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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาสื่ อโปสเตอร์ สาหรับช่วยสอนเทคนิ คปฏิบตั ิการทางจุล
ชีววิทยาตรวจวิเคราะห์การปนเปื้ อนโคลิฟอร์มแบคทีเรี ยของน้ าดื่มในหม้อดินล้านนา รายวิชาชีววิทยา เรื่ องชีวิต
กับสิ่ งแวดล้อม หัวข้อระบบนิ เวศขนาดเล็ก 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนรายวิชา ชี ววิทยา
เรื่ อง สิ่ งมี ชี วิต กับ สิ่ งแวดล้อม หัวข้อ ระบบนิ เวศขนาดเล็ก 3) เพื่อศึ กษาความพึ งพอใจของนักเรี ยนในการใช้
สื่ อโปสเตอร์ โดยกลุ่มเป้ าหมาย คือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 50 คน ของโรงเรี ยนสันป่ าตองวิทยาคม
โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ 1 หน่ วยการเรี ยนรู ้ จานวน 3
คาบ 2) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน 3) แบบฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมนอกห้องเรี ยน 4) แบบสารวจความพึง
พอใจของนักเรี ยนในการใช้สื่อโปสเตอร์ ช่วยสอนเทคนิ คปฏิ บัติการ ดาเนิ นการทดลองโดยผูว้ ิจยั ให้นักเรี ยนทา
แบบทดสอบก่อนเรี ยน หลังจากนั้นนาสื่ อโปสเตอร์ ที่สร้างไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้กบั นักเรี ยนกลุ่มเป้ าหมาย และ
ทาการทดสอบหลังเรี ยน โดยพบว่า 1) ประสิ ทธิ ภาพของสื่ อโปสเตอร์ที่สร้างขึ้นมีค่า E1/E2 เท่ากับ 75.0/76.6 ซึ่ งมีค่า
สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 70/70 2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนจากการใช้สื่อ
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โปสเตอร์ ช่ วยสอนเทคนิ คปฏิ บัติ การโดยมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 และ 3) นักเรี ยนมี เจตคติ ที่ ดี ต่ อสื่ อ
โปสเตอร์ช่วยสอนเทคนิคปฏิบตั ิการอยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ: สื่ อโปสเตอร์ช่วยสอน เทคนิคปฏิบตั ิการทางจุลชีววิทยา เจตคติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

Abstract
This research objectives are 1) to develop a poster media for teaching microbiological techniques
to analyze coliform bacterial contamination of drinking water in Lanna clay pot for Biology course on Life
and Environment subject in small ecosystem topic 2) to develop students' academic achievement for Biology
course on Life and Environment subject in small ecosystem topic 3) to study student satisfaction after using
this poster for teaching. The research samples are 50 students purposively selected from Grade 12 students of
Sanpatong Wittayakom school. The research tools are as follow 1) a unit lesson plan for 3 teaching periods 2)
pre-test and post-test questions 3) a practice activities and 4) satisfactory questionnaire for students. The
research process started with a pre-test for students before lesson. Then, the developed poster was used in the
classroom. After that, a post-test was carried out. The results were as follows: 1) the efficiency of the
developed poster (E1/E2 = 75.0/76.6) was higher than standard (70/70) 2) academic achievement of students
in post-test was higher than pre-test (p < 0.05) and 3) students showed high satisfaction on using poster as
teaching media.
Keywords : poster as teaching media, academic achievement, satisfaction

1. บทนา
โรงเรี ยนสันป่ าตองวิทยาคมเป็ นโรงเรี ยน
ขนาดใหญ่ที่มีการจัดการหลักสู ตรห้องเรี ยนพิเศษ
วิท ยาศาสตร์ 1 ใน 22 โรงเรี ยนภาคเหนื อตอนบน
[1] ซึ่ งในการจัดการเรี ยนการสอนจะต้องสอนโดย
เน้น เนื้ อหาที่ ค่อนข้างเจาะลึ ก และต้องสอดแทรก
เทคนิ ค ปฏิ บั ติ ก ารที่ ม ากกว่ า นั ก เรี ยนที่ เรี ย นใน
ห ลั ก สู ต รป กติ เพื่ อ ให้ เป็ น ไป ตามแน วท าง
ของสสวท. พุ ท ธศักราช 2555 โดยเน้น ให้ ผูเ้ รี ย น
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และปลูกฝั งเจต
คติ ท างวิท ยาศาสตร์ ให้มี ค วามเป็ นนักวิจัย [2] ใน
รายวิ ช าชี ว วิ ท ยา เรื่ องสิ่ ง มี ชี วิ ต กั บ สิ่ งแวดล้อ ม

หัวข้อระบบนิ เวศขนาดเล็ก มีเนื้ อหาที่กล่าวถึงดัชนี
บ่งชี้ คุณภาพน้ า โดยใช้ฟีคอลโคลิฟอร์ ม แบคที เรี ย
เป็ นเกณฑ์ในการบอกถึ งคุ ณลักษณะทางชี ววิท ยา
ของน้ าทัว่ ไป [3] รวมไปถึงน้ าดื่มในครัวเรื อน และ
ส่ ว นใหญ่ ในการสอนเนื้ อ หาดังกล่ าวมักประสบ
ปั ญหาเกี่ยวกับการรู ้จกั โคลิฟอร์มแบคทีเรี ยและการ
เข้าใจถึงเทคนิคปฏิบตั ิการในการตรวจสอบคุณภาพ
ทางด้านจุ ลชี ววิทยาของน้ า ซึ่ งโดยปกติ ใช้วิธีการ
สอนโดยเน้น การอธิ บ ายประกอบกับ การใช้พ าว
เวอร์ พ อยต์ ท าให้ นั ก เรี ยนไม่ ส ามารถกลั บ มา
ทบทวนเนื้ อความรู ้ ไ ด้ อี ก ครั้ ง และในขณะท า
ปฏิ บัติ ก ารในห้ อ งทดลองซึ่ งเป็ นคนละห้ อ งกับ
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ห้ อ งเรี ย น ครู ไ ม่ ส ามารถเปิ ดพาวเวอร์ พ อยต์ ให้
นักเรี ยนดู ได้ นักเรี ยนจึ งเสี ยเวลาในการจดบันทึ ก
ขั้นตอน โดยครู ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้ อหาที่ นักเรี ยนแต่ละคนจดบันทึ กได้ จึ งท า
ให้ ผลที่ ได้ เ กิ ดค วาม ผิ ด พ ลาด คล าดเคลื่ อ น
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนต่าลง แนวทาง
หนึ่ งที่ สามารถนามาใช้เพื่ อช่ วยแก้ไขปั ญหานี้ คื อ
การนาเอาเทคโนโลยีและสื่ อช่ วยสอนที่ ไม่ยุ่งยาก
และซับซ้อน เข้ามาใช้บูรณาการกับการจัดการเรี ยน
การสอนเพื่ อ ช่ ว ยให้ นักเรี ยนมี แ รงกระตุน้ ในการ
เรี ยนมากขึ้ น จากเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั ได้เลือกสื่ อ
โปสเตอร์ ช่วยสอนเทคนิ คปฏิ บตั ิการมาใช้เพื่อช่วย
ให้ นั ก เรี ยนสามารถกลั บ มาศึ ก ษาทบทวนใน
ภายหลังได้อีกครั้งเมื่อไม่เข้าใจ โดยสื่ อโปสเตอร์ มี
ความสะดวกในการนาเสนอ และสามารถพกพาไป
ใช้ใ นการจัด การเรี ยนการสอนนอกสถานที่ ไ ด้
นอกจากนี้ยงั สามารถใส่รูปภาพหรื อแผนผังขั้นตอน
บทปฏิบตั ิการได้ในแผ่นเดียว [4] จึงเหมาะสมที่สุด
ในการน ามาศึ กษาในครั้งนี้ และในการพัฒ นาสื่ อ
โปสเตอร์ ช่ ว ยสอนเทคนิ ค ปฏิ บั ติ ก าร รายวิ ช า
ชีววิทยา เรื่ อง สิ่ งมีชีวติ กับสิ่ งแวดล้อม หัวข้อ ระบบ
นิ เวศขนาดเล็ก ผูว้ ิจยั ได้กาหนดให้นักเรี ยนสารวจ
และบันทึกข้อมูลเบื้องต้นในแบบฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรม
นอกห้องเรี ยน โดยใช้น้ าดื่มหม้อดินล้านนา ซึ่ งเป็ น
ระบบนิ เวศขนาดเล็ก ที่ ห าได้ง่ ายพบได้ทั่วไปใน
ท้องถิ่น ทุกคนในครอบครัวได้ใช้บริ โภค และเป็ น
เอกลักษณ์ ของคนในภาคเหนื อตอนบนที่ แสดงถึ ง
ความมี น้ าใจ เอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ต่อผูอ้ ื่ น มาช้านาน [5]
มาเป็ นตัวอย่างในการศึกษา
จากเหตุผลดังกล่าวจึ งเกิ ดการศึ กษาเรื่ อง
การพัฒนาสื่ อโปสเตอร์ ช่วยสอนเทคนิ คปฏิบตั ิการ
ทางจุ ล ชี ววิ ท ยาการตรวจวิเคราะห์ ก ารปนเปื้ อน
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โคลิ ฟอร์ มแบคที เรี ยของน้ าดื่ มในหม้อดิ นล้านนา
ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ในรายวิ ช า
ชีววิทยา เรื่ องสิ่ งมีชีวิตกับสิ่ งแวดล้อม หัวข้อระบบ
นิ เวศขนาดเล็ก ให้กับนักเรี ยนโครงการห้องเรี ยน
พิ เศษวิ ท ยาศาสตร์ โรงเรี ย นสั น ป่ าตองวิท ยาคม
จังหวัดเชียงใหม่
1.1 วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อ พัฒ นาสื่ อ โปสเตอร์ ส าหรั บ ช่ ว ย
สอนเทคนิ ค ปฏิ บัติ การทางจุ ล ชี ววิท ยาการตรวจ
วิเคราะห์การปนเปื้ อนโคลิฟอร์ มแบคที เรี ยของน้ า
ดื่มในหม้อดินล้านนา รายวิชาชีววิทยา เรื่ องชีวติ กับ
สิ่ งแวดล้อม หัวข้อระบบนิเวศขนาดเล็ก
2. เพื่ อพัฒนาผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นั ก เรี ยนรายวิ ช า ชี ววิ ท ยา เรื่ อง สิ่ งมี ชี วิ ต กั บ
สิ่ งแวดล้อม หัวข้อ ระบบนิเวศขนาดเล็ก
3. เพื่ อศึ กษาความพึงพอใจของนักเรี ยนใน
การใช้สื่อโปสเตอร์
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายคือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6/1 จานวน 50 คน โดยเลือกแบบเจาะจง ซึ่ งเป็ น
นักเรี ยนในโครงการห้อ งเรี ยนพิ เศษวิท ยาศาสตร์
ของโรงเรี ยนสันป่ าตองวิทยาคม จังหวัดเชี ยงใหม่
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559

2. วัสดุอุปกรณ์ และวิธีดาเนินการวิจัย
2.1 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้เครื่ องมือในการเก็บข้อมูล
เพื่อการวิเคราะห์และสรุ ปผล ดังนี้
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ 1 หน่ วยการเรี ยนรู ้
จานวน 3 คาบ เรื่ องการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้ อน
โคลิ ฟอร์ มแบคที เรี ยของน้ าดื่ มในหม้อดิ นล้านนา
ซึ่ งอยู่ในรายวิชาชี ววิทยา เรื่ องชี วิตกับสิ่ งแวดล้อม
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หั ว ข้อ ระบบนิ เวศขนาดเล็ ก ซึ่ งอยู่ใ นหลัก สู ต ร
โครงการห้องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์
2. แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
3. แบบฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมนอกห้องเรี ยน
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน
ที่มีต่อสื่ อโปสเตอร์ช่วยสอนเทคนิคปฏิบตั ิการ
2.2 วิธีการวิจยั
2.2.1 หาประสิ ทธิ ภาพของสื่ อโปสเตอร์โดย
ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 70/70 [6] โดยการนา
สื่ อโปสเตอร์ ไ ปใช้ กั บ นั ก เรี ยนกลุ่ ม ขนาดเล็ ก
จานวน 3 คน ขนาดกลาง จานวน 9 คน และขนาด
ใหญ่ จานวน 30 คน ที่มีนกั เรี ยนเก่ง ปานกลาง และ
อ่ อ น อย่ า งละเท่ า ๆกั น [7] เก็ บ คะแนนแบบฝึ ก
ป ฏิ บั ติ กิ จกรรม น อ กห้ องเรี ยน และค ะแน น
แบบทดสอบหลังเรี ยน แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์หา
ประสิ ทธิ ภาพของสื่ อโปสเตอร์ ที่นามาใช้ช่วยสอน
เทคนิคปฏิบตั ิการ E1/E2 ตามเกณฑ์ 70/70
2.2.2 ดาเนิ นการทดลองใช้สื่อโปสเตอร์ เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ ได้มา
โดยเลื อ กแบบเจาะจง จ านวน 50 คน ซึ่ งเป็ น
นักเรี ยนในโครงการห้อ งเรี ยนพิ เศษวิท ยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/1 โดยทาการวัดผลสัมฤทธิ์จาก
การทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ซึ่ งเป็ น
แบบทดสอบที่ ไ ด้ ห าค่ า ดั ช นี ความสอดคล้ อ ง
ระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ (Index
of Consistency : IOC) แล้ ว โด ยให้ ผู ้ เ ชี่ ยวชาญ
จานวน 3 คน เป็ นผูต้ รวจสอบและข้อสอบมีค่าดัชนี
IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
2.2.3 ทาการวัดเจตคติของนักเรี ยนที่ได้ใช้สื่อ
โปสเตอร์ ด้ว ยแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจ โดย
กาหนดระดับเจตคติไว้ 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท
[8] เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้
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ระดับมากที่สุด มีคา่ เฉลี่ย 4.50-5.00
ระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย 3.50-4.49
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.50-3.49
ระดับน้อย
มีค่าเฉลี่ย 1.50-2.49
ระดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 1.00-1.49
โดยมีประเด็นที่ใช้ในการสารวจเจตคติของนักเรี ยน
ดังต่อไปนี้
ข้ อ ที่ 1 สื่ อโปสเตอร์ มี ก ารจั ด เนื้ อหาได้
เหมาะสม
ข้อที่ 2 ความรู ้ในสื่ อโปสเตอร์สามารถนาไป
ปฏิบตั ิได้จริ ง
ข้อที่ 3 เนื้ อหาในสื่ อโปสเตอร์อ่านแล้วเข้าใจ
ง่าย
ข้อ ที่ 4 นั ก เรี ยนมี ค วามพอใจที่ จ ะใช้ สื่ อ
โปสเตอร์ในการศึกษา
ข้อที่ 5 เมื่อใช้สื่อโปสเตอร์ แล้ว นักเรี ยนคาด
ว่าจะมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้น
หลังจากนั้น น าข้อมู ล ที่ ไ ด้ม าวิเคราะห์ แ ละ
สรุ ปผลการวิจยั
2.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจัย ครั้ งนี้ มี ก ารวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ใน
3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การหาประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ โปสเตอร์
ส าห รั บ ช่ วยสอน เท คนิ ค ปฏิ บั ติ การด้ ว ยการ
ค าน วณ ห าจากค่ า ป ระสิ ท ธิ ภาพ (E1) ต่ อ ค่ า
ประสิ ทธิผล (E2) ใช้สูตร E1/E2 โดย
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2. การเปรี ยบเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
ของกลุ่ ม ตัว อย่างจะใช้ค ะแนนจากแบบทดสอบ
ก่ อ นเรี ยนและจากแบบทดสอบหลัง เรี ยนและ
คานวนโดยทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง 2
กลุ่ม ที่ไม่เป็ นอิสระจากกัน (Dependent samples Ttest)
3. การวัดเจตคติของนักเรี ยนที่ใช้สื่อโปสเตอร์
มาช่วยสอนเทคนิ คปฏิ บัติการโดยใช้แบบประเมิ น
ความพึงพอใจและวิเคราะห์โดยการใช้ค่าเฉลี่ยเลข
คณิ ตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์ผลการวิจัย
3.1 การพั ฒ นาสื่ อ โปสเตอร์ ส าหรั บ ช่ วยสอน
เทคนิ ค ปฏิ บั ติก ารทางจุ ลชี ววิท ยาตรวจวิเคราะห์
การปนเปื้ อนโคลิฟอร์ มแบคทีเรียของนา้ ดื่มในหม้ อ
ดินล้ านนา
การหาประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ โปสเตอร์
สามารถหาได้โดยการนาไปใช้ประกอบควบคู่กับ
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน และในระหว่าง
เรี ย นให้ นั ก เรี ย นท าแบบฝึ กปฏิ บัติ กิ จ กรรมตาม
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เตรี ยมไว้ โดยสื่ อโปสเตอร์มี
ข้อความ เนื้อหา และภาพเกี่ยวกับเทคนิ คปฏิบตั ิการ
ทางจุ ล ชี ว วิท ยาตรวจวิเคราะห์ ก ารปนเปื้ อนโคลิ
ฟอร์ มแบคที เรี ยของน้ าดื่ มในหม้อดิ นล้านนา โดย
พบว่าสื่ อโปสเตอร์ ช่วยสอนเทคนิ คปฏิ บตั ิการมีค่า
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ คือ 72.14/79.76 ดังแสดง
ในตารางที่ 1

169
ตารางที่ 1 ประสิ ทธิ ภาพของสื่ อโปสเตอร์ ช่วยสอน
คะแนนระหว่างเรี ยน (E1) และหลังเรี ยน (E2)
ค่ า
จานวน คะแนน คะแนน
ประสิทธิภาพ นักเรียน เต็ม
ทีไ่ ด้
42
10
303
E1 72.14
42
10
335
E2 79.76
3.2 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนของนั กเรี ยนกลุ่ ม
ตัวอย่ าง
จากการสร้ า งและปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขสื่ อ
โปสเตอร์ แล้วและนาไปใช้ประกอบควบคู่กบั การ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยนาแบบทดสอบที่
หาค่าดัชนี IOC แล้ว มาทาการทดสอบนักเรี ยนก่อน
และหลังเรี ยน จากนั้นนาคะแนนที่ ได้มาวิเคราะห์
เปรี ยบเที ยบผลต่ าง โดยหาค่าความมี นัยทางสถิ ติ
แ บ บ 2 ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า งไ ม่ เป็ น อิ ส ร ะ จ าก กั น
(Dependent samples T-test) ได้ผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่ม
ตัวอย่าง
การ
N
S.D. t
Sig.
ทดสอบ
ก่ อนเรียน 50 4.24 2.01
9.21 .00
หลังเรียน 50 7.66 1.77
3.42
ความก้ าวหน้ า
**มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ .05
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จากตารางการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนัก เรี ย นกลุ่ ม ตัวอย่าง จ านวน 50 คนที่ ไ ด้ท า
แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนพบว่ามีผลต่าง
ความก้าวหน้าเท่ ากับ 3.42 และเมื่ อน าไปทดสอบ
ค่ าสถิ ติ t พบว่าค่ าเฉลี่ ยผลสั ม ฤทธิ์ หลังเรี ยนของ
ผูเ้ รี ย นที่ ใช้สื่อ โปสเตอร์ ส าหรั บ ช่ ว ยสอนเทคนิ ค
ปฏิ บตั ิการมีค่าสู งกว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยน
ซึ่ งมี ค วามแตกต่ างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05
3.3 เจตคติ ข องนั ก เรี ย นที่ ใช้ สื่ อ โปสเตอร์ ช่ วย
สอนเทคนิ คปฏิบัติการด้ วยแบบประเมิ นความพึง
พอใจ
จากการวิเคราะห์ แบบประเมิ น ความพึ ง
พอใจของนักเรี ยนพบว่านักเรี ยนพึ งพอใจต่อ การ
เรี ยนพร้ อ มกับ การใช้สื่ อ โปสเตอร์ ม าช่ ว ยสอน
เทคนิ คปฏิ บัติการ รายวิชา ชี ววิทยา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิต
กับ สิ่ ง แวดล้อ ม หั ว ข้อ ระบบนิ เวศขนาดเล็ก ซึ่ ง
พบว่ามี คะแนนเฉลี่ ยรวมเท่ ากับ 4.27 อยู่ในเกณฑ์
ระดับมาก โดยประเด็นการประเมินในทุกประเด็น
อยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์เจตคติของนักเรี ยนที่ใช้สื่อ
โปสเตอร์ช่วยสอนเทคนิคปฏิบตั ิการ
ประเด็น
S.D.
แปลผล
การประเมิน
4.42
0.64
มาก
ข้ อที่ 1
4.16
0.65
มาก
ข้ อที่ 2
4.18
0.80
มาก
ข้ อที่ 3
4.26
0.49
มาก
ข้ อที่ 4
4.32
0.65
มาก
ข้ อที่ 5
4.27
0.65
มาก
ค่ าเฉลีย่
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3.4 วิจารณ์ ผลการวิจยั
จ าก ผ ล ก าร ใ ช้ สื่ อ โ ป ส เต อ ร์ ที่ ห า
ประสิ ทธิ ภาพของสื่ อผ่านตามเกณฑ์ข้ นั ต่ าที่ ต้ งั ไว้
แล้วคือ 70/70 ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 50
คน ที่ เป็ นนั ก เรี ยนในโครงการห้ อ งเรี ยนพิ เศษ
วิทยาศาสตร์ ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนเพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งเป็ นไปตามงานวิจยั ของ Robyn
Zevenborgen [9] ที่ เลื อ กใช้สื่ อโปสเตอร์ ช่ วยสอน
ในวิชาคณิ ตศาสตร์ ศึกษา โดยพบว่านักเรี ยนมีความ
เข้า ใจในเนื้ อหาคณิ ตศาสตร์ ม ากกว่ า การเรี ยน
แบบเดิ ม และในการประเมิ น ผลผู ้วิจัย ได้ใ ช้ก าร
ค านวนค่ า ทางสถิ ติ แ บบ Dependant sample t-test
เข้ามาช่ วยในการเปรี ยบเที ย บผลต่ างของค่าเฉลี่ ย
คะแนนแบบทดสอบที่ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยจะเห็นได้วา่ การใช้สื่อโปสเตอร์ ช่วยสอนมี
ประโยชน์ต่อการนาไปใช้ควบคู่กบั การจัดการเรี ยน
การสอน ดังที่ มนูญ ไชยสมบูรณ์ [4] ได้กล่าวไว้ว่า
โปสเตอร์ เป็ นสื่ อ ที่ เหมาะกั บ การน าไปประชา
สัม พัน ธ์ เพื่ อ เผยแพร่ ใ ห้ ค วามรู ้ โ น้ ม น้ าว ปลุ ก เร้ า
สร้างความจดจา และยังนามาใช้เป็ นสื่ อการสอนได้
เป็ นอย่างดี กับผูศ้ ึ กษาจากสื่ อ นอกจากนั้นแล้วสื่ อ
โปสเตอร์ ช่วยสอนทาให้มีความสะดวกต่อการใช้
งาน สามารถเคลื่อนย้ายได้ และยังเป็ นสื่ อที่นกั เรี ยน
สามารถกลับมาดูเนื้อหาเพิ่มเติมใหม่ได้ โดยภายใน
สื่ อโปสเตอร์ จะต้องประกอบด้วยข้อความโดยสรุ ป
รู ปภาพ และแผนผัง ที่เข้าใจได้ง่าย
จากการประเมิ นเจตคติ ของนัก เรี ยนกลุ่ม
ตัว อย่างโดยใช้เครื่ อ งมื อ วัด ผลเป็ นแบบประเมิ น
ความพึ งพอใจที่ มี ประเด็น ในการวัดจานวน 5 ข้อ
และมี ค่ า คะแนนประเมิ น แบ่ ง เป็ น 5 ระดั บ นั้ น
พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจและมีความเข้าใจใน
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เทคนิ คปฏิ บั ติ ก ารในการตรวจวิ เ คราะห์ การ
ปนเปื้ อนโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ยของน้ าดื่มในหม้อดิน
ล้านนา มากขึ้ น ในรายวิชาชี ววิทยา เรื่ องสิ่ งมี ชีวิต
กับสิ่ งแวดล้อม หัวข้อระบบนิ เวศขนาดเล็ก ซึ่ งได้
ให้เกณฑ์ประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ คีตร์ ามิลธ์ และวสุ [10] ที่พบว่าเมื่อ
ใช้สื่อประสมประกอบในการจัดการเรี ยนการสอน
แล้วนักเรี ยนจะมีค วามพึงพอใจและมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรี ยน อยูใ่ นระดับดีมาก

4. สรุ ปผลการวิจัย
4.1 การพัฒ นาสื่ อ โปสเตอร์ ส าหรั บ ช่ ว ย
สอนเทคนิ ค ปฏิ บัติ การทางจุ ล ชี ววิท ยาการตรวจ
วิเคราะห์การปนเปื้ อนโคลิฟอร์ มแบคที เรี ยของน้ า
ดื่มในหม้อดินล้านนา รายวิชาชีววิทยา เรื่ องชีวติ กับ
สิ่ งแวดล้อม หัวข้อระบบนิเวศขนาดเล็ก มีค่าเป็ นไป
ตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ คือ E1/E2 เท่ากับ 70/70 โดยค่าที่
ได้คือ 72.14/79.76
4.2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนใน
รายวิช าชี ว วิท ยา เรื่ อ งชี วิต กับ สิ่ งแวดล้อ ม หั วข้อ
ระบบนิ เวศขนาดเล็ก มี คะแนนเฉลี่ ยผลสัมฤทธิ์ ที่
เพิ่มขึ้น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.3 การศึ ก ษาเจตคติ ท างการเรี ย นของ
นัก เรี ย นกลุ่ ม ตัว อย่างเมื่ อ ใช้สื่ อ โปสเตอร์ ม าช่ ว ย
สอนเทคนิ คปฏิบตั ิการ นักเรี ยนมีความพึงพอใจใน
การจัดการเรี ยนรู ้โดย พบว่าทุ กประเด็นที่ วดั อยู่ใน
ระดั บ มาก โดยสื่ อ โปสเตอร์ มี ก ารจัด เนื้ อหาได้
เหมาะสม ซึ่ งมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.42 โดยเป็ นค่ า
คะแนนที่ สูงที่ สุด รองลงมาคือ เมื่อใช้สื่อโปสเตอร์
แล้ว นักเรี ยนคาดว่าจะมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนสู งขึ้ น มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.32 เรื่ อ งนักเรี ย นมี
ความพอใจที่ จะใช้สื่อโปสเตอร์ ในการศึ กษา เรื่ อง
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ของเนื้ อหาในสื่ อโปสเตอร์ อ่านแล้วเข้าใจง่าย และ
ความรู ้ในสื่ อโปสเตอร์ สามารถนาไปปฏิ บตั ิได้จริ ง
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26, 4.18 และ 4.16 ตามลาดับ

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ในครั้งนี้ ได้รับทุนสนับสนุ นจาก
สถ าบั น ส่ งเส ริ ม การส อ น วิ ท ยาศาส ต ร์ แล ะ
เทคโนโลยี (สสวท.) ในโครงการส่ งเสริ มการผลิต
ครู ผู ้มี ค วามสามารถพิ เศษทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิ ตศาสตร์ (สควค.) ขอขอบคุณภาควิชาชี ววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้ความ
อนุ เคราะห์ อุ ป กรณ์ ใ นการศึ กษาวิจัย ขอขอบคุ ณ
โรงเรี ยนสันป่ าตองวิทยาคมที่ให้การสนับสนุนและ
เอื้อเฟื้ อสถานที่ และกลุ่มตัวอย่างศึ กษา รวมไปถึ ง
คณะผู ้ เ ชี่ ย วชาญที่ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และให้
คาปรึ กษาตลอดการศึกษาวิจยั ให้ลุล่วงไปด้วยดี
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