
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การอนุรักษ์ดินโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
สำาหรับ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
Using Soil Conservation Strategies in the Development of 
Learning Activities for the Students of Roi - Et College of 
Agriculture and Technology

 

จริยา กันจันทร์วงศ์1, จุไรรัตน์ คุรุโคตร2, พีระยศ แข็งขัน3

Jariya Kanchanwong1, Jurairat Kurukodt2, Perayot Kangkan3

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลัก (N:P:K) ในพื้นท่ีดินแปลง

เกษตรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดร้อยเอ็ด 2) ศึกษาปัจจัยทางด้านสังคม ปัจจัยทาง
ด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการอนุรักษ์ดินของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีร้อยเอ็ด 3) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 4) ศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ และทักษะในการอนุรักษ์ดินของนักศึกษาวิทยาลัย
เกษตรร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดิน สำาหรับนักศึกษาที่
สมัครเข้าชมรมอนุรักษ์ดินจำานวน 40 คน ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มาโดย
การเลอืกแบบเจาะจง เครือ่งมอืทีใ่ช้ในงานวจิยัได้แก ่1) การวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตร ์2) แบบสอบถาม
ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์ดิน  
3) แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดิน 4) แบบทดสอบเจตคติต่อการอนุรักษ์ดิน 5) แบบ
ทดสอบทักษะต่อการอนุรักษ์ดิน เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยมีนักศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก สถิติที่ใช้ใน
งานวจิยั ไดแ้ก่ คา่ความถี ่และค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิดสอบผลและสมมตฐิาน

ผลการวจิยัพบวา่ 1. การศึกษาปรมิาณธาตอุาหารหลกั (N:P:K) ในพืน้ทีด่นิแปลงเกษตรปลกูพชื
ชนดิต่างๆ ดนิท่ีเก็บมาตรวจในแปลงทีป่ลกูผกับุง้ แปลงปลูกเบญจมาศ แปลงปลกูข้าวโพด และ แปลงมนั
สำาปะหลัง ดินมีค่า pH เป็นกรดอ่อน ส่วนแปลงที่ปลูกดาวเรือง มีค่า pH เป็นกลาง 2. การศึกษาระดับ
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ความคิดเห็นในปัจจัยที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์ดินพบว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้าน
สังคม ปจัจยัดา้นเทคโนโลยี อยู่ในระดับปานกลาง 3. การพฒันาชดุกจิกรรมการเรยีนรู้เกีย่วกบัการอนรุกัษ์
ดิน พบว่า มีประสิทธิภาพของคู่มือเท่ากับ 83.58/87.88 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80 มีดัชนี
ประสิทธิผล เท่ากับ 0.696 4. เปรียบเทียบ ความรู้ เจตคติ และทักษะในการอนุรักษ์ดินของนักศึกษา 
พบว่าก่อนเรียนนักศึกษามีความรู้ เจตคติ และทักษะการอนุรักษ์ดินน้อยกว่าหลังเรียน อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงว่าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินประกรอบการสอน
จะทำาให้นักศึกษามีความรู้ เจตคติ และทักษะในการอนุรักษ์ดินเพิ่มขึ้น

คำ�สำ�คัญ: กิจกรรมการเรียนรู้ การอนุรักษ์ดิน ปัจจัยที่ส่งผล ประสิทธิภาพ ดัชนีประสิทธิผล 

Abstract
The purposes of this research were 1) to study nutrient content in soil samples taken 

from Roi - Et College of Agriculture and Technology Campus, 2) to study the social factors, 
economic factors and technological factors the effect on soil conservation of Roi - Et College 
of Agriculture and Technology students, 3) the development of soil conservation activities 
Learning package efficiency of 80/80, 4) to Study and to compare the knowledge, attitudes  
and skills regarding soil conservation of students of Roi - Et College of Agriculture and  
Technology. The student activities package of learning soil conservation was enrolled by 40 
people in its club. These people were selected by purposive sampling. The instruments were 
used in this research as follows; 1) scientific analysis, 2) social questionnaire on economic  
and technological factors affecting soil conservation, 3) test of knowledge about soil  
conservation, 4) test of attitudes about soil conservation, 5) test of skill about soil  
conservation. The experimental research was designed to use students as key informants. 
The statistics analysis was used in the research as follows: frequency, percentage, average, 
standard deviation, test results, assumptions which included a dependent t-test statistical  
at the significance level of 0.05.

The results of the study were as follows: 1) The study found that the amount of soil  
nutrient content (N: P: K) around cultivated plants in an area of converted agriculture land 
have the significance: Soil checks collected in plots from soil containing morning glory,  
chrysanthemums, marigolds, corn and cassava, and had neutral pH. 2) The results of 
the analysis determing the factors that affected the conservation of soil found economic  
factors were at a high level Social factors and technology factors were moderate thus leading  
the approach that has come to create of learning activities package in soil conservation.  
3) The results showed that the efficiency of the manual was 83.58/87.88 which had a threshold  
value set at 80/80. The effectiveness was in the index (E.I.) of 0.696. 4) Determining the 
before and after learning Skills of the Students knowledge and attitudes in soil. Previous 
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บทนำา
ในช่วงระยะเวลา 30 ปีที่ ผ่ านมา

ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็วทั้งการผลิต และการบริโภคส่งผลทำาให้
เกิดการทำาลายสิง่แวดลอ้มมากขึน้เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตรของตนเอง เช่น การขยายพ้ืนท่ี
เพ่ือทำาการเกษตร การใช้ปุ๋ยเคมี การใช้สารเคมี 
เป็นยาฆ่าแมลงทำาให้มีพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการ
ทำาการเกษตรกรรมลดลง เกษตรกรจึงพยายาม
หาพืน้ทีใ่หม่ในเขตพ้ืนท่ีปา่สงวน สง่ผลใหพ้ื้นทีป่า่
ไม้ถูกทำาลายเพิ่มเป็นจำานวนมากขึ้นน้ำาขาดแคลน
และเกิดความแห้งแล้ง จนเป็นปัญหาไม่มีน้ำาใช้
ในการเพาะปลูก สำาหรับในประเทศไทยปัญหา
สิ่งแวดล้อมมีสาเหตุมาจากความพยายามในการ
พัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ประเทศอุตสาหกรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยจึงถูกทำาลาย
ลงมากและเริ่มขาดแคลนยิ่งขึ้นส่งผลทั้งโดยตรง
และโดยอ้อม ด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย 
ยารักษาโรคการช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
ฝนตกตามฤดูกาล ให้อากาศบริสุทธิ์ ช่วยป้องกัน
ฝุ่น ดูดซึมมลพิษทางเสียง มลพิษทางน้ำาสารพิษ 
และสร้างนันทนาการแก่มวลมนุษย์ปัจจุบันป่าไม้
ถูกทำาลายลงไปมากในประเทศไทยมีป่าไม้เหลือ
เพียงรอ้ยละ 25 ของพ้ืนทีข่องประเทศเทา่นัน้เปน็
สาเหตุสำาคญัทีจ่ะทำาใหส้ภาพแวดลอ้มเสือ่มโทรม
เกิดมลพิษทางน้ำาสารพิษตกค้างและสัตว์ป่าสัตว์
น้ำาลดลงซึ่งเป็นปัญหาสะสม และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
(เสรี ปานเงิน และคณะ, 2555: 129-133) 

ทรัพยากรดินเป็นทรัพยากรที่สำาคัญใน
การดำารงชีพของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ และ
ยังเป็นต้นกำาเนิดของการทำาเกษตรกรรมซึ่งเป็น
แหล่งอาหารที่สำาคัญของมนุษย์ เป็นแหล่งอาหาร
ของสัตว์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรม
ของดิน มีสาเหตุหนึ่งมาจากการขาดความรู้ และ
ขาดจติสำานกึในการดแูลรกัษา ถอืได้วา่เปน็ปัญหา
ของสังคม หรือเป็นปัญหาของทุกคนที่ต้องมีส่วน
ร่วมช่วยกันแก้ไข ปัญหาดินต่อการใช้ประโยชน์
ทางด้านเกษตรกรรม 75.30 ล้านไร่ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นปัญหาเรื่องดินเค็ม ดินกรดและดินค่อนข้าง
เป็นทราย และการใช้ประโยชน์ท่ีดินไม่ถูกต้อง
ตามศักยภาพ คิดเป็นพื้นที่ 21.20 ล้านไร่ (กรม
พฒันาทีด่นิ, 2549: 17) ซึง่ในการทำาเกษตรกรรม
ส่วนใหญ่นั้นเกษตรกรมักจะไม่ให้ความสำาคัญ
กับดินที่ใช้ในการปลูกพืชมากนักแต่กลับให้ความ
สำาคัญปุ๋ยเคมีที่ป้องกันการขาดธาตุอาหารของพืช
เป็นส่วนใหญ่เพื่อไม่ให้ผลผลิตเกิดความเสียหาย 
และเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่คำานึงถึงว่าในดินนั้น
มีปริมาณธาตุอาหารที่สำาคัญได้แก่ ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม เหล็ก อะลูมินัม ฯลฯ และมีค่า pH 
ที่จำาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นปริมาณ
มากเพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ เกษตรกรจึงใช้
ปุย๋เคมหีรอืฮอรโ์มนตา่งๆฉดีใสพ่ชืเพือ่เรง่ผลผลติ
โดยไม่คำานึงถึงต้นทุนและอันตรายของสารเคมี

การแก้ปัญหาที่ได้ผลดีต้องแก้ที่มนุษย์
ที่เป็นต้นเหตุของปัญหาต้องให้การศึกษาซึ่งเป็น
มาตรการที่เช่ือว่าสามารถแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน
และได้ผลดีในระยะยาว โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่มี

studies have found that students with the knowledge, attitudes and soil conservation skill 
after learning, were at the level of statistical significance .05. So, it showed that the use of 
activity package to learn about the conservation of the teaching gave students the knowledge,  
attitudes and skills to increase soil conservation.

Keywords: Learning activities, soil conservation, contributing factors, efficiency, effectiveness 
index.
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อยู่ในท้องถ่ิน จะช่วยให้ผู้เรียนตื่นตัว และสนใจ
ตลอดเวลา สร้างบรรยากาศในการเรียน สร้าง
ทักษะชีวิตและช่วยให้นักศึกษาได้รับจากประสาท
สัมผัสหลายด้านคือ ตา หู กาย สัมผัส ช่วยให้
เกิดการเรียนรู้ได้ถึงร้อยละ 92 โดยการให้การ
ศึกษา การฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ที่ถูก
ต้อง ซึ่งเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพและให้ผล
ระยะยาว กระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางด้าน
สิ่งแวดล้อมจะต้องทำาเป็นระบบและแบบแผน ทั้ง
ในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ต่อเนื่อง
กันตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคน
อย่างยั่งยืน (เกษม จันทร์แก้ว, 2536: 15) ซึ่ง
การจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน นักเรียน
ต้องศึกษาค้นคว้าทั้งจากในตำาราและที่สำาคัญฯจะ
ตอ้งศกึษาภาคปฏบิตัปิระกอบด้วย เพ่ือทีจ่ะเขา้ใจ
ในหลักการและเหตุผล อีกทั้งยังทำาให้เกิดทักษะ
ความชำานาญ 

ในการพิจารณาปัญหาดินเป็นรายภาค
พบวา่ พืน้ทีท่ีม่ปีญัหามากทีส่ดุ คอื ภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ ปัญหาใหญ่คือ มีดินเค็มกระจายและ
หนา้ดนิทีถ่กูชะลา้งจากการทำาลายป่า (มลูนิธิโลกสี
เขยีว. 2542: 38 - 40) สอดคลอ้งกบัสำานกังานสิง่
แวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี (2550: 45) ได้
สรุปและเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดร้อยเอ็ดไว้ว่า จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัด
ที่ตั้งอยู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ลักษณะพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและเป็นลอน
คล่ืน มกีารทำานาเปน็อาชีพหลกั แต่กม็กัจะประสบ
กับปัญหาเรื่องดินเค็ม ความแห้งแล้ง และดินขาด
ความอุดมสมบูรณ์ ในการแก้ไขปัญหาจำาเป็นที่จะ
ต้องให้คนมีความรู้เพื่อนำาไปใช้แก้ปัญหาได้ โดย
เฉพาะการเรียนการสอนในระบบท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนที่เกี่ยวกับทางด้านการเกษตรของ
วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยรีอ้ยเอด็ โดยจดัการ
เรียนการสอนสายอาชีพ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ให้แก่นักเรียน นักศึกษาสายอาชีพ
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีได้มีการแบ่งพื้นที่ดินสำาหรับทำา
กิจกรรมต่างๆ เช่น การปลูกพืช ได้แก่ ปาล์ม
น้ำามนั ยางพารา แปลงทฤษฎใีหม ่นาข้าว สวนผกั
สวนดอกไม้ ไม้ผล บ่อปลา คอกสุกร แปลงหญ้า
อาหารสัตว์ ยุคาลิปตัส อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง  
(วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด, 2557: 
140) ซึ่งจะมีเพียงนักศึกษาบางแผนกที่ได้ฝึก
ปฏิบัติการเท่านั้น จึงทำาให้นักศึกษาบางแผนก
ไม่ได้มีโอกาสได้รับความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์จากดินรวมถึงการอนุรักษ์ดิน ดัง
นั้นผู้วิจัยจึงได้จัดตั้งชมรมอนุรักษ์ดินขึ้นมา เพื่อ
ให้นักศึกษาทุกแผนกวิชาท่ีมีความสนใจในการ
อนุรักษ์ดินได้สมัครสมาชิกของชมรมได้มีจุดมุ่ง
หมายคือ การได้ความรู้จากการอนุรักษ์ดินมาก
ข้ึน มีเจตคติท่ีดีต่อการอนุรักษ์ดิน และสามารถ
นำาทกัษะทีไ่ดจ้ากการปฏบิตัมิาใชป้ระโยชนใ์นชวีติ
ประจำาวันได้ นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยงานทางการ
ศึกษาท่ีต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมและสร้างพฤติกรรมในการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมตามแนวทางที่พึงประสงค์ให้กับ
นักเรียนนักศึกษา เพื่อเป็นผู้นำาในการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม สามารถนำาไปใช้และขยายผลไปยัง
บคุคลในครอบครวั ชมุชนและสงัคมไดเ้ปน็อยา่งด ี 
โดยเฉพาะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง
กับทางด้านการเกษตรเช่น การอนุรักษ์ดิน การ
อนุรักษ์น้ำา การอนุรักษ์ป่าไม้ เป็นต้น

ผู้วิจัยจึงได้นำารูปแบบ วิธีการ และ
แนวทางการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้การอนรัุกษ์
ดนิสำาหรบันกัศึกษา วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ร้อยเอ็ด โดยนำามาจัดทำาเป็นชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้การอนุรักษ์ดินโดยใช้กระบวนการทางการ
ศึกษาการเรียนการสอนซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่ง
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ที่จะใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเพราะเป็นนวัตกรรม
การสอนของสื่อประสมที่ครูสร้างขึ้น ทำาให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของ
ตนเอง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ
และผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
อันเนื่องมาจากประสบการณ์หรือการฝึกหัด โดย
ให้สอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์ซึ่งจัดไว้อย่าง
เป็นชุดๆ เพื่อช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียน (เพ็ชรรัตน์ พรหมมา, 2555: 22) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้การอนุรกัษ์

ดินโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้สำาหรับนักศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดมีความมุ่ง
หมายของการศึกษาดังนี้

1. เพื่อศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลัก  
(N:P:K) ในพื้นที่ดินแปลงเกษตรของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดร้อยเอ็ด

2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นในปัจจัย
ทางดา้นเศรษฐกจิ ปจัจัยทางด้านสงัคม และปจัจยั
ทางด้านเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการอนุรักษ์ดินของ
นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

3. เพือ่พฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่ว
กับการอนุรักษ์ดินให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80

4. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ 
เจตคติ และทักษะในการอนุรักษ์ดินของนักศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

สมมติฐานของการวิจัย
1. ปริมาณธาตุอาหารหลัก (N:P:K) ใน

พื้นที่ดินแปลงเกษตรของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีจังหวัดร้อยเอ็ด มีปริมาณน้อย

2. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทาง
ด้านสังคม และปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี มีผลต่อ
การอนุรักษ์ดินของนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีร้อยเอ็ด ในระดับมากทุกปัจจัย

3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกับการ
อนุรักษ์ดิน สามารถพัฒนา ความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ดิน เจตคติต่อการอนุรักษ์ดิน และทักษะ
ในการอนรุกัษด์นิของนักศกึษาวทิยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยีร้อยเอ็ดได้

4 .  นั กศึ กษา วิทยาลั ย เกษตรและ
เทคโนโลยีร้อยเอ็ดที่อยู่ในชมรมอนุรักษ์ดินจะ
มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดิน เจตคติต่อการ
อนรุกัษ์ดนิและทกัษะในการอนรัุกษ์ดนิสูงกว่าก่อน
ใช้ชุดกิจกรรมการอนุรักษ์ดิน

วิธีการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนา

กิจกรรมการเรียนรู้การอนุรักษ์ดินโดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้สำาหรับนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีร้อยเอ็ด โดยกำาหนดวิธีดำาเนินการวิจัย
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. การศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดล้อม เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การ
อนุรักษ์ดินสำาหรับนักศึกษา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีร้อยเอ็ด คือ การเก็บตัวอย่างดิน
ในการเก็บตัวอย่างทำาการสำารวจพื้นที่ดินแปลง
เกษตรของ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยรีอ้ยเอด็ 
จำานวน 5 ไร่ โดยในพื้นที่ 5 ไร่ มีการปลูกผักบุ้ง 
ดอกเบญจมาศ ข้าวโพด ดาวเรือง มันสำาปะหลัง 
ผู้วิจัยทำาการเก็บดินในแปลงที่ปลูกพืชดังกล่าว
ที่ความลึก 30 เซนติเมตร การเก็บตัวอย่างใน
ลกัษณะทแยง จำานวน 5 จดุในแตล่ะแปลง จากนัน้
นำาตัวอย่างดินคลุกเคล้าให้เป็นตัวอย่างเดียวกัน
แล้วแบ่งออกเป็น 4 ส่วน เก็บตัวอย่างกองดินนี้
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เพียง 1 ส่วน ให้ได้ดินหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม
ไปตรวจวิเคราะห์โดยวิธี Bray II หาค่า pH และ 
ธาตุอาหารหลัก (N:P:K) และนำาผลการวิเคราะห์ 
ทีพ่บในดนิทแีปลงเกษตรของ วิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยีร้อยเอ็ด ไปสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้
การอนุรักษ์ดิน

2 .  การศึกษาวิจัย ด้านสิ่ งแวดล้อม
ศึกษา ในการศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียน
รู้การอนุรักษ์ดินโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้สำาหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 
มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้

2.1 ประชากรได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการ
ศกึษา คือ นักศึกษาวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
รอ้ยเอด็ ประจำาปกีารศึกษา 2557 จำานวน 1,100 
คน

2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ
นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ที่สมัครเป็นสมาชิกชมรมอนุรักษ์ดินประจำาปีการ
ศึกษา 2557 จำานวน 40 คน

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วจิยักำาหนดวธิกีารและการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล โดยแบ่งการวิจัยเป็น 2 ระยะ วิจัยและ
พัฒนา เพื่อตอบความมุ่งหมายหลัก ศึกษาและ
พฒันาความรูเ้จตคติ และการปฏบัิติในการอนุรกัษ์
ดินของนักศึกษาชมรมอนุรักษ์ดินวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จะดำาเนินการวิจัย โดย
ใช้แบบแผนการทดลอง การวิจัยเปรียบเทียบ
ระดับความรู้ เจตคติ และทักษะในการอนุรักษ์ดิน
ระหวา่งกอ่นและหลงัการใช้ชุดกจิกรรมการเรยีนรู้
การอนุรักษ์ดินแบบ One Group Pre – test and 
Post – test Design 

ระยะที่ 1 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การอนุรักษ์ดินของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีร้อยเอ็ดเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ

พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอนุรักษ์ดินได้
ดำาเนินการวิจัยดังนี้ 

1. การสำารวจ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
ปจัจยัทางดา้นสงัคม และปจัจยัทางดา้นเทคโนโลยี
ทีส่ง่ผลตอ่ความรู ้เจตคต ิและทกัษะในการอนรุกัษ์
ดินของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ร้อยเอ็ด

2. การสำารวจพื้นที่ดินแปลงเกษตรของ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยรีอ้ยเอด็เก็บตวัอยา่ง
ดนิไปตรวจวเิคราะหโ์ดยวธิ ีBray II หาคา่ pH และ 
ธาตุอาหารหลัก (N:P:K) 

3. นำาข้อมูลจากการ สำารวจปัจจัยทาง
ดา้นเศรษฐกิจ ปจัจยัทางดา้นสงัคม และปัจจยัทาง
ดา้นเทคโนโลยทีีส่ง่ผลตอ่ความรู ้เจตคต ิทกัษะใน
การอนุรักษ์ดินและผลการวิเคราะห์ดินมาใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
การอนุรักษ์ดิน

4. การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้การ
อนุรักษ์ดินใช้ระยะเวลา เดือน เมษายน – 
พฤษภาคม 2557

ระยะที ่2 การสร้างและการใชช้ดุกจิกรรม
การเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ดินเป็นข้ันตอนการนำา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากระยะที่ 1 มาพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอนุรักษ์ดิน ได้ดำาเนิน
การวิจัยดังนี้

1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง ในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้การ
อนุรักษ์ดิน ความรู้ เจตคติ และทักษะในการ
อนุรักษ์ดิน

2. นำาข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยทีเ่กีย่วขอ้งและผลการวิเคราะหข์อ้มลูจาก
ระยะที่ 1 พัฒนาเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้การ
อนรุกัษด์นิ ประกอบดว้ย 4 กจิกรรมคอืกจิกรรมที ่
1 กำาเนดิดนิ กจิกรรมที ่2 สมบตัขิองดนิ กจิกรรมที ่



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 80 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2560

3 ดินเสื่อมและการปรับปรุงคุณภาพดิน กิจกรรม
ที่ 4 การอนุรักษ์ดิน

3. ตรวจสอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้การ
อนุรกัษ์ดนิโดยใหผู้เ้ช่ียวชาญจำานวน 5 คน ทำาการ
ประเมินคุณภาพความเหมาะสมของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้การอนุรักษ์ดิน แล้วนำามาสรุปเพื่อ
ปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอนุรักษ์ดิน ให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

4. การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
การอนรุกัษด์นิ (Try out) กบันกัศกึษาทีไ่มใ่ช่กลุม่
ประชากร ที่ต้องการศึกษา จำานวน 30 คน ในการ
ปรบัปรงุชดุกจิกรรมการเรยีนรูก้ารอนุรกัษ์ดิน และ
การจัดกิจกรรมตามชุดกิจกรรมการเรียนรู้

5. กระบวนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้การอนุรักษ์ดิน ใช้ระยะเวลาเดือน
มิถุนายน – สิงหาคม 2557

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
ปัจจยัทางดา้นสงัคม และปจัจยัทางด้านเทคโนโลยี
ท่ีมผีลต่อความรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษด์นิเจตคตติอ่
การอนุรักษ์ดินและทักษะในการอนุรักษ์ดิน

2. วิเคราะห์ ความรู้ เจตคติและทักษะ
ในการอนุรักษ์ดินวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า

ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาค่าอำานาจจำาแนก ค่า
ความยากง่าย ค่าความเชื่อมั่นค่าประสิทธิภาพ 
(E1/E2) และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) และ
แปลความหมายตามเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด 
(2545: 72-73 )

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ เจตคติ 
ทักษะ ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
การอนุรักษ์ดินโดยใช้ dependent t – test

ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลัก 

(N:P:K) ในพื้นที่ดินแปลงเกษตรของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

จากการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของดิน
ในแปลงปลูกพืชชนิดต่างๆ พบว่าดินที่เก็บมา
ตรวจในแปลงที่ปลูกผักบุ้ง แปลงปลูกเบญจมาศ 
แปลงปลูกข้าวโพด และ แปลงมันสำาปะหลังดิน
มีค่า pH เป็นกรดอ่อน ส่วนแปลงที่ปลูกดาวเรือง 
มีค่า pH เป็นกลาง และจากการศึกษาธาตุอาหาร
ในดนิจากดนิในแปลงปลกูพชืทัง้ 5 ชนดิ พบว่าดนิ
ที่ปลูกพืชทั้งห้าชนิดมีธาตุอาหาร N P และ K มี
ค่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของธาตุ
อาหารที่มีอยู่ในดินของกรมพัฒนาที่ดินดังตาราง
ที่ 1 
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2. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นใน 
ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกจิ ปจัจยัทางด้านสงัคม และ
ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการอนุรักษ์

ดินของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ร้อยเอ็ด

  

ต�ร�งที่ 1 การศึกษาปรมิาณธาตอุาหารหลกั (N:P:K) ในพืน้ทีด่นิแปลงเกษตรของวิทยาลยัเกษตร และ
เทคโนโลยีร้อยเอ็ด

จุด PH

ปริม�ณธ�ตุอ�ห�รที่สะสมในดิน ของวิทย�ลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

N
(ไนโตรเจน)

( % )

P
(ฟอสฟอรัส)

( % )

K
(โพแทสเซียม)

( % )
1. แปลงผักบุ้ง 6.5 0.048 0.0096 0.0068

2. แปลงดอกเบญจมาศ 6.8 0.028 0.0193 0.0059

3. แปลงข้าวโพด 6.8 0.059 0.0116 0.0059

4. แปลงดาวเรือง 7.4 0.049 0.0217 0.0067

5. แปลงมันสำาปะหลัง 6.4 0.034 0.0060 0.0030

ต�ร�งที่ 2 ผลการศกึษาระดบัความคิดเหน็ในปจัจยัดา้นปจัจยัทางดา้นเศรษฐกจิ ปจัจยัทางดา้นสังคม 
และปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อการอนุรักษ์ดิน

ร�ยก�ร S.D ระดับคว�มคิดเห็น

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 3.53 0.90 มาก

ปัจจัยทางด้านสังคม 3.41 1.07 ปานกลาง

ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี 3.29 1.04 ปานกลาง

เฉลี่ย 3.41 1.00 ปานกลาง

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาระดับความ
คิดเห็นใน ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทาง
ด้านสังคม และปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี ที่มีผล
ต่อการอนุรักษ์ดินของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีร้อยเอ็ดพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การอนุรักษ์ดินอยู่ในระดับมากคือปัจจัยด้าน

เศรษฐกิจ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์ดิน
ในระดับปานกลางคือ ปัจจัยด้านสังคมและปัจจัย
ด้านเทคโนโลยีดังตารางที่ 2

3. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เก่ียวกับการอนุรักษ์ดินให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80
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จากตารางที่ 3 พบว่า ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 83.58 และ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 
87.88 ดังน้ันชุดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการ

อนุรักษ์ดิน จึงมีประสิทธิภาพ 83.58/87.88 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตามที่ตั้งไว้

4. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดิน

ต�ร�งที่ 3 ผลการพัฒนาของชุดกจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษ์ดนิใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์
80/80

คุณภ�พรูปแบบก�รฝึกอบรม คะแนนเต็ม S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 60 50.15 1.78 83.58
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 40 35.15 2.33 87.88

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 83.58/87.88

ต�ร�งที่ 4 ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดิน

ผลรวมคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียน

ผลรวมคะแนนทดสอบ
หลังเรียน

จำ�นวน
ผู้สมัคร
เข้�ชมรม

คะแนนเต็ม
ค่�ดัชนีประสิทธิผล

(E.I.)

962 1,406 40 40 0.696

จากตารางที่ 4 พบว่า ดัชนีประสิทธิผล 
(E.I.) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ดิน มีค่าเท่ากับ 0.696 หมายความว่า
หลังเรียน นักศึกษาที่มีความรู้เพ่ิมขึ้นคิดเป็น 

ร้อยละ 69.60 จากก่อนเรียน

5. ผลการเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ 
และทกัษะในการอนรัุกษด์นิของนกัศกึษาวทิยาลยั
เกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

ต�ร�งที่ 5 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้ หลังเรียนกับก่อนของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีร้อยเอ็ด

ด้�น
หลังเรียน (n=40) ก่อนเรียน (n=40)

df t P
S.D S.D

ความรู้
(N=40)

35.15
(87.88%)

2.33
24.05

(83.58%)
6.78 39 21.96 .000



Journal of Education, Mahasarakham University 83 Volume 11 Number 1 January-March 2017

จากตารางที่ 5 พบว่า ก่อนการเรียนรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินของนักศึกษามีคะแนน
ความรู้อยู่ในระดับความรู้มากที่สุดมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ (24.05) คะแนน คิดเป็นร้อยละ (83.58) 
และหลงัการการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษ์ดินของ
นักศึกษามีคะแนนความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด มี

คะแนนเฉล่ียเท่ากับ (35.15) คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ (87.88) เมื่อวิเคราะห์ด้วย t-test พบว่า 
คา่ t มนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็
วา่การสอนเกีย่วกบัการอนรุกัษด์นิมผีลทำาให้ความ
รูข้องของนกัศึกษาเพิม่ขึน้ถงึแมว้า่จะอยูร่ะดบัมาก
ที่สุดเช่นเดียวกันก็ตาม

ต�ร�งที่ 6 ผลการเปรียบเทียบเจตคติ ก่อนและหลังการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินของนักศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

ด้�น
หลังเรียน (n=40)

df t P
S.D

เจตคติ 
(N=30)

4.53 0.18 39 18.128 .000

จากตารางที่ 6 พบว่า เจตคติก่อนการ
เรียนรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ดินของของนักศึกษามี
คะแนนเฉลีย่เจตคตอิยู่ในระดับเหน็ด้วย ( =3.88) 
และหลังการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินของ
นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเจตคติอยู่ในระดับเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง ( =4.53) เมื่อวิเคราะห์เพื่อเปรียบ
เทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการเรียน  

พบว่า เจตคติหลังการเรียนรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์
ดินของนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยในด้านเจตคติ
มากกว่าก่อนการเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดิน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้
เห็นว่าการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษด์นิมผีลทำาให้
ของนกัศกึษามเีจตคตทิีด่ตีอ่การเรยีนรูเ้กีย่วกบัการ
อนุรักษ์ดินเพิ่มขึ้น

ต�ร�งที่ 7 ผลการเปรียบเทียบทักษะ ก่อนและหลังการเรียนรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ดินของนักศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

ด้�น
หลังเรียน (n=40) ก่อนเรียน (n=40)

df t P
S.D S.D

ทักษะ 
(N=25)

20.97 0.86 13.00 1.28 39 29.376 .000
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จากตาราง 7 พบวา่ ทกัษะกอ่นการเรยีน
รู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ดินของนักศึกษามีคะแนน
เฉลี่ยทักษะอยู่ในระดับมาก ( =13.00) และหลัง
การเรียนรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ดินของนักศึกษา
มีคะแนนเฉลี่ยทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด (
=20.97) เม่ือวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
คะแนนกอ่นและหลงัทกัษะการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการ
อนุรักษ์ดินพบว่า ทักษะหลังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ดินของนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยทักษะ
มากกว่าทกัษะก่อนการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษ์
ดินอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้
เห็นวา่การเรยีนรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษ์ดินมผีลทำาให้
นักศึกษามีระดับทักษะที่ดีขึ้น

อภิปรายผล
ในการวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมการ

เรยีนรูเ้รือ่งการอนุรกัษ์ดินโดยใช้กจิกรรมการเรยีน
รู้สำาหรับนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ร้อยเอ็ด สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 

1. จากการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของ
ดินในแปลงปลูกพืชชนิดต่างๆ พบว่าดินที่เก็บมา
ตรวจในแปลงท่ีปลูกผักบุ้ง แปลงปลูกเบญจมาศ 
แปลงปลูกข้าวโพด และ แปลงมันสำาปะหลัง ดิน
มีค่า pH เป็นกรดอ่อน ส่วนแปลงที่ปลูกดาวเรือง 
มีค่า pH เป็นกลาง และจากการศึกษาธาตุอาหาร
ในดินจากดินในแปลงปลูกพืชทั้ง 5 ชนิด พบว่า
ดินที่ปลูกพืชทั้งห้าชนิดมีธาตุอาหาร N P และ 
K มีค่าน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของ
ธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่ง
สอดคล้องกับ ศศิธร ประพรม ประสงค์ เพียงสุ
วรรณ์ และขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย (2558: 37) 
ได้ทำาการศึกษาการพัฒนามะม่วงเพื่อการส่งออก
ในจังหวัดชัยภูมิ พบว่าผลจากการวิเคราะห์ดินใน
แปลงทดสอบมะม่วงมีค่า pH เป็นกลาง (ปรีชา 
แสงโสดา สุขุม ขวัญยืน และเอกรัฐ พรหมดีราช. 

2558: 83 ; ทรงฤทธิ์ ศรีไว, ณัฐติยา สัตถาผล, 
อนงคลั์กษณ ์อนิทรกัษา และชลธ ีเจรญิรฐั, 2551: 
6 ; สุลีลัก อารักษณ์ธรรม และสุชาดา สานุสันต์, 
2557: 78) 

2. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นใน
ปจัจยัทางดา้นสงัคม ปจัจยัทางดา้นเศรษฐกจิ และ
ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการอนุรักษ์
ดินของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
รอ้ยเอด็พบวา่ ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่การอนรุกัษด์นิโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
ปัจจัยที่อยู่ในระดับมากคือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์ดินในระดับปาน
กลางคือ ปัจจัยด้านสังคมและด้านเทคโนโลยี 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งทิพย์ บำารุงสุข 
(2555: 75) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำาแม่กลอง อำาเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวมพบว่าปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจอยู่ในระดับมาก

3. การทดสอบหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้พบว่าชุดกิจกรรมการอนุรักษ์
ดินมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.58/87.88 ซึ่งมี
ประสิทธิสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดซึ่งเป็นเพราะการ
เสริมแรงให้มีแรงจูงใจในการเรียนเนื้อหาต่อไป
เพราะเมื่อสอบผ่านการกระตุ้นจะทำาให้ให้อยาก
เรียนรู้ตลอดเวลา ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง
จึงทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ และ
ความเหมาะสม โดยเนื้อหาแต่ละเรื่องใช้ภาษาคำา
บรรยายเรื่องที่เข้าใจง่าย ชุดกิจกรรมได้สร้างข้ึน
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการสร้าง และให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบและนำาไปทดลองกับนักศึกษา มีการ
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทำาให้มีการใช้ส่ือประสมอย่างหลาก
หลาย เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการ
สืบเสาะหาความรู้ของผู้เรียน เป็นการส่งเสริมให้ 
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ผู้เรียนได้ฝึกการแสวงหาความรู้และสร้างความรู้ 
ดว้ยตนเอง เปน็การแสดงความสามารถทางความ
คิด ส่งผลให้นักเรียนมีความความรู้ที่ดีต่อการ
อนุรักษ์ดิน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลฤดี รัศมี
สวสัดิ ์ประยรู เทพนวล และจไุรศริิ ชูรักษ ์(2555: 
908-912) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนและความสามารถในการคิดวเิคราะห์
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 ระหวา่งการสอน
โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับการสอนแบบ
ปกติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 ทีไ่ด้รบัการสอน
โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
(ประสิทธิ์ ทะเสนฮด ประยูร วงศ์จันทรา และอดิ
ศักดิ์ สิงห์สีโว. (2557: 2-5 ; ภาณุวัฒน์ เปรมปรี. 
2556:43) ซ่ึงผู้เรียนมีความกระตือรือร้นสนใจ
กับการเรียนมาก นอกจากนี้ยังสามารถนำาความ
รู้ที่ได้และประสบการณ์มาใช้ในชีวิตประจำาวัน ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ต้องการจึงพบว่า เกิดการเรียนรู้มีค่าดัชนี
ประสทิธผิลของการสอนด้วย ชุดกจิกรรมการเรยีน
รู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดิน มีค่าเท่ากับ 0.696 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ดิน ช่วยทำาให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.60

4. ความรู้ เจตคติ และทักษะในการ
อนุรักษ์ดินของนักศึกษาก่อนและหลังเรียน พบ
ว่าก่อนเรียนนักศึกษามีความรู้เจตคติและทักษะ
การอนุรักษ์ดินน้อยกว่าหลังเรียน ซึ่งแสดงว่าการ
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ดินประกอบการสอนจะทำาให้นักศึกษามีความรู้ 
เจตคติ และทักษะในการอนุรักษ์ดินเพิ่มขึ้นและ
สามารถนำาไปใช้กับผู้เรียนกลุ่มอื่นหรือผู้ที่สนใจ
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพแสดงวา่ผู้เรยีนมผีลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ความรู้  
เจตคติ ทักษะเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดิน มุ่งหวังให้

ผู้เรียน ได้เรียนรู้ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้กับ
กระบวนการ มีทักษะสำาคัญในการค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ การประเมินการปฏิบัติ จากการ 
สังเกต ทดลอง สาธิต สำารวจ เป็นพื้นฐานในการ
ปฏิบัติ มีทักษะจะต้องผ่านเป้าหมายด้านความรู้
มาก่อนเสมอ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะ
หาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย การ
วางแผนจัดกิจกรรมภาคสนามอย่างเป็นระบบ 
เพื่อนำามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้น
ให้ ผู้เรียนสามารถศึกษา และปฏิบัติกิจกรรมฝึก
ทักษะได้ด้วยตนเอง โดยให้สอดคล้องกับ เนื้อหา
วิชาตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ และจะชว่ยสง่เสรมิ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง ตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถของ
แต่ละบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสรี 
ปานเงิน เจษฎา มิ่งฉาย และจันทร์เพญ็ ชุมแสง 
(2555: 129) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาวิธีการสอน
แบบผสมผสานเพื่อการอนุรักษ์ดิน น้ำาและป่าไม้ 
พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดย
ใชว้ธิกีารสอนแบบผสมผสานมเีจตคตเิกีย่วกบัการ
อนุรักษ์ดิน น้ำาและป่าไม้สูงกว่าวิธีการสอนแบบ
ปกติ อย่างนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Fatma Sadik และ 
Semra Sadik (2014: 2382) ได้ศึกษาความรู้
และเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมของครูพบว่า ผู้เรียน
มีความรู้และเจตคติที่ไม่มีแตกต่างกันระหว่าง
ความรู้และเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมในแง่ของเพศ
และระดับการศึกษาอาจจะมีความสัมพันธ์กันที่
วา่การปฏบิตักิบัการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนโดย
มีความรู้และเจตคติเก่ียวกับสภาพแวดล้อมดีข้ึน
ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความแตกต่างในการปฏิบัติ
ที่กิจกรรมการสอนถึงแม้ว่าจะมีเนื้อหาที่คล้ายกัน
อีกประการหนึ่งที่สำาคัญของผลการศึกษาพบว่ามี
ปัจจัยร่วมคือ ทางอินเทอร์เน็ตและโทรทัศน์เป็น
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ปัจจัยที่สำาคัญท่ีสุดในการสร้างความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทฤษฎีการเรียนการสอน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อก�รนำ�ผลวิจัยไปใช้

จากผลการวิจัยการวิจัยการพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ดินโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้สำาหรับนักศึกษาวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ผู้วิจัยมีข้อเสนอ
แนะดังนี้

ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

1. ผู้สอนควรอธิบายรายละเอียดของชุด
กิจกรรมให้ผู้เรียนทราบก่อนการเรียนในช่ัวโมง
แรก เพื่อเน้นให้ผู้เรียนเห็นความสำาคัญของการ
ศึกษาความรู้และการปฏิบัติจริงในเวลาเรียนตาม
ขั้นตอนของชุดกิจกรรม

2. ควรนำาชุดกิจกรรมนี้ไปใช้หรือสอด
แทรกในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินการศึกษาครั้งต่อไป
ควรศึกษาในเรื่องต่างๆดังนี้

1. ควรทำาการศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆที่มี
อิทธิพลต่อการอนุรักษ์ดินในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินเช่นความตระหนักของผู้เรียนต่อ
แนวทางในการจัดการที่มีต่อโอกาสในการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ดิน

2. ควรมีการสร้างชุดกิจกรรมเรื่องอ่ืนๆ 
ทีม่คีวามเชือ่มโยงกบัทรพัยากรดนิเพ่ือพฒันาและ
ปรบัปรงุการเรยีนการสอนใหม้ปีระสิทธภิาพยิง่ขึน้ 
เช่น ชุดกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่ออนุรักษ์ดิน
และน้ำา เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง
กรมพัฒนาที่ดิน. (2549). รายงานประจําปี 2549 กรมพัฒนาที่ดิน การจัดทําแผนที่ภาพถ่ายยออโธสี

เชิงเลข. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณการเกษตรแห่งประเทศไทย จำากัด.

กุลฤดี รัศมีสวัสดิ์ ประยูร เทพนวล และจุไรศิริ ชูรักษ์. (2555). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนโดย
ใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับการสอนแบบปกติ. วิทยานิพนธ์ ศศ.บ., วิทยาลัยมหาวิทยาลัย
หาดใหญ่. สงขลา.

เกษม จันทร์แก้ว. (2536). สิ่งแวดล้อมศึกษา. กรุงเทพฯ: อักษรสยามการพิมพ์.

ทรงฤทธิ์ ศรีไว ณัฐติยา สัตถาผล อนงค์ลักษณ์ อินทรักษา และชลธี เจริญรัฐ. (2551). การศึกษาความ
เป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการปลูกยางพาราระหว่างพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจเดิมกับพื้นที่
ปลูกใหม่เขตพื้นที่ตําบลสามพร้าว อําเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี. ทุนสนับสนุนจาก
โครงการ ABC-PUS/MAG ประจำาปี 2551.

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.



Journal of Education, Mahasarakham University 87 Volume 11 Number 1 January-March 2017

ประสิทธิ์ ทะเสนฮด ประยูร วงศ์จันทราและอดิศักดิ์ สิงห์สีโว. (2557). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
สิง่แวดลอ้มศกึษาเพ่ือการอนรุกัษท์รพัยากรดนิ น้าํ และปา่ไมโ้ดยใชก้จิกรรมลกูเสอืเนตรนาร.ี 
วิทยานิพนธ์ บช.ด., มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาสารคาม.

ปรีชา แสงโสดา สุขุม ขวัญยืน และเอกรัฐ พรหมดีราช. (2558). การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพด
เลีย้งสตัว ์โดยใสปุ่ย๋ตามค่าวเิคราะหด์นิในเขตจงัหวดัเลย. ประชมุวชิาการประจําป ี2558 วนั
ที่ 24-26 มีนาคม 2558. ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สำานัก
วิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น.

แผนปฏิบัติการประจำาปีของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด. (2557). แผนปฏิบัติการประจําปี. 
ร้อยเอ็ด: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด.

เพ็ชรรัตน์ พรหมมา. (2555). การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่อง การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสําหรับ. นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา. กรุงเทพมหานคร. ปริญญา กศ.ม., 
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ. กรุงเทพมหานคร.

ภานุวัฒน์ เปรมปรี. (2556). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบนิเวศน์น้ําจืดสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพมหานคร.

มูลนิธิโลกสีเขียว. (2542). สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย 2540-41. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโลกสีเขียว.

รุง่ทิพย์ บำารุงสุข. (2555). ปจัจัยทีส่ง่ผลตอ่การจดัการสิง่แวดลอ้ม: กรณศีกึษา เขตลุม่นํ้าแมก่ลอง อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม. ค้นคว้าอิสระ บธ.ม., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี, ปทุมธานี.

ศศิธร ประพรม ประสงค์ เพียงสุวรรณ์ และขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย. (2558). การพัฒนา มะมว่งเพือ่การ
ส่งออกในจังหวัดชัยภูมิ. ประชุมวิชาการประจําปี 2558 วันที่ 24-26 มีนาคม 2558. ณ โรง
แรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สำานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
ขอนแก่น.

สุลีลัก อารักษณ์ธรรม และสุชาดา สานุสันต์. (2557). อิทธิพลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน จากไส้เดือน
ดินต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางฟิสิกส์ดินและการปรับปรุงโครงสร้างของดิน. โครงการย่อย
ภายใต้ชุดโครงการ: ศกัยภาพของปุย๋หมกัมลูไสเ้ดอืนดนิทอ้งถิน่ไทยทีผ่ลิตจากขยะอนิทรียต์อ่
ระบบการเกษตรและสิ่งแวดล้อม. มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

เสร ีปานเงนิ เจษฎา มิง่ฉาย และจนัทรเ์พญ ็ชุมแสง. (2555). การพฒันาวธิกีารสอนแบบผสมผสานเพือ่
การอนุรักษ์ดิน น้ำาและป่าไม้. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น (บัณฑิตศึกษา) ; 12(3), 
129-137.

สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี. (2550). รายงานสถานการณ์ คุณภาพและสิ่งแวดล้อมปี 
2550 (อบุลราชธาน ีอํานาจเจรญิ มกุดาหาร ยโสธร และรอ้ยเอด็). สำานกังานสิง่แวดลอ้มภาค
ที่ 12 (อุบลราชธานี) สำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 88 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2560

Sadik, F., Sadik, S. (2014). A study on environmental knowledge and attitudes of teacher 
candidates. Procedia - Social and Behavioral Sciences 116, 2379 – 2385.


