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บทคัดย่อ
สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการทางการศึกษาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยมุ่งให้มนุษย์มีความรู้ความตระหนัก
เจตคติ ทักษะ การมีส่วนร่วม และการประเมินผลการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตลอดจนการปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมการดาํเนินชีวติใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณส์ิง่แวดลอ้มในปจัจบุนัโดยผา่นกระบวนการเรยีนรูท้ี่
มปีระสทิธภิาพ ดงันัน้การวจิยัในครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ความตระหนกั 
และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนที่มีผลการเรียนต่างกันและเรียนโดยใช้เทคนิคการ
สร้างแรงบันดาลใจกับเรียนตามคู่มือครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 จํานวน 96 คน จาก 2 ห้องเรียน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จับฉลากห้องเรียน และครั้งที่ 2 จับสลากเพื่อ
เลือกรูปการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
การสร้างแรงบันดาลใจ จํานวน 6 แผนๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมใช้เวลาทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง สําหรับใช้กับกลุ่ม
ทดลองและแผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู จํานวน 6 แผนๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมใช้เวลาทั้งสิ้น 18 ชั่วโ 
มง สาํหรบัใชกั้บกลุม่ควบคุม (2) แบบทดสอบวดัความรูใ้ชแ้บบทดสอบทีผู่วิ้จยัสรา้งขึน้ตามกรอบแนวคดิ 
Cognitive Domain ของ Bloom’s Taxonomy เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 
ขอ้ ทีม่คีา่ความเชือ่มัน่ .771 (3) แบบวดัความตระหนกัเปน็แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating 
Scale) จํานวน 30 ข้อ ที่มีความเชื่อมั่น .951 (4) แบบวัดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นแบบ
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มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 30 ข้อ ที่มีค่าความเชื่อมั่น .947 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
ได้แก่ Paired t-test และ F-test (Two–way MANCOVA และ ANCOVA) 

ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจมีประสิทธิผลโดย
รวมเท่ากับ 0.7379 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น 0.7379 หรือคิดเป็นร้อยละ 
73.79 นกัเรยีนทีม่ผีลการเรียนสงูและนักเรียนท่ีมผีลการเรยีนต่าํทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนโดยใชเ้ทคนคิ
การสร้างแรงบันดาลใจมีความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลังเรียนสูงกว่า
กอ่นเรยีน (p<001*) นักเรยีนทีม่ผีลการเรยีนต่างกนัและเรยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนตา่งกนัมคีวามรู ้ความ
ตระหนกัและพฤตกิรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มแตกตา่งกนัโดยนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนโดยใช้
เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจมีความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากกว่า
นักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการเรียนตามคู่มือครู (p< .001*) และไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการ
เรยีนกบัผลการเรยีนตอ่ความตระหนกัและพฤตกิรรมการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มแตม่ปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งรปู
แบบการเรียนกับผลการเรียนต่อความรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โดยสรปุการพัฒนากจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนคิการสรา้งแรงบนัดาลใจ สามารถพฒันาความ
รู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึง
ควรส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องนํารูปแบบการเรียนนี้ไปใช้ในการเรียนการ
สอนสิ่งแวดล้อมศึกษาต่อไป

คำ�สำ�คัญ: ความรู้ ความตระหนัก พฤติกรรม และเทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจ

Abstract
Environmental education is a process of study about the relationship between  

human and natural environment and human beings created. The aim of human knowledge, 
awareness, attitudes, skills, participation and evaluation of environmental problems as well 
as behavior modification of lifestyle in accordance with the current situation of environment 
through effective learning process. This Research aimed to study and compare effects of 
learning environmental education by uses of two approaches:Inspiration techniques and 
those students using the teacher’s handbook on knowledge, awareness and environmental 
conservation behavior of 96 Mattayomsuksa 3(grade 9) students with different learning 
achievements from 2 classes were participated in the study. These students were selected 
using the cluster random sampling technique from Yasothonpittayakhom school, Yasothon 
province under the office of Secondary Education Region, Zone 28. They were assigned to 
an experimental group of 48 students learned using the Inspiration techniques and control 
group of 48 learned using the teacher’s handbook. Research instruments included (1) 6 plans 
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of learning organization using the Inspiration techniques (2) 6 plans of learning organization 
using the teacher’s handbook, each plan for 3 hours of learning in each week ; (3) the test 
on knowledge with 40 items has reliability of .771; (4) an awareness questionnaire with  
5 subscales and 30 items has reliability of .951 ; and (5) a test on environmental  
conservation behaviors 5 subscales and 30 items has reliability of .947. The data were 
analyzed by a percentage, a mean, a standard deviation and for testing hypotheses  
the pair t-test and the F-test (Two–way MANCOVA and ANCOVA) were employ.

The results findings revealed that the lesson plans using the Inspiration techniques 
had an effectiveness index of 0.7379. The students of the experimental group showed gains 
in knowledge, awareness and environmental conservation behaviors from before learning (p 
< .001*). The students with different learning achievements and study with different method 
had knowledge, awareness and environmental conservation behavior different. The students 
with learning styles using techniques inspiring knowledge, awareness and environmental 
conservation behavior than the students in teaching learning model (P <.001 *).Also, there 
were statistical interactions of grade and method only on knowledge of resources (p < .05). 

In conclusion, the development of learning activities about ecosystem using the 
technique Inspiration for Mattayomsuksa 3 students to develop knowledge, awareness and 
environmental conservation behavior of students effectively. Therefore, it should promote 
and support teachers and related agencies to bring this learning model to use in teaching 
environment study.

Keywords: Knowledge, Awareness, Behavior, Inspiration Technique 

บทนำา
ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติถูก

ทําลายจนมีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆในขณะท่ีสิ่ง
แวดล้อมทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นกลับเพิ่ม
มาแทนมากขึน้เปน็ลาํดบัทัง้นีเ้นือ่งจากในปจัจบุนั
จาํนวนประชากรมนุษย์เพ่ิมขึน้อย่างรวดเรว็ทําให้มี
การประดิษฐ์และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้อํานวย
ประโยชน์ต่อมนุษย์เพิ่มมากขึ้นการที่สิ่งแวดล้อม
ถูกรบกวนและเสยีสมดุลมากขึน้เรือ่ยๆ ปจัจยัเหตุ
สําคัญล้วนแต่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ การ
ที่มนุษย์นําเอาเทคโนโลยีบางอย่างเข้ามาใช้อย่าง

ไม่ระมัดระวังก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากมาย
ต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กําลังวิกฤติ
อยู่ทั่วไปขณะนี้สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากคุณภาพ
และปริมาณของทรัพยากรของโลกลดลงซึ่งเป็น
สาเหตุสําคัญที่ทําให้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติถูก
ทําลายและเสียสมดุลอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อมนุษย์หลายประการ เช่นปัญหาความ
แปรปรวนของภูมิอากาศโลก การร่อยหรอของ
ทรัพยากรธรรมชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ที่มีความรุนแรงมากขึ้นมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
ขยายขอบเขตกว้างขวางส่งผลกระทบโดยตรง
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ต่อการดํารงชีวิตและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ซึ่ง
วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมากมายล้วนมี
สาเหตุมาจากทัศนคติและการกระทําที่ไม่ถูกต้อง
ของมนุษยต่์อสิง่แวดลอ้มดังนัน้ปญัหาสิง่แวดลอ้ม
จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนัก ตลอดจนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มใหค้งอยู่อย่างสมดุล
และยัง่ยนื ซึง่นักวชิาการมคีวามเหน็ตรงกนัวา่การ
แก้ปัญหาวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวจะต้องเริ่มแก้ไขที่ทัศนคติของคน
ตอ่สิง่แวดลอ้มเพราะทศันคตเิปน็ปจัจยัทีจ่ะนําไป
สู่การปฏิบัติ(Trainer, 1990 ;UNESCO-UNEP, 
1995 อ้างในคงศักด์ิ ธาตุทองและงามนิตย์ 
ธาตุทอง, 2550: 2-3)

จากการศึกษาเกี่ ยวกับงานด้านสิ่ ง
แวดล้อมศึกษาของประเทศไทยพบว่า มีหลาย
หน่วยงานที่เล็งเห็นความสําคัญของปัญหาสิ่ง
แวดล้อมและมีความพยายามที่จะร่วมแก้ไข
สภาวการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่โลกกําลังเผชิญอยู่
อาทิ การดําเนินโครงการศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา
ระดบัจงัหวดั (Provincial Environmental Educa-
tion: PEEC) ซึง่ดาํเนนิโดยกรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่
แวดลอ้มโดยมโีรงเรยีนเปน็ศนูยส์ิง่แวดลอ้มศกึษา
ที่มีบทบาทหลัก 4 ด้าน คือ การพัฒนาบุคลากร 
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การพัฒนาเครือข่ายการ
ทํางานสิ่งแวดล้อมศึกษาและการเป็นศูนย์บริการ
สื่อและงานสิ่งแวดล้อมศึกษาในระดับจังหวัด

หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ถูกบรรจุไว้
ในหลักสูตรการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร ์สาระที ่2 ชีวติกบัสิง่แวดลอ้ม ซึง่การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาได้ยึด
หลกัการจดัการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน
ซึ่งเป็นกําลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล

ทั้งด้านร่างกายความรู้คุณธรรมมีจิตสํานึกใน
ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมีจิต
สาธารณะที่มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงาม
ในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (หลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551:107-
109 )

แรงบันดาลใจ (Inspiration) เป็นพลัง
อํานาจในตนเองชนิดหนึ่งท่ีใช้ในการขับเคลื่อน
การคิดและการกระทําใดๆ ที่พึงประสงค์เพื่อให้
บรรลุผลสําเร็จได้ตามต้องการโดยไม่ต้องอาศัย
แรงจูงใจ(Motivation)ทั้งภายในและภายนอกแต่
เป็นอํานาจอันเกิดจากจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้
ของตนเอง โดยใช้เงื่อนไขภายในจิตใจของตนด้วย
ตัวเองซึ่งเรียกว่า “การสํานึกรู้” (Conscious) ซึ่ง
จัดว่าเป็นจิตลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่เรามีอยู่และ
มีความสําคัญต่อการประสบความสําเร็จในชีวิต
และการทํางานโดยที่แรงบันดาลใจเป็นสิ่งสําคัญ
ที่ผลักให้เราได้ฉุกคิด ได้รู้ได้เปลี่ยนจากสิ่งที่ทํา
อยูไ่ปในทศิทางทีด่เีปรยีบเสมอืนขมุพลงัทัง้ในการ
จดุระเบดิแรกเริม่และยงัคงเปน็เครือ่งหลอ่เลีย้งระ
คบัประคองใหเ้ราทาํ สิง่นัน้จนสาํเรจ็ลลุว่งไปไดซ้ึง่
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ได้กล่าวไว้
ว่า “จินตนาการสําคัญยิ่งกว่าความรู้” (Imagina-
tion is more important than Knowledge) 
ในบางครั้งจินตนาการก็เป็นแรงบันดาลใจที่ไป
ไกลมากกว่าความรู้ที่อยู่ในสมองซึ่งแรงบันดาล
ใจเกี่ยวข้องกับการที่คนๆ หนึ่งมีความประทับ
ใจเลื่อมใสศรัทธาในคําพูดแง่คิดหรือการกระทํา
บางอย่างของใครบางคนและคําพูดนั้นแง่คิดหรือ
การกระทํานั้นๆ ก้องอยู่ในความคิดติดอยู่ใน
มโนภาพอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่วันที่ได้ยินหรือได้
พบจนกระทั่งตายและสิ่งเหล่านี้เองที่กํากับให้คน 
มีพฤติกรรมหรือทัศนคติอย่างใดอย่างหนึ่ ง 



Journal of Education, Mahasarakham University 111 Volume 9 Number 4 October-December 2015

เหนียวแน่น จนกลายเป็นพลังหลักการและเป็น 
ตัวตนในทีส่ดุทีอ่ยูเ่หนอืกวา่ทีส่ามารถเขา้ใจความ
คิดและการปฏิบัติซึ่งมีเหตุอยู่ในรากฐานของ
ตนเองเกดิจากความปรารถนาดีย่อมช่วยให้มคีวาม
มุ่งมั่นในการปฏิบัติและมีกําลังใจในการทํางาน
เพิม่มากขึน้ซึง่เปน็แรงบันดาลใจท่ีช่วยให้มสีมาธใิน
การทํางานอย่างมีความสุข (ระพี สาคริก, 2544)

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิคการ
สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ จะเป็น
ประโยชน์สําหรับการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบ
การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพือ่พฒันาและศกึษาดัชนปีระสทิธผิล

ของแผนการจดัการเรยีนรูเ้รือ่ง ระบบนเิวศสาํหรบั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิคสร้าง
แรงบันดาลใจ

2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
ความตระหนัก และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่
มีผลการเรียนต่างกันและเรียนด้วยรูปแบบการ
เรียนต่างกัน

3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้  
ความตระหนัก และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่ง
แวดลอ้มหลงัเรยีนของนักเรยีนทีม่ผีลการเรยีนตา่ง
กันและเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ต่างกัน

วิธีการดำาเนินการวิจัย
	 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
28 จํานวน 96 คน จาก 2 ห้องเรียน ที่ได้มาจาก
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
ด้วยวิธีการจับสลาก 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จับสลาก
ห้องเรียน ได้ช้ัน ม.3/2 และช้ัน ม. 3/12 และ
ครั้งที่ 2 จับสลากเพื่อเลือกรูปแบบได้ชั้น ม.3/2 
เรียนโดยใช้เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจและช้ัน 
ม.3/12 เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามคู่มือครู 

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบ
นิเวศ วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2. แบบทดสอบวัดความรู้ใช้แบบทดสอบ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิด Cognitive Do-
main ของ Bloom’s Taxonomy เปน็แบบทดสอบ
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ

3. แบบวัดความตระหนักต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ (Rating Scale) จํานวน 30 ข้อ

4. แบบวัดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่ง
แวดลอ้ม เปน็แบบมาตราสว่นประมาณคา่5ระดบั 
(Rating Scale) จํานวน 30 ข้อ

	 การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ผู้วิจัยดําเนินการสอนโดยให้นักเรียน
ทดสอบกอ่นเรยีน (Pre - test) กบักลุม่ทดลองและ
กลุ่มควบคุมโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ แบบวัด
ความตระหนกั และแบบวดัพฤตกิรรมการอนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อม

2. นาํแผนการจดัการเรยีนรูฉ้บบัสมบรูณ์
ไปสอนตามตารางสอนในเวลาปกติจํานวน 6 
แผ่นๆ ละ 1 สัปดาห์ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 18 
ชั่วโมงในระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 
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11 กันยายน 2557 จนครบทุกแผนการจัดการ
เรียนรู้

3. เม่ือดําเนินการสอนครบทุกแผนตาม
ที่กําหนดแล้วผู้วิจัยได้ทดสอบหลังเรียน (Post - 
test) กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้แบบ
ทดสอบวดัความรู ้แบบวดัความตระหนัก และแบบ
วดัพฤตกิรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มฉบบัเดิมกบัที่
ใช้ทดสอบก่อนเรียน

ผลการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบ

นิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิคการ
สรา้งแรงบนัดาลใจมดัีชนีประสทิธผิลเฉลีย่โดยรวม
เทา่กับ 0.7379 แสดงวา่ นกัเรยีนมคีวามกา้วหนา้

ทาง การเรยีน 0.7379 หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 73.79 
เมือ่วเิคราะหเ์ปน็รายแผน พบวา่ ดชันปีระสทิธผิล
ทั้ง 6 แผน อยู่ระหว่าง 0.7132 - 0.7552 แสดง
ว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่
ระหว่าง0.7132 - 0.7564 หรือคิดเป็นร้อยละ 
71.32 - 75.64

ส่วนแผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
มีดัชนีประสิทธิผลโดยรวมเท่ากับ 0.6595 แสดง
วา่ นกัเรยีนมคีวามกา้วหนา้ทางการเรยีน 0.6595 
หรือคิดเป็นร้อยละ 65.95 เมื่อวิเคราะห์เป็น
รายแผน พบว่า ดัชนีประสิทธิผลทั้ง 6 แผน อยู่
ระหว่าง 0.6508-0.6787 แสดงว่า นักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ระหว่าง 0.6508 
– 0.6787 หรือคิดเป็นร้อยละ 65.08 – 67.87 
(ตาราง 1)

ต�ร�ง 1 ผลการวเิคราะหดั์ชนปีระสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรู ้เรือ่ง ระบบนเิวศชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 3 โดยใช้เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจและแผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู 

แผนการจัด
การเรียนรู้ที่

เนื้อหาที่เรียน

รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้

เทคนิคการสร้าง
แรงบันดาลใจ

คู่มือครู

1 ความหมายและองค์ประกอบของระบบนิเวศ 0.7143 0.6475

2 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 0.7132 0.6508

3 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 0.7535 0.6688

4 วัฎจักรของสารในระบบนิเวศ 0.7564 0.6787

5 ประชากร 0.7345 0.6544

6 ความหลากหลายทางชีวภาพ 0.7552 0.6565

เฉลี่ยโดยรวม 0.7379 0.6595
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 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ที่มีผลการเรียนต่างกันและเรียนด้วยรูปแบบการ
เรียนต่างกัน พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้เทคนิค
การสร้างแรงบันดาลใจ มีคะแนนเฉลี่ยความรู้โดย
รวมก่อนเรียน (  = 17.40) โดยนักเรียนที่มีผล
การเรียนสูง มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนเรียน (  
= 18.05) มากกว่านักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํา (  
= 15.31) และหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้โดยรวมเพิ่มขึ้น (  = 33.69) ซึ่งคะแนน
เฉลี่ยความรู้หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี 

นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

สว่นนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีน
ตามคู่มือครู มีคะแนนเฉลี่ยความรู้โดยรวมก่อน
เรียน (  = 16.46) โดยนักเรียนที่มีผลการเรียน
สูงมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนเรียน (  = 17.76) 
มากกว่านักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํา(  = 15.22) 
และหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
โดยรวมเพิ่มขึ้น (  = 28.19) ซึ่งคะแนนเฉลี่ย 
ความรูห้ลงัเรยีน สงูกว่ากอ่นเรยีนอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 (ตาราง 2)

ต�ร�ง 2 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูก้อ่นเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนทีม่ผีล
การเรียนต่างกันและเรียนด้วยรูปแบบการเรียนต่างกัน

Pair-Sample t-test

รูปแบบ
ก�รเรียน

ผลก�รเรียน
ก่อนเรียน หลังเรียน

t pS.D. ร้อยละ S.D. ร้อยละ

เทคนิค
การสร้าง
แรงบันดาลใจ
(n=48 )

ผลการเรียนสูง
(n=22)

18.05 1.43 45.13 35.91 1.23 89.78 51.041 .000*

ผลการเรียนต่ํา
(n=26)

15.31 0.93 38.28 32.50 1.50 81.25 85.898 .000*

โดยรวม 17.40 2.24 43.50 33.69 2.06 84.23 90.004 .000*

เรียนตาม
คู่มือครู
(n=48 )

ผลการเรียนสูง
(n=21)

17.76 1.22 44.44 33.90 1.04 84.75 81.269 .000*

ผลการเรียนต่ํา
(n=27)

15.22 0.89 38.05 31.04 0.90 77.60 111.692 .000*

โดยรวม 16.46 1.82 41.15 28.19 1.53 70.48 72.236 .000*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่มีผลการ
เรียนต่างกันและเรียนด้วยรูปแบบการเรียน โดย
ใช้เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจ 

พบว่า นักเรียนที่มีผลการเรียนต่างกัน
และเรียนด้วยรูปแบบการเรียนโดยใช้เทคนิคการ
สร้างแรงบันดาลใจมีคะแนนเฉลี่ยความตระหนัก
โดยรวมก่อนเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (  = 
2.653) และหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ความความตระหนักโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(  = 4.551) ซึ่งคะแนนเฉลี่ยความตระหนัก หลัง

เรียนโดยรวมทุกข้ันสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงมีคะแนน
เฉลี่ยความตระหนักก่อนเรียนโดยรวมทุกขั้นอยู่
ในระดับปานกลาง (  = 2.673 ) และ หลังเรียน
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความตระหนักโดยรวมทุก
ขัน้อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (  = 4.561) สว่นนกัเรยีน
ที่มีผลการเรียนต่ํามีคะแนนเฉลี่ยความตระหนัก 
ก่อนเรียนโดยรวมทุกขั้นอยู่ในระดับปานกลาง (  
= 2.633) และหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ความตระหนกัโดยรวม ทกุขัน้อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
(  = 4.531) (ตาราง 3)

ต�ร�ง 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่มีผลการเรียนต่างกันและเรียนด้วยรูปแบบการเรียน โดย
ใช้เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจ 

Pair-Sample t-test

ผลการเรียน
ขั้นความ
ตระหนัก

คะแนน
เต็ม

ก่อนเรียน หลังเรียน
t p

S.D. S.D.

ผลการเรียนสูง 
(n=22)

รับรู้ 5 2.703 0.6 4.571 0.06 130.905 .000*

ตอบสนอง 5 2.673 0.03 4.561 0.03 144.387 .000*

เห็นคุณค่า 5 2.613 0.04 4.531 0.02 154.490 .000*

โดยรวม 5 2.673 0.03 4.561 0.03 50.047 .000*

ผลการเรียนต่ํา
(n=26)

รับรู้ 5 2.653 0.09 4.561 0.06 98.152 .000*

ตอบสนอง 5 2.623 0.09 4.521 0.05 98.879 .000*

เห็นคุณค่า 5 2.633 0.07 4.551 0.05 126.231 .000*

โดยรวม 5 2.633 0.06 4.531 0.03 185.224 .000*

โดยรวม 5 2.653 0.06 4.551 0.03 271.037 .000*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
หมายเหตุ: 1 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
  2 หมายถึง ระดับมาก
  3 หมายถึง ระดับปานกลาง
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4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนเรียน
และหลังเรียน ของนักเรียนที่มีผลการเรียนต่าง
กันและเรียนด้วยรูปแบบการเรียนโดยใช้เทคนิค
การสร้างแรงบันดาลใจ พบว่า นักเรียนที่มีผล
การเรียนต่างกันและเรียนด้วยรูปแบบการเรียน
โดยใช้เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจ มีคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนเรียน
โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับปฏิบัติบางครั้ง (  = 
2.613) และหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มโดยรวมทกุดา้น
อยู่ในระดับปฏิบัติเป็นประจํา (  = 4.551) ซึ่ง
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
หลังเรียนโดยรวมทุกด้านสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยนักเรียนที่มีผลการเรียนสูง มีคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนเรียน
โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับปฏิบัติบางครั้ง (  = 
2.613) และหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมทุก
ด้านอยู่ในระดับปฏิบัติเป็นประจํา (  = 4.531) 
ส่วนนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํามีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนเรียน
โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับปฏิบัติบางครั้ง (  = 
2.613) และหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
พฤตกิรรมการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มโดยรวมทกุดา้น
อยู่ในระดับปฏิบัติบ่อยครั้ง (  = 4.502) (ตาราง 
4)

ต�ร�ง 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนเรียนและ
หลังเรียน ของนักเรียนที่มีผลการเรียนต่างกันและเรียนด้วยรูปแบบการเรียนโดยใช้เทคนิค
การสร้างแรงบันดาลใจ 

Pair-Sample t-test

ผลการเรียน
ด้าน

คะแนน
เต็ม

ก่อนเรียน หลังเรียน
t p

S.D. S.D.

ผลการเรียนสูง 
(n=22)

การใช้ 5 2.603 0.04 4.551 0.06 123.597 .000*

การอนุรักษ์ 5 2.623 0.04 4.531 0.05 238.159 .000*

การมีส่วนร่วม 5 2.613 0.05 4.521 0.06 146.756 .000*

โดยรวม 5 2.613 0.04 4.531 0.02 298.574 .000*

ผลการเรียนต่ํา
(n=26)

การใช้ 5 2.603 0.05 4.511 0.07 127.310 .000*

การอนุรักษ์ 5 2.603 0.05 4.502 0.06 134.822 .000*

การมีส่วนร่วม 5 2.623 0.07 4.492 0.05 105.392 .000*

โดยรวม 5 2.613 0.04 4.502 0.02 308.931 .000*

โดยรวม 5 2.613 0.04 4.522 0.03 389.540 .000*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
หมายเหตุ : 1 หมายถึง ปฏิบัติเป็นประจํา
   2 หมายถึง ปฏิบัติบ่อยครั้ง
   3 หมายถึง ปฏิบัติบางครั้ง



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 116 ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558

5. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่มีผลการ
เรียนต่างกันและเรียนด้วยรูปแบบการเรียนตาม
คู่มือครู พบวา่ นกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนตา่งกนัและ
เรียนด้วยรูปแบบการเรียนตามคู่มือครู มีคะแนน
เฉลีย่ความตระหนกัโดยรวมกอ่นเรยีนอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (  = 2.673) และหลังเรียนนักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยความความตระหนักโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.172) ซึ่งคะแนนเฉลี่ยความ
ตระหนักหลงัเรยีนโดยรวมทกุขัน้สงูกวา่กอ่นเรยีน

อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยนกัเรยีน
ที่มีผลการเรียนสูง มีคะแนนเฉลี่ยความตระหนัก
ก่อนเรียนโดยรวมทุกขั้นอยู่ในระดับปานกลาง (  
= 2.723) และหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ความตระหนกัโดยรวมทกุขัน้อยูใ่นระดบัมาก (  = 
4.172) ส่วนนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํามีคะแนน
เฉลี่ยความตระหนักก่อนเรียนโดยรวมทุกขั้นอยู่
ในระดับปานกลาง (  = 2.643 ) และหลังเรียน
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความตระหนักโดยรวมทุก
ขั้นอยู่ในระดับมาก (  = 4.171) (ตาราง 5)

ต�ร�ง 5 ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความตระหนกัตอ่การอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มกอ่นเรยีน
และหลงัเรยีนของนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนตา่งกนัและเรยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนตามคูม่อืคร ู

Pair-Sample t-test

ผลการเรียน
ขั้นความ
ตระหนัก

คะแนน
เต็ม

ก่อนเรียน หลังเรียน
t p

S.D. S.D.

ผลการเรียนสูง 
(n=21)

รับรู้ 5 2.693 0.06 4.192 0.04 88.741 .000*

ตอบสนอง 5 2.723 0.04 4.152 0.05 116.775 .000*

เห็นคุณค่า 5 2.733 0.06 4.162 0.05 113.767 .000*

โดยรวม 5 2.723 0.04 4.172 0.03 171.177 .000*

ผลการเรียนต่ํา
(n=27)

รับรู้ 5 26.33 0.05 4.162 0.06 117.277 .000*

ตอบสนอง 5 2.653 0.06 4.172 0.05 150.828 .000*

เห็นคุณค่า 5 2.663 0.08 4.162 0.06 110.657 .000*

โดยรวม 5 2.643 0.06 4.172 0.37 204.578 .000*

โดยรวม 5 2.673 0.06 4.172 0.04 200.923 .000*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
หมายเหตุ: 1 หมายถึง ระดับมากที่สุด
  2 หมายถึง ระดับมาก
  3 หมายถึง ระดับปานกลาง
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6. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อน
เรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่มีผลการเรียน
ต่างกันและเรียนด้วยรูปแบบการเรียนตามคู่มือ
ครู พบว่า นักเรียนที่มีผลการเรียนต่างกันและ
เรียนด้วยรูปแบบการเรียนตามคู่มือครู มีคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนเรียน
โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับปฏิบัติบางครั้ง (  = 
2.553) และหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมทุก
ด้านอยู่ในระดับปฏิบัติบ่อยครั้ง (  = 4.182) ซึ่ง
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
หลังเรียนโดยรวมทุกด้านสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่
มีผลการเรียนสูงมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนเรียนโดยรวมทุกด้าน
อยู่ในระดับปฏิบัติบางครั้ง (  = 2.543) และ
หลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ
ปฏิบัติเป็นประจํา (  = 4.182) ส่วนนักเรียนท่ี
มีผลการเรียนต่ํา มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนเรียนโดยรวมทุกด้านอยู่
ในระดับปฏิบัติบางครั้ง (  = 2.563) และหลัง
เรยีนนกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมการอนรุกัษ์
สิง่แวดลอ้มโดยรวมทกุดา้นอยูใ่นระดบัปฏบิตับิอ่ย
ครั้ง (  = 4.172) (ตาราง 6)

ต�ร�ง 6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนเรียนและ
หลังเรียน ของนักเรียนที่มีผลการเรียนต่างกันและเรียนด้วยรูปแบบการเรียนตามคู่มือครู 

Pair-Sample t-test

ผลการเรียน ด้าน
คะแนน

เต็ม

ก่อนเรียน หลังเรียน
t p

S.D. S.D.

ผลการเรียนสูง 
(n=21)

การใช้ 5 2.503 0.04 4.182 0.05 118.000 .000*

การอนุรักษ์ 5 2.503 0.04 4.182 0.06 97.435 .000*

การมีส่วนร่วม 5 2.483 0.04 4.202 0.06 88.849 .000*

โดยรวม 5 2.543 0.03 4.182 0.03 272.570 .000*

ผลการเรียนต่ํา
(n=27)

การใช้ 5 2.543 0.07 4.152 0.10 75.720 .000*

การอนุรักษ์ 5 2.593 0.07 4.182 0.07 92.603 .000*

การมีส่วนร่วม 5 2.543 0.08 4.182 0.06 91.857 .000*

โดยรวม 5 2.563 0.03 4.172 0.03 345.211 .000*

โดยรวม 5 2.553 0.03 4.182 0.03 377.993 .000*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
หมายเหตุ : 1 หมายถึง ปฏิบัติเป็นประจํา
  2 หมายถึง ปฏิบัติบ่อยครั้ง
  3 หมายถึง ปฏิบัติบางครั้ง
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7. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
รู้ ความตระหนัก และพฤติกรรม การอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมหลังเรียนของนักเรียนที่มีผลการเรียน
ต่างกันและเรียนด้วยรูปแบบการเรียนต่างกัน พบ
ว่า นักเรียนที่มีผลการเรียนต่างกันและเรียนด้วย

รูปแบบการเรียนต่างกัน มีความรู้ ความตระหนัก 
และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลังเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(ตาราง 7)

ต�ร�ง 7 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
หลังเรียนของนักเรียนที่มีผลการเรียนต่างกันและเรียนด้วยรูปแบบการเรียนต่างกัน (Two-
way MANCOVA)

Sourced of 
Variation

สถิติทดสอบ Value F
Hypothesis 

df
Error df p

Partial Eta 
Squared

รูปแบบ
การเรียน

Pillai’s Trace .987 2.230 3.000 89.000 .000* .987

Wilk’s Lambda .013 2.230 3.000 89.000 .000* .987

Hotelling’s Trace 75.171 2.230 3.000 89.000 .000* .987

Roy’s Largest Root 75.171 2.230 3.000 89.000 .000* .987

ผลการเรียน Pillai’s Trace .431 22.436 3.000 89.000 .000* .431

Wilk’s Lambda .569 22.436 3.000 89.000 .000* .431

Hotelling’s Trace .756 22.436 3.000 89.000 .000* .431

Roy’s Largest Root .756 22.436 3.000 89.000 .000* .431

รูปแบบ*
ผลการเรียน

Pillai’s Trace .144 4.997 3.000 89.000 .003* .144

Wilk’s Lambda .856 4.997 3.000 89.000 .003* .144

Hotelling’s Trace .163 4.997 3.000 89.000 .003* .144

Roy’s Largest Root .163 4.997 3.000 89.000 .003* .144

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

8. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการ
เรียนและผลการเรียนที่ส่งผลต่อความรู้ ส่วนด้าน
ความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พบว่า ไม่มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนและผล
การเรียน เมื่อวิเคราะห์แยกตามตัวแปรอิสระ  

(Univariate Tests) พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วย
รูปแบบการเรียนต่างกันมีความรู้ ความตระหนัก 
และพฤตกิรรมการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มแตกตา่งกนั
อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยนกัเรยีน
ที่เรียนด้วยรูปแบบการใช้เทคนิคการสร้างแรง
บนัดาลใจมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัเรยีนมากกวา่
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นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนตามคู่มือครู  
(  = 33.69) ส่วนความตระหนักอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  = 4.52) และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมหลังเรียนอยู่ในระดับปฏิบัติเป็นประจํา 
(  = 4.55) ซ่ึงมากกว่านักเรียนที่เรียนด้วยรูป
แบบการเรยีนตามคู่มอืคร ูสว่นนกัเรยีนทีม่ผีลการ
เรียนต่างกันและเรียนด้วยรูปแบบการเรียนโดยใช้
เทคนคิการสรา้งแรงบนัดาลใจมคีวามรูแ้ตกต่างกนั
อยา่งมีนัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05 โดยนกัเรยีน
ที่มีผลการเรียนสูงมีคะแนนเฉลี่ยความรู้มากกว่า

นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํา ส่วนความตระหนัก 
และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่แตกต่าง
กัน และนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนตาม
คูม่อืครแูละนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนตา่งกนั มคีวาม
รูแ้ตกตา่งกนัอยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
โดยนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนสงูมคีะแนนเฉลีย่ความ
รู้มากกว่านักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํา ส่วนความ
ตระหนัก และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ไม่แตกต่างกัน (ตาราง 8-10)

ต�ร�ง 8 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
หลงัเรยีนของนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนตา่งกนัและเรยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนตา่งกนัแยกตาม
ตัวแปรอิสระ (Two-way MANCOVA)

Sourced of 
Variation

สถิติทดสอบ SS df
Hypothesis 

df
Error df p

Partial Eta 
Squared

รูปแบบ
การเรียน

ความรู้ 587.493 1 567.493 897.143 .000* .908

ความตระหนัก 3.140 1 3.140 2.994 .000* .971

พฤติกรรม 2.394 1 2.394 4.481 .000* .980

ผลการเรียน
ความรู้ 41.300 1 41.300 65.291 .000* .418

ความตระหนัก .000 1 .000 0.380 .539 .004

พฤติกรรม .000 1 .000 .288 .593 .003

รูปแบบ*
ผลการเรียน

ความรู้ 7.757 1 7.757 12.263 .001* .119

ความตระหนัก .001 1 .001 1.243 .268 .013

พฤติกรรม .001 1 .001 1.197 .277 .013

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ต�ร�ง 9 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้หลังเรียนด้านความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนต่างกัน

Univariate F test

ผลการเรียนรู้
แหล่งคว�ม
แปรปรวน

Sum of 
Squares

df
Mean 

Squares
F p

ความรู้
Contrast 529.106 1 529.106 473.944 .000*

Error 103.824 93 1.116

ความตระหนัก
Contrast 3.238 1 3.238 3.096 .000*

Error .097 93 .001

พฤติกรรม
Contrast 2.469 1 2.469 4.640 .000*

Error .049 93 .001

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ต�ร�ง 10 คะแนนเฉลีย่และค่าความคาดเคลือ่นมาตรฐานของผลการเรยีนรูห้ลงัเรยีนดา้นความรู ้ความ
ตระหนัก และพฤติกรรมการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนตา่ง
กัน

ผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม
เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจ เรียนรู้ตามคู่มือครู สสวท.

S.D. S.D.

ความรู้ 40 33.69 2.06 28.19 1.53

ความตระหนัก 5 4.52 0.03 4.18 0.03

พฤติกรรม 5 4.55 0.03 4.17 0.04

อภิปรายผลการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค

การสร้างแรงบันดาลใจมีประสิทธิผลโดยรวม
เท่ากับ 0.7379 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพ่ิม
ขึ้นหรือมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อย
ละ 73.79 สอดคล้องกับผลการวิจัยท่ีพบว่า

แผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูป
แบบวัฏจกัรการเรยีนรู ้5 ขัน้ โดยใชพ้หปุญัญาและ
เทคนิคการรู้คิด สําหรับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่า
ดชันปีระสทิธผิลอยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 60.40-66.20  
(นิดา กิจจินดาโอภาส, 2552: บทคัดย่อ ;  
วราภรณ์ บุตรพรหม, 2552: บทคัดย่อ ; สมบัติ 
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อัปมระกา, 2552: บทคัดย่อ) ทั้งนี้เนื่องจาก การ
สอนโดยใช้เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจเป็นวิธี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดจากการนําหลัก
การสร้างแรงบันดาลใจซึง่ประกอบด้วยหลกัการ 5 
ข้อท่ีสําคัญคือ 1) รบัฟังความคดิเหน็และใหคุ้ณคา่
ของบุคคล 2) เชื่อมโยงสิ่งร้องขอให้เข้ากับภาพ
ลกัษณข์องบคุคล3) เช่ือมโยงสิง่รอ้งขอเขา้กบัวสิยั
ทศัน์ทีช่ดัเจน 4) ใช้การตืน่เตน้เรา้ใจ ใช้แสดงออก
ทางการพูดและ 5) ใช้คําพูด ที่เป็นบวกและมอง
โลกในแง่ดีมาผสมผสานกับวัฏจักรการเรียนรู้ 5 
ขั้น คือ 1) ขั้นเร้า ความสนใจ (Engagement) 2) 
ขั้นสํารวจและค้นหา (Exploration) 3) ขั้นอธิบาย
และลงข้อสรุป (Explanation) 4) ขั้นขยายความ
รู้ (Elaboration) 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation) 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ซ่ึงเป็นการพัฒนาใหผู้เ้รยีนได้รบัทัง้ความ
รู้ กระบวนการและเจตคติ ผู้เรียนทุกคนควรได้รับ
การกระตุ้นส่งเสริมให้สนใจและกระตือรือร้นที่จะ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความสงสัย เกิดคําถามใน
สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับโลกธรรมชาติรอบตัว มีความ
มุ่งมั่นและความสุขที่จะศึกษาค้นคว้า สืบเสาะ
หาความรู้เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล นําไป
สู่คําตอบของคําถาม สามารถตัดสินใจด้วยการใช้
ข้อมูลอย่างมีเหตุผล สามารถสื่อสารคําถาม คํา
ตอบ ข้อมูลและสิ่งที่ค้นพบจากการเรียนรู้ให้ผู้อื่น
เข้าใจได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี, 2549) 

ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
การสร้างแรงบันดาลใจมีความโดดเด่นในด้าน
กระบวนการเรียนรู้และกิจรรมการเรียนรู้ที่
ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย มีความท้าทาย 
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดคําถามที่เป็นประเด็นใน
การศึกษา เกิดความอยากรู้อยากเห็นและนําไปสู่
การลงมอืปฏบิตัเิพ่ือสบืเสาะหาความรูด้้วยตนเอง
และมีการเสริมแรงที่ช่วยให้เกิดพลังสําคัญในตัวผู้

เรยีนสง่ผลใหเ้กดิการขบัเคลือ่นทางความคดิอยา่ง
สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีความสุขโดยอาศัยกระบวนการกลุ่ม เพื่อ
ให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิคดิเกีย่วกบัการพฒันาการ
ทางสติปัญญาของ Piaget ที่นักเรียนเป็นผู้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ หรือเป็น
ผู้สร้างความหมายของประสบการณ์ที่ได้รับด้วย
ตนเองทาํใหเ้กดิเปน็แนวคดิของตนเอง (Simpson 
and Marek, 1988: 361 - 370) ประกอบกับ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ
สร้างแรงบันดาลใจช่วยกระตุ้นส่งเสริมให้เกิด
พลังอันเกิดจากจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของ
ตนเองเพื่อขับเคลื่อนการคิดและการกระทําใดๆ 
ที่พึงประสงค์ให้บรรลุผลและสําเร็จได้ตามความ
ต้องการโดยใช้เงื่อนไขภายในจิตใจของตนด้วยตัว
เองซึ่งเรียกว่า “การสํานึกรู้” (Conscious) ดังนั้น 
รูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าวจึงส่งเสริมการเรียน
รู้ของนักเรียนได้อย่างเหมาะสมทําให้นักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มสูงข้ึน คิดเป็น 
ร้อยละ 73.79

2. นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียน
โดยใช้เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจและเรียน
ตามคู่มือครูมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความตระหนัก 
และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยบางส่วนสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูป
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นโดยใช้เทคนิคการ
รู้คิด (Metacognitive Techniques) กับการเรียน
ตามคู่มือครูที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและการ
คิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปทีี ่3 ทีม่ผีลการเรยีนแตกตา่งกนัทีพ่บว่า นกัเรยีน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทาง
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วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (เจริญ บุญ
ทศ, 2552: บทคัดย่อ ; ณรงค์เดช พลกระจาย, 
2547: บทคัดย่อ) 

ในด้านความตระหนักและพฤติกรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางส่วนสอดคล้องกับผล
การศึกษาการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ การคิด
วิจารณญาณ ความตระหนัก และพฤติกรรมการ
อนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม สําหรบันักเรยีนช้ันมธัยมศกึษา
ปีท่ี 6 โดยใช้เทคนิคการคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ดี
ร่วมกับเทคนิคการรู้คิด ที่พบว่านักเรียนที่เรียน
โดยใช้เทคนิคการคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ดีร่วมกับ
เทคนิคการรู้คิด มีความตระหนักและพฤติกรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมและเป็นรายด้าน
หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน (อดิศักดิ์ สิงห์สี
โว และคณะ, 2555: บทคัดย่อ)ท้ังน้ีเน่ืองจาก
การเรยีนโดยใชเ้ทคนคิการสรา้งแรงบนัดาลใจและ
รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ซึ่ง
เป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีการสร้าง
เสริมความรู้ (Constructivism) ซึ่งเชื่อว่านักเรียน
ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบางสิ่งบาง
อย่างมาแล้ว และประสบการณ์เดิมเป็นปัจจัย
ที่สําคัญต่อการเรียนรู้เป็นอย่างย่ิง ซึ่งการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีดังกล่าวเป็นกระ
บวนการที่นักเรียนจะต้องสืบค้น เสาะหา สํารวจ 
ตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ จนทําให้
นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างงมีความ
หมาย สามารถสรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเองและ
เก็บข้อมูลไว้ในสมองได้อย่างยาวนาน สามารถ
นํามาใช้ได้เมื่อมีสถานการณ์ใดๆ มาเผชิญหน้า 
ดังนั้น การที่นักเรียนจะสร้างองค์ความรู้ได้ต้อง
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งกระบวนการสืบเสาะหาความรู้(Inquiry 
process) เพื่อทําให้นักเรียน ส่วนแรงบันดาลใจ
ซึง่เปน็พลงัอาํนาจในตนเองชนดิหนึง่ทีใ่ชใ้นการขบั
เคลื่อนการคิดและการกระทําใดๆ ที่พึงประสงค์
เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จได้ตามต้องการ

3. นักเรียนที่มีผลการเรียนต่างกันและ
เรียนด้วยรูปแบบการเรียนต่างกันมีความรู้ ความ
ตระหนัก และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
หลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการ
เรียนโดยใช้เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจมีผล
การเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน สูงกว่านักเรียนที่เรียนตาม
คู่มือครูอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการบนเครือข่ายในรายวิชาเคมีสภาวะ
แวดล้อมระดับปริญญาตรีพบว่า นักศึกษาที่มี
ระดับผลการเรียนสูงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการคิดขั้นสูงมากกว่านักศึกษาที่มีระดับผล
การเรียนปานกลางและต่ํา(หทัยชนก นันทพา
นิช, 2552: บทคัดย่อ) แต่บางส่วนไม่สอดคล้อง
กับผลการศึกษาการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตาม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นโดยใช้เทคนิคการ
รู้คิด (Metacognitive Techniques) กับการเรียน
ตามคู่มือครูที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและการ
คิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปทีี ่3 ทีม่ผีลการเรยีนแตกตา่งกนัทีพ่บวา่นกัเรยีน
ที่มีผลการเรียนสูงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์หลังเรียนโดยรวมและ
เป็นรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน (เจริญ บุญ
ทศ, 2552: 146)
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