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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาคู่มือการส่งเสรมิการเรยีนรู้ทรพัยากรปศุสตัว์ในชุมชนให้มปีระสทิธภิาพและ 
ประสิทธิผลตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ จริยธรรมสิ่ งแวดล้อม และจิตอาสาสิง่แวดล้อมต่อ 
ทรพัยากรปศุสตัว์ในชุมชน ก่อนและหลงัการเรยีนรู้ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษา คอื นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 1 
สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 48 คน ทีล่งทะเบยีน 
เรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ คู่มอืการส่งเสรมิ 
การเรยีนรู้ แผ่นพบั แบบทดสอบความรู้ แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม และแบบวดัจติอาสาสิง่แวดล้อม สถิติที่ใช้ในการ 
วเิคราะหข์อ้มูลคอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและสถติทิดสอบสมมตฐิาน Paired t-test ผลการวจิยั 
พบว่า คู่มอืมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 92.81/87.39 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอื เท่ากบั 0.7899 นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และจติอาสาสิง่แวดลอ้ม หลงัการเขา้ร่วมการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract 
 The purpose of this research were to develop a manual of promotion of learning of livestock resources in 
the community to be efficient and effective according to the criteria 80/80, to study and compare knowledge, 
environmental ethics and environmental volunteer on livestock resources in the community before and after 
learning. The sample were 48 the first year undergraduate students in  environmental education program, Faculty 
of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University, enrolled in forest resources and wildlife 
courses which can be obtained from a specific selection. The tools used in the research were the promotion 
learning manual, brochure, knowledge test, environmental ethics measure and environmental volunteer measure, 
the statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and paired t-test 
hypothesis test. The training manual is as efficient as 92.81/87.39 while the effectiveness index of the training 
manual is 0.7899 showed that students have an average knowledge score, environmental ethics and 
environmental volunteer, after attending the training higher than before attending the training with statistical 
significance at the level of .05 
 
Keywords : Promotion, learning, livestock resources, knowledge, environmental ethics, 
     Environmental volunteer 
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1. บทน า 
 การเข้าสู่ศตวรรษใหม่กับประชากรจ านวน
มหาศาลของโลก ก่อให้เกดิปัญหาหลกัอนัดบัแรก คอื
เรื่องอาหาร และเป็นปัจจยักดดนัใหม้นุษยแ์ก่งแย่ง ใน
การใช้ทรพัยากรมากขึ้น จนท าให้เกิดผลกระทบต่อ 
สิง่แวดลอ้มอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้การปศุสตัวเ์ป็นแหล่ง
หลกัในการผลติอาหารโดยเฉพาะโปรตนีส าหรบัมนุษย ์
อาจจะดว้ยป่าไม ้สตัวป่์าถูกท าลาย และไม่สามารถหา
อาหารจากธรรมชาติได้อีกต่อไป หรือการพัฒนา
วชิาการ ดา้นโภชนาการในการปรบัปรุงคุณภาพชวีติ
ท าใหค้วาม ต้องการอาหารโปรตีนจากสตัว์เลี้ยง เช่น 
เน้ือ นม ไข ่มคีวามตอ้งการสงูขึน้ตามล าดบั ท าใหก้าร
ผลติสตัวแ์บบดัง้เดมิไม่สามารถผลติอาหารใหเ้พยีงพอ
ได ้ผลกัดนัให ้เกดิการผลติขนาดใหญ่ ท าใหเ้กดิการใช้
ทรพัยากรอย่างสิน้เปลอืง และบางครัง้มผีลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อม อย่างรุนแรง เช่น ป่าไม้ น ้าเสยี อุณหภูมิ
ของโลกสูงขึ้น เรื่อยๆ ดินถูกท าลายอากาศเป็นพิษ 
อย่างไรกด็ใีนการผลติอาหารทัง้พชืและสตัวไ์ม่สามารถ
ลดลงได้ สิง่ทีจ่ะ สามารถท าไดค้อืหาวธิลีดมลพษิ หา
รูปแบบการผลิตที่สร้างมลพิษน้อยที่สุด (ปราโมทย ์
แพงค า, 2552: 37)  
 ปัจจุบนัธุรกจิทางด้านปศุสตัว์และสตัวเ์ลี้ยงใน
ประเทศไทยได้ก้าวหน้าไปอย่างรวด เรว็ โดยเฉพาะ
ด้านปศุสตัว์ ความต้องการของตลาดสูงขึ้นเนื่องจาก
การเพิ่มของจ านวนประชากร การบริโภคอาหาร
โปรตีนจงึต้องการเพิม่ขึน้เป็นเงาตามตวัและที่ส าคญั
คอื ศกึษาของผูบ้รโิภคสงูขึน้การ มคีวามเขา้ใจและเอา
ใจใส่ในเรื่องของการกนิอยู่ดขี ึน้ อาหารโปรตนีมากขึน้
กว่าเดิม การเลี้ยงสตัว์ในปัจจุบนัจงึด าเนินการในรูป
ธุรกจิหรอือุตสาหกรรมการเลีย้งสตัว ์กระบวนการผลติ
สตัวปั์จจุบนั เช่น สุกรว่ามปัีจจยัหลกัอยู่ 3 ประการคอื 
พนัธุ์ สุกร อาหารและการให้อาหาร และ การจดัการ
ฟาร์ม เช่น การก่อสร้างโรงเรือน การ ปฏิบตัิเลี้ยงด ู
การจัดการวัตถุดิบอาหารสตัว์หรือแม้แต่การซื้อหา
พนัธุส์ตัวจ์ากทีใ่ดหรอืพนัธุใ์ด (สมพร คุม้จอหอ, 2548: 
1) การประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ให้ประสบ
ความส าเร็จต้องมีการด าเนินงานด้านพันธุ์สตัว์และ 
การผสมพนัธุส์ตัว ์อาหารและการใหอ้าหาร การจดัการ 
และการรกัษาและป้องกนัโรคทีม่ปีระสทิธ ิภาพ ซึง่สิง่ที่

กล่าวมาแลว้ไดม้กีารปรบัปรุงและพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
แต่เมื่อผลผลิตจะออกจ าหน่ายราคาปศุสัตว์ที่ไม่
แน่นอนกลบัเป็นอุปสรรคต่อการจดัจ าหน่ายจงึเสีย่งต่อ
การขาดทุน ทัง้นี้เพราะมปัีจจยั หลายอย่างทีม่อีทิธพิล
ต่อราคาทัง้ปัจจัยปกติและปัจจัยที่ผิดปกติ ปัจจัย
เหล่านี้หลายปัจจยัที่ผูผ้ลติไม่ สามารถควบคุมภายใต้
สภาวะตลาดแบบเสรไีด ้เช่น การเปลีย่นแปลงของอุป
สงคแ์ละอุปทาน การรวม กลุ่มกนัของผูผ้ลติทีม่มีากจน
มอีทิธพิลต่อระดบัราคาปศุสตัว์ ฯลฯ ทางออกที่ดขีอง
ผู้ผลิตคือ การลด การสูญเสียจากการตายหรือการ
สญูเสยีน ้าหนักระหว่างการขนส่ง และขายผลผลติปศุ
สตัวใ์นช่วงเวลา ทีเ่หมาะสมทีม่รีาคาสงู การศกึษาการ
เคลื่อนไหวของราคาปศุสัตว์เพื่อให้ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงของราคา จึงเป็นสิง่จ าเป็นเพื่อน ามาใช้
ประกอบการวางแผนการผลติปศุสตัว์แต่ละชนิดหรือ
ทราบแนว โน้มเพื่อพยากรณ์ราคาในอนาคตได ้(พนิช 
ค ารบธนสาร, 2548: 7)  
 การเลีย้งสตัว ์คอื การบ ารุงรกัษาเลีย้งดูสตัวใ์ห้
เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และเป็นปกติสุขจนได้รับ
ผลตอบแทนจากสตัว์ไม่ว่าจะเป็นผลผลิต ผลิตภัณฑ์
หรอืผลพลอยไดจ้ากสตัว ์(พานิช ทนินิมติร, 2535) ท า
ให้เกษตรกรอยู่ดกีนิด ีได้รบัอาหารที่มีคุณค่าสูง การ
บริโภคเนื้อสัตว์ของคนไทยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น 
เนื่องจากปัจจุบนัปริมาณการบรโิภคยงัน้อยมากเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่นๆ (จรสั สว่างทพั, 2539,
หน้า9) มนุษย์รู้จกัการเลี้ยงสตัว์มาแล้วไม่น้อยกว่า 
9,000 ปี จากเดมิทีเ่คยออกล่าสตัวแ์ลว้ฆ่าใหต้ายก่อน
น าซากกลับไปบริโภค โดยการน าสตัว์ที่มีชีวิตที่จ ับ
ได้มาขังรวมกันปล่อยทิ้งไว้สักระยะหนึ่งสตัว์ก็เพิ่ม
จ านวนขึ้น มนุษย์จงึได้แนวความคิดว่าหากน าสตัว์มี
ชวีติที่จบัได้มาขงัรวมกนัแล้วน าอาหารมาเลีย้งสตัว์ที่
ข ังไว้ก็จะได้สัตว์ตัวใหม่โดยที่ไม่ต้องไปออกล่า 
(สมชาย ศรพีลู, 2549: เวบ็ไซต์)  มนุษยจ์งึรูจ้กัวธิกีาร
เลี้ยงสตัว์ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมาตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจุบนั
มนุษยต์ัง้ถิน่ฐานทีอ่ านวยต่อการหาอาหารจบัจองทีด่นิ
จนพฒันามาเป็นการปลกูพชืและการเลีย้งสตัวไ์วก้นิใน
ครอบครวัและแบ่งปันกนั ต่อมาเมื่อประชากรของโลกมี
มากขึ้นก็เกิดการซื้อขายขยายตัวและก่อให้เกิดการ
คดิคน้และพฒันาการเพื่อใหไ้ดผ้ลผลติมากขึน้ไดน้ าเอา



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 2(1), 2019 : 66 - 80 

 69 

เครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานคนและสัตว์ และการ
คดิคน้การใชย้าฆา่แมลง ท าใหก้ารเกษตรสะดวกสบาย
มากขึ้น แต่ก็ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิง่แวดล้อม 
เช่น สารเคมีที่ใช้ก็เกิดการแพร่กระจายของสารพิษ
ตามแม่น ้าล าคลองท าให้สตัว์ได้รบัสารพิษ (จุไรรตัน์ 
คุรุโคตร, 2556: 153) ปัจจุบนัมโีรคหลายโรคที่
สามารถท าการป้องกนัได้โดยการฉีดวคัซนีใหแ้ก่สตัว์
เลี้ยงเป็นการล่วงหน้า เกษตรกรจ านวนมากยงัเขา้ใจ
ผิด คิดว่าวัคซีนมีไว้ส าหรับรักษาโรค และจะไม่ท า
วัคซีนให้สัตว์เลี้ยงจนมีโรคเกิดแล้วจึงติดต่อให ้
เจ้าหน้าที่ของรฐับาลไปท าการฉีดวคัซีนให้ จึงท าให้
โรคระบาดต่างๆ ยงัเป็นปัญหาอยู่ทัว่ไป (สารานุกรม
ไทยส าหรับเยาวชน, 2561: เว็บไซต์) มนุษย์มี
วิวัฒนาการในการเลี้ยงสัตว์มาโดยตลอดจากสมัย
โบราณจนถงึปัจจุบนั มนุษยร์ูจ้กัการคดัเลอืกพนัธุส์ตัว ์
ก า ร ผ ส ม พั น ธ์ สั ต ว์  ก า ร ใ ห้ อ า ห า ร สั ต ว ์
(มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ,2545) และการ
จดัการดา้นสขุาภบิาลทีด่ ีเช่น การท าความสะอาด พ่น
ยาฆ่าเชื้อประจ า ดูแลสภาพแวดล้อมในโรงเรือนให้
เหมาะสม ไม่ร้อน อบอ้าวเกินไป (ด ารง กิตติชัยศร
,2542)  
 จากขา้งต้นผู้วจิยัจงึไดม้คีวามสนใจทีจ่ะศกึษา
และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรปศุสัตว์ใน
ชุมชน เน่ืองจากการผลติปศุสตัวม์คีวามจ าเป็นอย่างยิง่
ส าหรับผลิตอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยหลักอันดับแรก
ส าหรบัมนุษย์ โดยมนุษย์บรโิภคผลผลติจากสตัว์เป็น
แหล่งสารอาหารหรอืโภชนะทีจ่ าเป็นต่างๆ นอกจากนี้
ยัง ใช้ เ ป็นแรงงาน ส าหรับการขนส่ ง  และการ
เกษตรกรรม การผลติไดเ้พิม่ ขึน้ตามจ านวนประชากร
ทีเ่พิม่ขึน้ จนท าใหร้ปูแบบการผลติเปลีย่นไปเพื่อใหท้นั
และเพยีงพอกบัความต้องการจนบางครัง้ท าใหเ้กดิผล
กระทบต่อสิง่แวดลอ้ม หนทางใน การป้องกนัและแกไ้ข
จงึควรปรบัรูปแบบการผลติโดยลด ผลต่างๆ ทีค่าดว่า
จะมผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม เช่น การท าฟารม์ระบบ
ผสมผสาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวยีนของธาตุ
อาหารกลับคืนสู่ดิน เพื่อให้เกิดการ ผลิตได้อย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ยนื และควรสง่เสรมิระบบ การผลติแบบ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น แหล่งน ้ า ดิน และอากาศ 
ดงันัน้ผู้วิจ ัยจึงเห็นแล้วว่าหากมีการวางฐานความรู้

เรื่องทรพัยากรปศุสตัวอ์ย่างถูกวธิกีจ็ะท าใหใ้นอนาคต
มทีรพัยากรปศุสตัว์ไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์สบื
ต่อไป และนอกจากนี้การอบรมการส่งเสรมิการเรยีนรู้
ทรพัยากรปศุสตัวใ์นครัง้นี้ เพื่อใหน้ิสติทีเ่ขา้ร่วมอบรม
ไดร้บัองคค์วามรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรปศุสตัว ์รวมถงึให้
นิสติที่เขา้ร่วมอบรมได้มจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมและจิต
อาสาสิง่แวดลอ้มเพิม่มากยิง่ขึน้ ซึง่สามารถน าไปสู่การ
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อมและทรพัยากรปศุสตัว์ในชุมชนได้
อย่างยัง่ยนื   
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1) เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการเรียนรู้
ทรัพยากรปศุสัตว์ในชุมชนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลตามเกณฑ ์80/80 ของคู่มอื 
 2.2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู ้
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมและจติอาสาสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบั
การส่งเสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรปศุสตัวใ์นชุมชนก่อน
และหลงัการเรยีนรูท้รพัยากรปศุสตัวใ์นชุมชน 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตระดับ
ปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 72 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นิสิต
ระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา 
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม จ านวน 48 คน ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัว์ป่า ซึ่งได้มาจากการ
เลอืกแบบเจาะจง 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา    
 1) ตวัแปรต้น ได้แก่ การส่งเสรมิการเรยีนรู้
ทรพัยากรปศุสตัวใ์นชุมชน 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
  2.1) ความรู้เกี่ยวกบัทรพัยากรปศุสตัว์ใน
ชุมชน 
  2.2) จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับ
ทรพัยากรปศุสตัวใ์นชุมชน 
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  2.3) จติอาสาสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัทรพัยากร
ปศุสตัวใ์นชุมชน 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืที่ใช้ในการถ่ายทอด ได้แก่ คู่มอื
การสง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรปศุสตัวใ์นชุมชน และ
แผ่นพบัเรื่องทรพัยากรปศุสตัวใ์นชุมชน 
 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 
ได้แก่ แบบวัดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรปศุสัตว์ใน
ชุมชน แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัทรพัยากร
ปศุสัตว์ในชุมชน และแบบวัดจิตอาสาสิ่งแวดล้อม
เกีย่วกบัทรพัยากรปศุสตัวใ์นชุมชน 
3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมอื ไดแ้ก่ คู่มอื แผ่นพบั แบบวดัความรู้ แบบวดั
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และแบบวดัจติอาสาสิง่แวดลอ้ม
เกีย่วกบัทรพัยากรปศุสตัวใ์นชุมชน 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอืดงันี้ 
  2.1) คู่มอืการส่งเสรมิการเรยีนรูท้รพัยากร
ปศุสตัว์ในชุมชน โดยมีเนื้อหาการเรียนรู้ทัง้หมด 4 
หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 ความรู้
ทัว่ไปเกี่ยวกบัทรพัยากรปศุสตัว์ในชุมชน หน่วยที่ 2 
ประโยชน์ของทรพัยากรปศุสตัว์ ที่ 3 การเกดิปัญหา
กลิ่นจากทรัพยากรปศุสัตว์ และหน่วยที่ 4 ความรู้
ทัว่ไปเกีย่วกบัโรคสตัวแ์ละการสขุาภบิาล 
  2.2) แผ่นพับเรื่องทรัพยากรปศุสตัว์ใน
ชุมชน โดยจัดท าเป็นแบบ 1 แผ่นต่อ 1 หน่วยการ
เรยีนรู ้ 
  2.3) แบบวดัความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร     
ปศุสตัวใ์นชุมชน เป็นแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก คอื ก 
ข ค และ ง จ านวน 20 ขอ้ ตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบ
ผดิให ้0 คะแนน จ านวน 20 ขอ้ 
  2.4) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบั
ทรัพยากรปศุสัตว์ในชุมชน เป็นแบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก คือ ก ข ค และ ง จ านวน 20 ข้อ โดยมี 4 
ระดบั ได้แก่ เพื่อตนเอง เพื่อญาติมติรพวกพ้อง เพื่อ
สงัคม และเพื่อความถูกตอ้งดงีาม 
  2.5) แบบวดัจติอาสาสิง่แวดลอ้มเกี่ยวกบั
ทรพัยากรปศุสตัว์ในชุมชน เป็นมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดบั คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยทีส่ดุ จ านวน 20 ขอ้ 
 3) น าโครงร่างเครื่องมอืที่สร้างขึ้น เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจและปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ส่ง
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของ
เครื่องมือและประเมินความสอดคล้อง พร้อมทัง้
พจิารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ ความยกง่าย
ของแบบวดัประเมนิผล พบว่า ค่า IOC ของเครื่องมอื
ทัง้หมด มคี่ามากกว่า 0.5 แสดงว่า สามารถน าไปเกบ็
รวบรวมขอ้มลูได ้
 5) น าเครื่องมอืที่ใช้ในการวดัและประเมนิผล 
ได้แก่ แบบวดัความรู้ แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
และแบบวัดจิตอาสาสิ่งแวดล้อม ไปทดลองใช้ (Try 
out) กบันิสติทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อ
หาค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัและค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลฉบับนี้มีค่า
ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที ่0.70 และมคี่าอ านาจจ าแนก
รายข้ออยู่ ระหว่าง 0.2-0.7 ซึ่ง เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้  
 6) ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมอืที่ใชใ้นการวดัและ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ทรพัยากรปศุสตัว์ใน
ชุมชน 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรปศุสัตว์ใน
ชุมชนผู้วิจ ัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
 ระยะที ่1 การสรา้งและพฒันาเครื่องมอื 
  1) ก าหนดเนื้อหาและวตัถุประสงค์ เรื่อง 
การส่งเสริมการเรียนรู้ทรพัยากรปศุสตัว์ในชุมชนใน
ชุมชน 
  2) จดัท าคู่มอืการส่งเสรมิการส่งเสรมิการ
เรียนรู้ทรัพยากรปศุสตัว์ในชุมชนในชุมชน แล้วส่ง
ตรวจทีป่รกึษา น ามาแกไ้ขตามค าแนะน า 
  3) ส่งตรวจผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และน ามา
แกไ้ขตามค าแนะน า 
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  4) น าคู่มอืไป Try Out กบันิสติทีไ่ม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง 
  5) น าคู่มอืไปวเิคราะหผ์ล 
 ระยะที่ 2 กระบวนการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อม
ศกึษา 
  2.1 เน้ือหาการอบรมการส่งเสรมิการเรยีนรู้
ทรัพยากรปศุสัตว์ในชุมชนเนื้อหาประกอบไปด้วย 
หน่วยที่ 1 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัทรพัยากรปศุสตัว์ใน
ชุมชน หน่วยที ่2 ประโยชน์ของทรพัยากรปศุสตัว ์ที ่3 
การเกดิปัญหากลิน่จากทรพัยากรปศุสตัว ์และ หน่วยที ่
4 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัโรคสตัวแ์ละการสขุาภบิาล โดย
ใช้เทคนิคการบรรยาย เทคนิคการถาม -ตอบ และ
เทคนิคนนัทนาการ 
  2.2 สือ่ทีใ่ชใ้นการอบรม คอื คู่มอือบรมการ
สง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรปศุสตัวใ์นชุมชนบา้น และ
แผ่นพบั 
  2.3 รูปแบบในการวดัและประเมินผลการ
อบรม โดยจะวดั 3 ดา้น คอื 
   1. ด้านความรู้ คือ แบบวัดความรู้
เกีย่วกบัทรพัยากรปศุสตัวใ์นชุมชน 
    2. ดา้นจรยิธรรม คอื แบบวดัจรยิธรรม
เกีย่วกบัทรพัยากรปศุสตัวใ์นชุมชน 
   3. ด้านจติอาสา คอื แบบวดัจติอาสา
เกีย่วกบัทรพัยากรปศุสตัวใ์นชุมชน 
  2.4 ระยะเวลาในการอบรม 2 วนั 
  2.5 กลุ่มเป้าหมาย คอื นิสติระดบัปรญิญา
ตรีชั ้น ปีที่  1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 48 คน ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัว์ป่า ซึ่งได้มาจากการ
เลอืกแบบเจาะจง 
  2.6 รูปแบบในการอบรมมีขัน้ตอนการ
ด าเนินการ ดงันี้ 
   1. ขัน้น าเขา้สู่กจิกรรม ขัน้น าเขา้สู่การ
อบรมเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมการ
อบรมการเรยีนรูห้รอืการสรา้งบรรยากาศใหเ้อือ้อ านวย
ต่อการอบรมการเรยีนรู้เพื่อสร้างความคุ้นเคยและลด
ความตรงึเครยีดทางดา้นร่างการและจติใจของผูเ้ขา้รบั
การส่งเสริมโดยใช้กระบวนการนันทนาการ การเล่น

เกมและการร้องเพลง เพื่อสร้างความพร้อมต่อการ
เรยีนรูข้องนิสติทีเ่ขา้ร่วมการอบรม 
   2. ขัน้จดักจิกรรม การอบรมครัง้นี้
ประกอบด้วยการบรรยายโดยมีคู่มือ เป็นการบูรณา
การเทคนิคอบรมการเรียนรู้ที่หลาก หลายเพื่อสร้าง
ความสนใจ โดยก าหนดเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม 
เน้นการเรยีนรูร้่วมกนัระหว่างผูบ้รรยายและผูเ้ขา้ ร่วม
อบรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมการเรียนรู้มี
ความสนใจต่อสิง่ทีต่นก าลงัไดร้บัจากการอบรม เพื่อให้
ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเกดิความรู้ จรยิธรรมสิง่แวดล้อม และ
จิตอาสาสิ่งแวดล้อม ที่ต่อการส่งเสริมการเรียนรู้
ทรพัยากรปศุสตัวใ์นชุมชน 
   3. ขัน้วดัผลการจดักจิกรรม ในขัน้น้ีเป็น
ขัน้สุดท้ายซึ่งจะเป็นขัน้ตอนจุดมุ่งหมายของการวจิยั
ที่ตัง้ไว้ในตอนแรกโดยในการอบรมครัง้นี้ว ัดผลการ
ประเมนิ 3 ดา้น คอื ดา้นความรู ้จรยิธรรมสิง่แวดล้อม 
และจติอาสาสิง่แวดลอ้ม ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
    3.1 การวดัผลด้านความรู้ เป็นการ
วดัผลจากแบบวดัความรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรปศุสตัวใ์น
ชุมชนก่อนและหลงัการอบรม 
    3.2 การวัดผลด้านจริยธรรม เป็น
การวัดผลมาจากแบบทดสอบวัดจริยธรรมเกี่ยวกับ
ทรพัยากรปศุสตัวใ์นชุมชนก่อนและหลงัการอบรม 
    3.3 การวดัผลดา้นจติอาสา เป็นการ
วัดผลมาจากแบบวัดจิตอาสาเกี่ยวกับทรัพยากร      
ปศุสตัวใ์นชุมชนก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
    3.4 ระยะเวลาในการอบรม ใช้เวลา 
2 วนั 
3.6 การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มลู ตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวดัผลทุก
ฉบบั ซึง่ทุกฉบบัตอ้งตอบอย่างสมบรูณ์ 
 2) ผู้วจิยัได้ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเรจ็รูปตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบ
วดัผล 
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3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
 1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
  2.1 ความเทีย่งตรงของเน้ือหา (IOC) 
  2.2 ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) 
  2.3 ค่าอ านาจจ าแนก 
  2.4 ค่าความยากง่าย 
 3) สถิตทิี่ใชท้ดสอบสมมตฐิาน คอื Paired t-
test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4.สรปุผลวิจยั 
 การส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรปศุสัตว์ใน
ชุมชนผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลสรุป ดงันี้ 

 4.1) ผลการศึกษาประสทิธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 และประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิการเรยีนรู้
ทรพัยากรปศุสตัวใ์นชุมชน สามารถสรุปไดว้่า การหา
ประสทิธภิาพของคู่มอืในการสร้างผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนให้ผู้อบรมเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ถึง
ระดับเกณฑ์ที่คาดไว้ ประสิทธิภาพที่ว ัดออกมา
พิจารณาได้จากร้อยละของการท าแบบวัดผลหรือ
กระบวนการปฏิสมัพนัธ์กบัร้อยละการท าแบบวดัผล
หลงัการอบรม พบว่า ประสทิธภิาพของกระบวนการ 
(E1) คิดเป็นร้อยละ 92.81 และประสทิธภิาพของ
ผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 87.39 ดงันัน้ คู่มือ
ฝึกอบรมการส่งเสริมการเรียนรู้ทรพัยากรปศุสตัว์ใน
ชุมชน จงึมปีระสทิธภิาพของคู่มอือบรม 92.81/87.39 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอือบรมการสง่เสรมิการการเรยีนรูท้รพัยากรปศุสตัวใ์นชุมชน (E1/E2) 

 
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 48 คน พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอื
อบรมการเรียนรู้ทรัพยากรปศุสัตว์ในชุมชน มีค่า
เท่ากบั 0.7899 หมายความว่า นิสติมีความรู้เพิ่มขึ้น

และสง่ผลใหน้ิสติมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้
หลงัจากการใชคู้่มอืฝึกอบรมรอ้ยละ 78.99 ซึง่เป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืฝึกอบรมการสง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรปศุสตัวใ์นชุมชน 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนการ

ฝึกอบรม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงัการ

ฝึกอบรม 

จ านวนผูเ้ข้ารบั
การฝึกอบรม 

คะแนนเตม็ของ
การทดสอบ
ฝึกอบรม 

ค่าดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

455 839 48 960 0.7899 

 
 4.2) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู ้
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และจติอาสาสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบั
ทรัพยากรปศุ สัตว์ ในชุ มชน  ผลการศึกษาและ

เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้
ทรพัยากรปศุสตัวใ์นชุมชนของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อน
และหลงัการจดักิจกรรม พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้

หน่วยฝึกอบรม คะแนนเตม็  ̅ S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 891 18.56 1.59 92.81 

ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 839 17.47 1.07 87.39 

ประสิทธิภาพของคู่มืออบรม เท่ากบั 92.81/87.39 
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ของนิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมเรื่องการส่งเสรมิการเรยีนรู้
ทรพัยากรปศุสตัวใ์นชุมชนนิสติมีคะแนนเฉลีย่ความรู้
การสง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรปศุสตัวใ์นชุมชน ก่อน

การฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( x = 9.47) 
และหลังการฝึกอบรมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้

โดยรวมอยู่ ในระดับมาก ( x = 17.47) เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรู ้พบว่า นิสติทีเ่ขา้ร่วม
กิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการเขา้ร่วมการฝึกอบรม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่ 3 การเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรปศุสตัวใ์นชุมชน ของนิสติก่อน และหลังการฝึกอบรม โดยใช ้    
t-test (n=48) 
 

รายการ 

ก่อนการ 
ฝึกอบรม ระดบั 

ความรู้ 

หลงัการ 
ฝึกอบรม ระดบั 

ความรู้ 
t df p 

x  S.D. x  S.D. 

ความรู ้
(N=20) 

9.47 1.97 น้อย 17.47 1.07 มาก -23.21 47 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัทรัพยากรปศุสตัว์ในชุมชนของ
นิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักจิกรรม พบว่า 
พบว่า นิสติมีคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อน
การฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อญาติมิตรพวก

พอ้ง ( x = 2.44) และหลงัการฝึกอบรมนิสติมคีะแนน

เฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อ

สังคม ( x = 2.77) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า 
นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังการ
ฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่4) 

 
ตารางที ่ 4  การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ของนิสติ โดยใช ้t-test ก่อนและหลงัการฝึกอบรม (n=
48) 
 

รายการ 
ก่อน 

การฝึกอบรม 
ระดบั 

จริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม 

หลงั 
การฝึกอบรม 

ระดบั 
จริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม 

t df p 

x  S.D. x  S.D. 
จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
(N = 4) 

2.44 0.36 
เพือ่ญาตมิติร

พวกพอ้ง 
2.77 0.37 เพือ่สงัคม -8.87 47 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 ผลการศึกษาและ เปรียบ เทียบจิตอาสา
สิง่แวดลอ้มต่อทรพัยากรปศุสตัวใ์นชมุชนของนิสติกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า พบว่า นิสติ
มคีะแนนเฉลี่ยจติอาสาสิง่แวดล้อม ก่อนการฝึกอบรม
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 3.44) และหลงั
การฝึกอบรมนิสติมคีะแนนเฉลี่ยจติอาสาสิง่แวดล้อม

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x = 3.84) เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม  พบว่ า  นิ สิตมีคะแนนเฉลี่ ย จิตอาสา
สิ่งแวดล้อมหลังการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ดัง
ตารางที ่5) 
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ตารางที ่ 5  การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จติอาสาสิง่แวดลอ้ม ของนิสติ โดยใช ้ t-test ก่อนและหลงัการฝึกอบรม (n = 
48) 
 

รายการ 

ก่อน 
การฝึกอบรม 

ระดบั 
จิตอาสา 

ส่ิงแวดล้อม 

หลงั 
การฝึกอบรม 

ระดบั 
จิตอาสา 

ส่ิงแวดล้อม t df p 

x  S.D. x  S.D.  

จติอาสา
สิง่แวดลอ้ม 
(N = 5) 

3.44 0.79 ปานกลาง 3.84 0.52 มาก -3.92 47 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรายผล 
5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเกณฑ์ 80/80 ของคู่มือการส่งเสริมการเรียนรู้
ทรพัยากรปศสุตัวใ์นชุมชน 
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม
การส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรปศุสัตว์ในชุมชน 
พบว่า ประสทิธผิลภาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็น
รอ้ยละ 92.81 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิ
เป็นร้อยละ 87.39 ดังนั ้น การส่งเสริมการเรียนรู้
ทรัพยากรปศุสตัว์ในชุมชนมีประสิทธิภาพของคู่มือ
ฝึกอบรม 92.81/87.39 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
ตามที่ตัง้ไว้ ส าหรบัการส่งเสริมการเรียนรู้ทรพัยากร
ปศุสตัว์ในชุมชน โดยใช้คู่มอืฝึกอบรมซึ่งเป็นรูปแบบ
การจดักจิกรรมค่าย ให้ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมเกดิความรู ้
ความเขา้ใจในเรื่องการสง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรปศุ
สตัว์ในชุมชน สามารถพฒันาผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มี
พฤติกรรมตรงตามความมุ่งหวัง ส่งผลให้ผู้เข้าร่วม
กจิกรรมมผีลสมัฤทธิเ์ป็นไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ แสดงให้
เหน็ว่าการจดักจิกรรมค่าย โดยใช้คู่มอืฝึกอบรมเรื่อง
การส่งเสริมการเรียนรู้ทรพัยากรปศุสตัว์ในชุมชน มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้จรงิ หมายความว่า นิสติ
มีความรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสิตมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากการใช้คู่มืออบรม ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคดิของ ดุจทดงิ จทีา (2555: 25) ได้
กล่าวว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม คือ ระดับ
คุณภาพของชุดกิจกรรมที่วดัจากผลสมัฤทธิร์ะหว่าง
การเรยีนและผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีน การหาประสทิธภิาพ
ของชุดกจิกรรม เพื่อใหเ้ชื่อมัน่ไดว้่าชุดกจิกรรมทีส่รา้ง

ขึ้นนัน้มีประสิทธิภาพในการสอน และเป็นไปตาม
แนวคดิของ ปรชีา ชา้งขวญัยนื (2551 : 127-132) ได้
อธิบายคู่มือที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนว่าคู่มือคือ
หนังสอืที่ผู้เรียนใช้ควบคู่ไปกบัต าราที่เรียนปกติโดย
การถ่ายทอดความรู้ผ่านคู่มือฝึกอบรม อาจท าให้
ผูเ้รยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบัการท าสิง่ใดสิง่หนึ่งแก่ผู้อื่นโดย
มุ่งหวงัใหผู้้เรยีนมคีวามเขา้ใจ ทศันคต ิและเกดิความ
ตระหนัก สามารถดาเนินการในเรื่องนัน้ๆ ได้อย่าง
เหมาะสมและเป็นไปตามแนวคดิของ  อรสา จงัหวดัสขุ 
(2554: 14) ได้กล่าวว่า การประเมินคุณภาพชุด
กจิกรรมไวว้่า การประเมนิคุณภาพชุดกจิกรรมผู้สอน
จะต้องท าการทดลองใช้ชุดกิจกรรมกบัผู้เรียนที่เป็น
ตวัอย่างของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ชุดกิจกรรมที่มี
คุณภาพและเหมาะสมกบัผูเ้รยีน สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ  พรนิภา ตูมโฮม และประยูร วงษ์จนัทรา (2559 : 
189-202) ได้ท าการศกึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน  : 
สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี และเพื่อศกึษาดชันีประสทิธผิล
ของคู่มือฝึกอบรม และเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคต ิ
และทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่าง
เป็นนิสติปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิง่แวดล้อม
ศึกษา  คณะสิ่ง แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า 
ประสทิธิภาพของคู่มือการฝึกอบรม มีประสทิธิภาพ 
เท่ากับ 84.53/85.33 ส่วนดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ
การฝึกอบรม เท่ากับ 0.6343 และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ วุฒศิกัดิ ์บุญแน่น (2558: 183) ไดศ้กึษา
เรื่อง การพัฒนาคู่มือการจดัการเรียนรู้ชีววิทยาและ
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ปฏบิตักิารชวีวทิยาสิง่แวดลอ้มแบบบูรณาการ ส าหรบั
นิสติระดบัปริญญาตรคีณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร์ ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 58 
คน  ได้ม า โดยการชักตัวอย่ า งแบบเจา ะจ ง  มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.55/81.85 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ ์ทีต่ัง้ไวท้ี ่80/80 มดีชันีประสทิธผิล (E.I) เท่ากบั 
0.751 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กรรณิกา สุขงาม
(2558 : 105) ศกึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว มวีตัถุประสงค์
เพื่อพฒันาคู่มอืฝึกอบรมที่มีประสทิธภิาพตามเกณฑ ์
80/80 และศึกษาดัชนีประสิทธิผลของคู่ มือการ
ฝึกอบรม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 95.88/89.66 ส่วน
ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการฝึกอบรมมคีวามกา้วหน้า
คดิเป็นร้อยละ 77.20 นิสติกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลี่ย
ความรู้และทัศนคติหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อน
ฝึกอบรม 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
ทรพัยากรปศสุตัวใ์นชุมชน 
 5.2.1) ผลการศกึษาและเปรียบเทยีบความรู้
เกี่ยวกับทรัพยากรปศุสัตว์ในชุมชน พบว่า นิสิตมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้ทรพัยากรปศุสตัว์ในชุมชน ก่อน
การฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับน้อย และหลังการ
ฝึกอบรมนสิติมคีะแนนเฉลีย่ความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับ
ทรพัยากรปศุสตัวใ์นชุมชน ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการฝึกอบรมสูง
กว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ พรธิดา วิเชียร
ปัญญา (2557: 21) ไดก้ล่าวว่า ความรูค้อืกระบวนการ
ของการขัดเกลา เลือกใช้และบูรณาการ การใช้
สารสนเทศเหล่านัน้ จนเกดิเป็นความรูใ้หม่ ความรูใ้หม่
จงึเกดิขึน้จากการผสมผสานความรูแ้ละประสบการณ์
เดมิผนวกกบัความรูใ้หมท่ีไ่ดร้บั ซึง่ความรูด้งักล่าวเป็น
สิง่ที่อยู่ภายในบุคคล เป็นความรู้ที่ไม่ชดัแจ้ง ซึ่งหาก
ได้รบัการถ่ายทอดออกมากอยู่ในรูปลายลกัษณ์อกัษร 
กจ็ะกลายเป็นความรูท้ีช่ดัแจง้ และความรูจ้ะเกดิคุณค่า
ได้หากมกีารน าไปใช้ในการตดัสนิใจ และเป็นไปตาม
แนวคดิของ ประเวศ วะส ี(2545: 9) ไดใ้หค้วามหมาย

ของ ความรู้ ว่าเป็นเรื่องของความจริงซึ่งสามารถ
พสิจูน์ได ้เช่นความรูเ้ฉพาะเรื่องการเหน็การเชื่อมโยง
ของสิง่ ต่างๆ ทีท่ าใหเ้กดิปัญญาซึง่ปัญญาน าไปสู่การ
เปลี่ยน จติส านึกการเรยีนและเนื้อหาโดยไม่สามารถ
น าไป ปฏิบตัิหรือพฒันาได้ และไม่ถือว่าเป็นความรู้
อย่าง แท้จริงโดยวิธีการให้ได้มาซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคดิของ เต็มดวง รตันทศันีย ์(2536 :36-55) ให้
ความหมายว่า สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการ
บูรณาการซึ่งเกี่ยวกบัความสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนัของ
มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีม่นุษย์
สรา้งขึน้รวมทัง้การศกึษาความสมัพนัธข์องการเพิม่ขึน้
ของจานวนประชากร มลพิษ การจัดการและการใช้
ทรัพยากร การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมคีวามตระหนัก และเขา้ใจสิง่แวดล้อมรวม
ไปถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมให้มี
พฤติกรรมที่รบัผดิชอบต่อผลที่เกดิขึน้กบัสิง่แวดล้อม 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ อนุวฒัน์ อ่อนประสงค ์
(2556 : 47) การส่งเสรมิการหมกัปุ๋ ยคอกมูลววัใชใ้น
การเกษตรเพื่อลดสารเคม ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อสง่เสรมิ
การหมกัปุ๋ ยคอกมูลววัใชใ้นการเกษตรเพื่อลดสารเคม ี
ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการวจิยัพบว่า การจดักจิกรรมการส่งเสรมิการหมกั
ปุ๋ ยคอกมูลวัวใช้ในการเกษตรเพื่อลดการใช้สารเคม ี
ชาวบา้นมคีวามรูก้่อนสง่เสรมิมากกว่าหลงัการส่งเสรมิ 
แสดงใหเ้หน็ว่าการสง่เสรมิการหมกัปุ๋ ยคอกมูลววัใชใ้น
การเกษตรเพื่อลดการใช้สารเคม ีซึ่งมีผลความรู้ของ
ชาวบ้านเพิ่มมากขึ้น และสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
มานิตย ์เรอืงรตัน์ (2551: 59) ได้ท าการศกึษาเรื่อง
ความรูแ้ละทศันคตกิารอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มของนกัเรยีน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่  5 สังกัดกรุ ง เทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความรู้และทัศนคติ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับสูง และ
พบว่าท้องถิ่นที่อยู่อาศัยต่างกัน ไม่มีผลกระทบต่อ
ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกบัการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
และสอดคล้องกบังานวจิยัของ สอดคล้องกบังานวจิยั
ของ  ชลทศิ พนัธุศ์ริ ิและ บญัญตั ิสาล ี (2559 : 177) 
ที่ศกึษาการพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอาเซียน :  สหพันธรัฐมาเลเซีย 
เปรียบเทียบความรู้ก่อนละหลังการฝึกอบรม ผล
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การศกึษาพบว่านิสติกลุ่มทดลองมคีวามรูห้ลงัการเขา้
ร่วมการฝึกอบรมเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการเขา้ร่วมการ
ฝึกอบรม 
 5.2.2) ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัทรพัยากรปศุสตัวใ์นชุมชน พบว่า 
นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อนการ
ฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อญาติมิตรพวกพ้อง 
และหลังการฝึกอบรมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ ในระดับเพื่ อสังคม เมื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมก่อน
และหลังการฝึกอบรม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อน
การฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสดงให้ เห็นว่ าการจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับ
ทรพัยากรปศุสตัวใ์นชุมชน มผีลท าใหน้ิสติมจีรยิธรรม
สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ 
ณัฐณิชากร ศรบีรบิูรณ์ (2550: 7) ใหค้วามหมายของ
จติอาสา หมายถงึความสานึก ของบุคคลทีม่ต่ีอสงัคม 
ส่วนรวม โดยการเอาใจใส่และการช่วยเหลือผู้ที่มีจิต
อาสาจะแสดงออกซึ่ง พฤติกรรมที่อาสาท าประโยชน์
เพื่อส่วนรวม เช่น การเสียสละเงิน สิ่งของ เวลา 
แรงกาย และสติปัญญา เพื่อช่วยเหลอืผู้อื่นและสงัคม 
โดยไม่หวงัผลตอบแทน และเป็นไปตามแนวคิดของ 
ประยูร วงศ์จนัทรา (2552: 33) ไดก้ล่าวว่า แนวคดิ
ทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นความตระหนักและ
จิตส านึกทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เห็นคุณค่าของ
ธรรมชาตสิิง่แวดล้อมและปฏบิตัอิย่างเป็นมติร ในการ
ปลูกฝังจริยธรรมสิ่งแวดล้อมกับกระบวนการทาง
สิง่แวดล้อมศกึษาถือเป็นแนวทางที่มคีวามสอดคล้อง
กนัอย่างยิ่ง ในการแก้ปัญหาการสร้างจิตส านึกทาง
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต้องท าใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตาม
แนวคิดของ  นันท์รตัน์ ปรวิตัิธรรม (2553: 33-34) 
สรุปลกัษณะลกัษณะพฤตกิรรมจติอาสา หมายถงึ การ
กระทาของบุคคลที่แสดงออกถึงลกัษณะพฤติกรรมที่
สามารถสงัเกตได ้ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
พฤติกรรมการเสียสละเพื่อสงัคม พฤติกรรมมุ่งมัน่
พฒันาสงัคมแสดง ออกถึงลักษณะพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบ และพฤติกรรมมีระเบียบวินัย พฤติกรรม

จิตส านึกสาธารณะแสดงออกถึงลักษณะพฤติกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์และพฤติกรรมดูแลรกัษาสาธารณะ
สมบัติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประยูร วงศ์
จนัทรา (2551: 84) ได้ท าการศกึษาเรื่องการพฒันา
กระบวนการสอนสิง่แวดล้อมศกึษาโดยการสอดแทรก
จริยธรรม ส าหรบันิสติระดบัปริญญาตรี พบว่า นิสิต
กลุ่มทดลองที่มีผลการเรยีนสูงและปานกลางมคีวามรู้
สิง่แวดล้อมโดยรวมมากกว่านิสติกลุ่มทดลองที่มีผล
การเรยีนต ่า และนิสติกลุ่มทดลองที่มผีลการเรยีนสงูมี
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมมากกว่านิสติกลุ่มทดลองที่มผีล
การเรยีนปานกลางและต ่า และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ประยรู วงศจ์นัทรา(2552: 241) ไดศ้กึษาเกีย่วกบั
แนวคดิจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สิง่แวดลอ้มศกึษากบัการ
ปลูกฝังจริยธรรมสิง่แวดล้อม แนวทางการแก้ปัญหา
การสรา้งจติส านึก และจรยิธรรมสิง่แวดล้อมตามแนว
พุทธศาสตร์ พบว่า แนวคดิทางจริยธรรมสิง่แวดล้อม
เป็นความตระหนักและจิตส านึกทางสิ่งแวดล้อม 
เพื่อใหเ้หน็คุณค่าของธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มในท่าทแีละ
การปฏิบัติอย่างเป็นมิตร ในการปลูกฝังจริยธรรม
สิง่แวดล้อมกบักระบวนการทางสิง่แวดล้อมศกึษาถือ
เป็นแนวทางที่มีความสอดคล้องกันอย่างยิ่ง ในการ
แก้ปัญหาการสร้างจติส านึกทางจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
ตอ้งท าใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในการอนุรกัษ์ธรรมชาติ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ พ บ ว่ า ห ลั ก ค า ส อ น ท า ง
พระพุทธศาสนามคีวามสอดคลอ้งกบัการปลูกจติส านึก
ทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเพราะหลักค าสอนเน้นให้
เข้าใจธรรมชาติ ดังนั ้น  การปลูกฝังในการเป็น
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเป็นแนวทางหนึ่งในการแกปั้ญหา
สิง่แวดล้อมได้เป็นอย่างดี และสอดคล้องกบังานวิจัย
ของ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประยูร วงศจ์นัทรา 
(2552 : 102) ได้ศกึษาแนวคดิสิง่แวดล้อมศกึษา
เกีย่วกบัการปลกูฝังจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม แนวทางการ
แก้ ไข ปัญหาการสร้า งจิตส านึ กและจริยธ รรม
สิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธศาสตร์ วิธีการศึกษาและ
วิเคราะห์เอกสารต่างๆที่มีอยู่จากการศึกษาพบว่า
แนวคิดทางจริยธรรมสิง่แวดล้อมเป็นความตระหนัก
และจิตส านึกทางสิง่แวดล้อม เพื่อให้เห็นคุณค่าของ
ทางธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มในทางปฏบิตัอิย่างเป็นมติร 
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 5.2.3) ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบจติอาสา
สิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัทรพัยากรปศุสตัวใ์นชุมชน พบว่า 
นิสติ มจีติอาสาสิง่แวดลอ้มก่อนการอบรมและหลงัการ
อบรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลี่ยจิตอาสาสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการอบรม 
เป็นไปตามสมมติฐานงานวจิยั คะแนนเฉลี่ยหลงัการ
อบรมสงูกว่าก่อนการอบรมอย่างมนีัยส าคญัอยู่ทีร่ะดบั 
.05 แสดงให้เหน็ว่า กจิกรรมการเรยีนรู้มผีลท าให้จิต
อาสาสิง่แวดล้อมของนิสติที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 
โดยนิสติทีไ่ด้เขา้ร่วมฝึกอบรมในครัง้นี้จะไดร้บัความรู้
ใหม่ๆที่สามารถท าให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ 
แสดงออกถงึพฤตกิรรมทีท่ าเพื่อประโยชน์สว่นรวมและ
ไม่หวังผลตอบแทน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
อรรถเดช สรสุชาติ (2558 : 23) ให้ความหมาย
จรยิธรรมว่า จรยิธรรม หมายถึง คุณสมบตัิทางความ
ประพฤตทิี่สงัคมมุ่งหวงัให้คนในสงัคมนัน้ประพฤติ มี
ความถูกต้องในความประพฤติ มีเสรีภาพภายใน
ขอบเขตของมโนธรรม (Conscience) เป็นหน้าที่ที่
สมาชกิในสงัคมพงึประพฤติปฏบิตัิต่อตนเอง ต่อผู้อื่น
และต่อสงัคม ทัง้นี้เพื่อก่อใหเ้กดิความเจรญิรุ่งเรอืงขึน้
ในสงัคมการที่จะปฏบิตัิให้เป็นไปเช่นนัน้ได้ ผู้ปฏิบตัิ
จะต้องรู้ว่าสิง่ใดถูกสิง่ใดผดิ และสอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของชยัวฒัน์  สทุธริตัน์ (2552: 13) ใหค้วามหมายของ
จติอาสา หมายถึง การรู้จกัเอาใจใส่ เป็นธุระและเข้า
ร่ ว ม ใน เ รื่ อ งข อง ส่ ว นรวมที่ เ ป็ นปร ะ โ ยช น์ ต่ อ
ประเทศชาตมิคีวามส านึกและยดึมัน่ ในระบบคุณธรรม 
และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความ
เรียบร้อย ประหยดัและมีความ สมดุลระหว่างมนุษย์
กบัธรรมชาต ิและสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ประภาศร ี
สหีอาไพ (2540 : 17) ไดใ้หค้วามหมายว่า จรยิธรรม 
หมายถึง หลกัความประพฤติที่อบรมกริยิาละปลูกฝัง
ลกัษณะนิสยัให้ผู้ประพฤติอยู่ในครรลองและศลีธรรม 
และคุณค่า ของจริยธรรมนัน้ชี้ให้เห็นถึงความเจริญ
งอกงามในชวีิตอย่างมีระบบแผนตามวฒันธรรมของ
บุคคลที่มีลักษณะจิตใจที่ดีงาม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวลัยรักษ์ บุญภา (2553: 66) ได้
ท าการศึกษาเรื่ อง  กระบวนการสร้างจิตอาสา
คณะกรรมการ ชุมชนในเขตต าบลโพธิไ์ทร อ าเภอโพธิ ์
ไทรจงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศกึษาพบว่า จติอาสา

เป็นค าใหม่ทีม่อียู่ในตวับุคคล เคยชนิและแสดงออกใน
ลกัษณะของการอาสาท า บุญ การช่วยเหลอืกนัภายใน
ชุมชน คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโพธิ ์
ไทรให้ความหมายจติอาสา เป็นความสมคัรใจ เต็มใจ 
เสียสละ ไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้
ช่วยเหลอืผู้อื่น ส่วนในกระบวนการสรา้งจติอาสา เป็น
การท าความเขา้ใจโดยการสื่อสารการอธบิาย บอกเล่า
ประชาสัมพันธ์การปลูกจิตส านึกให้ตระหนักถึง
ความส าคญั ของจติอาสา และการเขา้ร่วมกจิกรรมของ
ชุมชนอย่างสม ่ า เสมอ ส่วนแนวทางการพัฒนา
กระบวนการสร้างจิตอาสา ประกอบด้วยการสร้าง
จติส านึกเรื่องการท างานเพื่อส่วนร่วมให้ตระหนักถึง
ปัญหาและผลกระทบที่ เกิดขึ้นกับสังคมโดยยึด
หลกัธรรมในการด ารงชวีติ การใหร้างวลั ยกย่อง เชดิชู
เกยีรตใิหเ้ป็นแบบอย่างของสงัคม และใหโ้อกาสบุคคล
ที่มีจิตอาสาท าคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม ตลอดจน
สร้างระบบกลไกที่เน้นเรื่องการท าประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวมโดยทอ้งถิ่น/เทศบาลเป็นแบบอย่างไม่ใช้เงนิ
เป็นตัวน าในการด าเนินกิจกรรม และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ บรรเจดิ ปานเงนิ(2552 : 112) ไดศ้กึษา
เกีย่วกบัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของบุคลากรสาธารณสุข
ประจ าสถานีอนามยัในจงัหวดัเพชรบูรณ์ การศึกษา
จริยธรรมสิง่แวดล้อมของบุคลากรสาธารณสุขปะจ า
สถานีอนามยั ผลการศกึษาคนัควา้พบว่า 1. บุคลากร
สาธารณะสุขประจ าสถานีอนามยัในจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
มีสิ่งแวดล้อมโดยรวมและเป็นรายด้านเรียงล าดับ
ค่าเฉลีย่จากมากไปน้อยดงันี้ดา้นทรพัยากรป่าไม ้ดา้น
การจดัการสุขาภิบาลสิง่แวดล้อม และด้านทรพัยากร
น ้า 2. วทิยากรการฝึกอบรม สงูกว่านิสติกลุ่มควบคุม 
อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 บุคลากร
สาธารณะสุขประจ าสถานีอนามยัในจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ที่มีอายุระดับการศึกษาและต าแหน่งงานต่างกัน มี
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มไม่แตกต่างกนั โดยสรุปบุคลากร
สาธารณะสุขประจ าสถานีอนามยัในจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
มจีรยิธรรมสิง่แวดอยู่ในระดบัสงูมาก และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของสุพตัรา พะเนตรรมัย์ (2559: 39) ได้
ท าการศกึษาและเปรยีบเทยีบคดิเห็นทีม่ต่ีอพฤตกิรรม
จติอาสาของนกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพี
ครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
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ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อพฤติกรรมจิต
อาสาของนกัศกึษาหลกัสตูร ประกาศนียบตัรวชิาชพีครู
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  มี
พฤติกรรมจิตอาสาทุกๆ ด้านในระดับมาก ด้านการ
ช่วยเหลอืผูอ้ื่น มคี่าเฉลีย่สงูสดุ 4.05 รองลงมาคอื ดา้น
ความมุ่ งมัน่พัฒนามีค่าเฉลี่ย 4.03 ส่วนด้านการ
เสยีสละต่อสงัคมมีระดบัต ่าที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.78 ผล
ของการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ทีม่ต่ีอพฤตกิรรมจติ
อาสาของนกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชพีคร ู
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเซนต์จอห์น ในทุกๆ 
ด้านแตกต่างกัน เมื่ อจ าแนกตามเพศ อายุและ
ประสบการณ์นักศกึษาเพศชาย อายุในช่วงต ่ากว่า 25 
ปี และประสบการณ์สอน 6-10 ปีมพีฤติกรรมจติอาสา
ในระดบัมาก 
 
 
 
 
 
 

6.ข้อเสนอแนะ  
6.1) ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจยัไปใช้ 
 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าคู่มือการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทรพัยากรปศุสตัว์ในชุมชนน าไป
ประยุกต์ใช้ในการอบรมแก่นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการ
สง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรปศุสตัว ์
 2. สามารถน าคู่มือกิจกรรมการอบรมการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรปศุสัตว์ในชุมชน ไป
เผยแพร่ในรปูแบบต่างๆเพื่อเป็นช่องทางในการเรยีนรู ้
และศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้
ทรพัยากรปศุสตัวใ์นชุมชน 
6.2) ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษาอตัราหรอืแนวโน้มในการสญูพนัธ์
ของทรพัยากรปศุสตัว์ในชุมชน เพื่อให้สามารถใช้ใน
การวางแผนการอนุรกัษ์ต่อไป 
 2. ควรมกีารศกึษาปัจจยัอื่นๆ เช่น อายุ อาชพี 
หรือเพศ ที่มีผลต่อความรู้ จิตอาสาสิง่แวดล้อม และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มในการจดัการส่งเสรมิการเรยีนรู้
ทรพัยากรปศุสตัวใ์นชุมชน 
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