง
ชนิดอาจจะเคยได้ยินช่ือแต่ไม่เคยพบเห็นต้นไม้จริง ได้แก่ พีพวนน้อย (นมควาย) หาง
ไหลแดง (โลต่ิ๊น) หม้อข้าวหม้อแกงลงิ มะหาด และ คลุ้ม และพืชบางชนิดเร่ิมพบยากใน
ท้องถ่ิน ได้แก่ มะหวด (ก าซ า) และหว้า รวมถึงพืชบางชนิดมีการน ามาปลกูเพิ่มเพื่อสื่อ
ถึงสัญลักษณ์ความส าคัญต่อท้องถ่ินนัน้  ได้แก่ สัตตบรรณ(ตีนเป็ด) ทุ้ งฟ้า และ
มเหสกัข์ (สกัสยามมินทร์) 3) ผลการประชุมกลุ่มย่อย ผู้น าชุมชน ผู้ เช่ียวชาญด้าน
พรรณพืช ผู้ เช่ียวชาญด้านสิง่แวดล้อมศกึษาและตวัแทนผู้ รับสารเพื่อระดมความคิดเห็น
และการให้ความร่วมมือในการส ารวจพรรณพืช และพฒันา สวนป่าชุมชนต าบลล าทบั 
อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบ่ี ให้เป็นแหลง่เรียนรู้ เพื่อสื่อสารองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ด้านความหลากหลายของพรรณพืชในครัง้นี ้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการมีสว่นร่วมของ
ชมุชนในด้านการจดัการ เร่ิมตัง้แต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมลงมือปฏิบตัิ สง่ผลให้
การอนรัุกษ์ป่าชุมชนแห่งนีม้ีความยัง่ยืน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรูญ สนักว๊าน 
(2553: 58) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการอนุรักษ์ป่าชุมชนของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ จังหวดัพะเยา พบว่าในการอนุรักษ์ป่าชุมชนควร
สง่เสริมให้ประชาชนเข้าไปมีสว่นร่วม ซึง่ผู้น าท้องถ่ินในพืน้ท่ีมีบทบาทส าคญัในการโน้ม
น้าวหรือชกัจงูรวมทัง้การให้ข้อมลูขา่วสารท่ีส าคญัแก่ประชาชนจะสง่ผลให้ประชาชนใน
พืน้ที่รักและหวงแหน เข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชุมชนอย่างยัง่ยืนและการจัด
การศกึษาเร่ืองการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติควรจะสอดแทรกเข้าไปในสถานศึกษาใน
พืน้ที่เพื่อให้เยาวชนได้เห็นคณุค่าและความส าคญัของการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
4) ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของคู่มือศึกษาความหลากหลายของพรรณพืชใน
แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ สวนป่าชุมชน ต าบลล าทับ อ าเภอล าทบั จังหวัดกระบี่ ด้าน
กระบวนการและประสิทธิภาพของผลลพัธ์ ตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า ประสิทธิภาพของ
กระบวนการสื่อสาร  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.30/81.53 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ 80/80 
ที่ตัง้ไว้ คู่มือศึกษาพรรณพืชในแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ สวนป่าชุมชน  ต าบลล าทับ  
อ าเภอล าทบั จังหวดักระบี่ สามารถพฒันาความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้ รับสารเก่ียวกับ
ความหลากหลายของพรรณพืช  เพิ่มขึน้มากกวา่ก่อนได้รับการสือ่สารอย่างมีนยัส าคญั
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ทางสถิติที่ระดบั .01 5.0 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ รับสารที่มีต่อคู่มือศึกษา
พรรณพืชในแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติสวนป่าชุมชน ต าบลล าทบั  อ าเภอล าทับ จังหวัด
กระบี ่ ซึง่พบวา่  เมื่อเดินตามเส้นทางศกึษาธรรมชาติโดยใช้คู่มือศึกษาพรรณพืช  ผู้ รับ
สารมีความคิดเห็นประเด็นความยากง่ายและความน่าสนใจของเนือ้หาในคู่มือศึกษา
พรรณพืชฉบบันี ้พบว่า เนือ้หายากเกินไปร้อยละ 12.25 เนือ้หาง่ายเกินไปร้อยละ 2.04 
เนือ้หาน่าสนใจร้อยละ 80.61 และเฉยๆ ร้อยละ 5.10 ส่วนความคิดเห็นประเด็นควร
ปรับปรุงแก้ไขเนือ้หาในคู่มือเลม่นีห้รือไม่ พบว่า ผู้ รับสารร้อยละ 96.94 มีความคิดเห็น
ว่า ไม่ควรปรับปรุง ผู้ รับสารร้อยละ 3.06 มีความคิดเห็นว่าควรปรับปรุงในด้านรูปเลม่ 
แสดงให้เห็นว่าผู้ รับสารร้อยละ 80.61  มีความสนใจในเนือ้หาเร่ืองพรรณพืช และมี
ความคิดเห็นว่าไม่ควรปรับปรุงถึงร้อยละ 96.94  สว่นความคิดเห็นที่ผู้ รับสารจ านวน
ร้อยละ 5.10  รู้สกึเฉยๆ เนือ้หายากเกินไปร้อยละ 12.25 เนือ้หาง่ายเกินไปร้อยละ 2.04 
ซึ่งไม่สอดคล้องสมัพนัธ์กนั อาจเป็นเพราะกลุม่ผู้ รับสารกลุม่นีอ้ยู่ในช่วงอาย ุ11-12 ปี 
ความสนใจในด้านวิชาการยงัไมม่ากนกั สนใจเฉพาะการเดินป่าศึกษาแหลง่เรียนรู้โดย
อ่านแบบสอบถามไม่ละเอียด  ให้ความสนใจในการตอบข้อค าถามในแบบสอบถาม
น้อย ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อคู่มือในด้านการจัดภาพประกอบ ด้านเนือ้หา 
และด้านภาษา พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมากที่สดุมีค่าเฉลี่ยรวม 
เท่ากบั  4.87  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เฉลี่ย เท่ากบั 0.42 โดยผลการประเมิน 
พบว่า ด้านการจัดภาพประกอบ ผู้ รับสารมีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม 
เท่ากบั  4.91  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เฉลี่ยเท่ากบั 0.33 รองลงมาคือ ผลการ
ประเมินด้านเนือ้หา พบว่า ผู้ รับสารมีความ พึงพอใจมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ  
4.89  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เฉลี่ย เท่ากบั 0.37  และผลการประเมินด้าน
ภาษา พบว่า ผู้ รับสารมีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.87 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เฉลีย่ เท่ากบั 0.41 ทัง้นีเ้พราะว่าการสื่อสารด้วยคู่มือศึกษา
พรรณพืช เป็นการสื่อสารประเภทการเรียนการสอนที่ ได้สัมผัสกับสื่อของจริง  
ในธรรมชาติประกอบกบัเอกสารคูม่ือนีใ้ห้รายละเอียดเนือ้หา สารสนเทศ ความรู้ชดัเจน 
มีความแปลกใหม ่ภาพประกอบสวยงาม นกัเรียนสามารถ ท ากิจกรรมได้ตามจดุสือ่สาร 
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ท าให้เกิดความกระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้ ด้วยเหตนุีจ้ึงสง่ผลท าให้ประสทิธิภาพของคะแนน
การท ากิจกรรมและแบบทดสอบสงูกวา่เกณฑ์และมีความพงึพอใจต่อคู่มือศึกษาพรรณ
พืชในระดบัมากที่สดุ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ กานดา กิจการนา (2553:129-130) 
พบวา่ คูม่ือศกึษาธรรมชาติเส้นทางชมน า้ตกโตนปริวรรต จงัหวดัพงังา ส าหรับนกัเรียน
ช่วงชัน้ ที่ 3 (ระดบัชัน้ ม.3) โรงเรียนตะกัว่ทุ่งงานทวีวิทยายน สามารถพฒันาความรู้
ความเข้าใจ ความตระหนกั และเจตคติ เก่ียวกับการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถ่ินเพิ่มขึน้ มากกว่าก่อนได้รับการเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ผล
การประเมินด้านความพึงพอใจคู่มือศึกษาธรรมชาติเส้นทางชมน า้ตกโตนปริวรรต
จงัหวดัพงังา เรียงตามล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า ดีมากร้อยละ 63.00 ดี ร้อยละ 
35.00 พอใช้คิดเป็นร้อยละ 2.00 โดยที่หวัข้อประเมินที่อยู่ในระดบัดีมาก มากที่สดุ คือ 
กิจกรรมมีความสมัพนัธ์กบัเนือ้หาน่าสนใจ ร้อยละ 75.00 สว่นหวัข้อประเมินที่อยู่ใน
ระดบัดี มากที่สดุ คือ ขนาดตวัอกัษรมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 55.00 และหวัข้อ
ประเมินที่อยู่ในระดบัพอใช้ มากที่สดุ คือ คู่มือมีขนาดกะทดัรัด พกพาสะดวก คิดเป็น
ร้อยละ 15.00  และสอดคล้องกบั งานวิจยัของ ทนงศกัดิ์ ตณัฑวณิช (2553: 123) ได้
ศกึษาวิจยัการพฒันาคู่มือศึกษาธรรมชาติเส้นทางเดินป่าเขาพระแทว  ส าหรับนกัเรียน
ช่วงชัน้ที่ 3 (เฉพาะชัน้ ม.3) โรงเรียนเมืองถลาง จงัหวดัภเูก็ต พบว่า ประสิทธิภาพของ 
คูม่ือศกึษาธรรมชาติเส้นทางเดินป่าเขาพระแทวมีประสิทธิภาพ ท าให้นกัเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ ความตระหนกั เจตคติ และมีการอนรัุกษ์ทรัพยากรป่าไม้ในท้องถ่ินเพิ่มขึน้ 
ที่ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 99 อีกทัง้นกัเรียนมีความพึงพอใจคู่มือศึกษาธรรมชาติ
เส้นทางเดินป่าเขาพระแทว อยูใ่นระดบัดีมากคิดเป็นร้อยละ 72.00  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรน าคูม่ือศกึษาความหลากหลายพรรณพืชในสวนป่าชมุชน ต าบลล าทบั 
อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบ่ี ที่ใช้ในการศึกษาวิจยัครัง้นีไ้ปใช้กบักลุม่ตวัอย่างที่แตกต่าง
กนัออกไป เช่น นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นหรือนกัเรียนที่มีระดบัความสามารถ
แตกตา่งกนั เพื่อน าข้อมลูที่ได้มาเปรียบเทียบในโอกาสตอ่ไป 
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 2. ควรมีการจดัท าคูม่ือศกึษาระบบนิเวศในสวนป่าชมุชน ต าบลล าทบั อ าเภอ
ล าทับ จังหวัดกระบี่ ส าหรับนักเรียนในช่วงชัน้ต่าง ๆ  เพื่อการสื่อสารเนือ้หาและ
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่แตกตา่งออกไป 

 3. ควรเสนอโครงการร่วมกบัองค์กรท้องถ่ินในการพฒันาเส้นทางเดินศกึษาใน
การศกึษาธรรมชาติให้สมบรูณ์เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนผู้สนใจได้เยี่ยมชมศกึษาหา
ความรู้และน าสือ่คูม่ือศกึษาพรรณพืชเลม่นีไ้ปจดักิจกรรมด้านสิง่แวดล้อมในท้องถ่ินได้ 
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