
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้เทคนคิแอทลาส เรื่อง มหัศจรรย์บรรยากาศ   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
นายพิริยะ  ตระกูลสว่าง* 

 
 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ย่อมต้องการพัฒนาให้ผู้ เรียนได้เรียนอยู่อย่างตลอดชีวิต 
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคัญย่ิงในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับทุกคน ทั้งใน
ชีวิตประจําวันและการงานอาชีพต่างๆตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเคร่ืองใช้และผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิต และการทํางานเหล่าน้ีล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์  ผสมผสานกับ
ความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืนๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่
เน้นการเช่ือมโยงความรู้กับกระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทํากิจกรรมด้วยการ
ลงมือปฏิบัติ จริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับช้ัน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 2551: 1) 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจ่าการบุญ อําเภอเมืองจังหวัด
พิษณุโลก ที่ผ่านมาพบว่า ผลการประเมินคุณภาพจากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O - NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจ่าการบุญ 
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 50.00 ซึ่งยังอยู่ในระดับพอใช้ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ผลประเมินของ
โรงเรียนที่ได้กําหนดไว้คือร้อยละ 60.00 โรงเรียนจ่าการบุญจัดการการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จะเห็นได้ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ต้องการพัฒนา โดยอาจมีสาเหตุ มาจากหลายประการ เช่น ตัวนักเรียนขาดกระบวนการเรียนรู้  ครูผู้สอนขาด
การออกแบบการเรียนรู้ และเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นสอนเน้ือหามากกว่ากระบวนการ
คิด ดังน้ันวิธีการที่จะส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถพ้ืนฐาน จึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ผู้เรียน มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้น ทางโรงเรียนจ่าการบุญได้ดําเนินการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ตาม
แนวการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โดยครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอน ได้อย่างหลากหลาย  ตามความ
แตกต่างของบริบทสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และเน้ือหาที่ใช้สอน เพ่ือให้การดําเนินการบรรลุตาม
เป้าหมายที่ต้ังไว้ และวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ และ
สร้างความเจริญให้กับประเทศชาติ เพราะวิทยาศาสตร์ทําให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด 
 ผู้เขียนได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์และผู้เช่ียวชาญหลายท่านในการให้คําปรึกษา เพ่ือให้         
ชุดกิจกรรมสามารถใช้กับนักเรียนได้จริง เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับตัวช้ีวัด กิจกรรมของสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยใช้เทคนิคแอทลาสเป็นหลัก ทั้งยังยังสอดแทรก
กรรมวิธีกระบวนการสะเต็มศึกษาเข้าไปในบางกิจกรรมด้วย ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์  ไวยกุฬา เมตตาให้ช่ือ     
ชุดกิจกรรมน้ีว่า มหัศจรรย์บรรยากาศ รวมไปถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์จํารัส  สุระยศ อาจารย์ของผู้เขียนที่ได้
สอนวิชาอุตุนิยมวิทยาเมื่อครั้งศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยการศึกษาได้ค้นพบดังน้ี 
 
 
 
 
 ________________________________________________________________________________________________________ 

*ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะชํานาญการ โรงเรียนจ่าการบุญ จังหวัดพิษณุโลก 



บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างและ
หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้             
โดยใช้เทคนิคแอทลาส เรื่อง มหัศจรรย์บรรยากาศ 
ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์                             
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80 / 80 และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน                
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแอทลาส               
ปีการศึกษา  2558 โรงเรียนจ่าการบุญ  อําเภอ
เมือง  จังหวัดพิษณุโลก  จํานวน 45 คน ซึ่งได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง  ทดสอบก่อนเรียนด้วย
แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  จํานวน 40 ข้อ 
โดยใช้เวลา  60 นาที ทดลองสอนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคแอทลาส จํานวน 7 
สัปดาห์เป็นระยะเวลา 21 ช่ัวโมง และทดสอบ
หลังเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
จํานวน 40 ข้อ โดยใช้เวลา  60 นาที  เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (�)  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐานด้วย
สถิติ  t – test (One Sample test) 
 
คําสําคัญ 
เทคนิคแอทลาส ชุดกิจกรรมเทคนิคแอทลาส  
 
1. เป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจ่าการบุญ อําเภอ
เมืองจังหวัดพิษณุโลก ที่ผ่านมาพบว่า ผลการ
ประเมินคุณภาพจากรายงานผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจ่าการบุญ พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียอยู่ที่ 50.00 ซึ่งยังอยู่
ในระดับพอใช้ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ผลประเมิน
ของโรงเรียนที่ได้กําหนดไว้คือร้อยละ 60.00 
โรงเรียนจ่าการบุญจัดการการสอนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
จะเห็นได้ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ยัง
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา โดยอาจ
มีสาเหตุมาจากหลายประการ เช่น ตัวนักเรียน
ขาดกระบวนการเรียนรู้  ครูผู้สอนขาดการ
ออกแบบการเรียนรู้ และเทคนิควิธีการในการ
จัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นสอนเน้ือหามากกว่า
กระบวนการคิด ดังน้ันวิธีการที่จะส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถพ้ืนฐาน จึงเป็นสิ่ง
สําคัญที่จะทําให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ให้สูงขึ้น ทางโรงเรียนจ่าการบุญได้ดําเนินการ
พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวการ
เรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โดยครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย  ตามความ
แตกต่างของบริบทสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน 
และเน้ือหาที่ใช้สอน เพ่ือให้การดําเนินการบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ และวิชาวิทยาศาสตร์เป็น
วิชาหน่ึงที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาความคิด
ข อ ง ม นุ ษ ย์  แ ล ะ ส ร้ า ง ค ว า ม เ จ ริ ญ ใ ห้ กั บ
ประเทศชาติ เพราะวิทยาศาสตร์ทําให้มนุษย์ได้
พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิด
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะสําคัญใน
การค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใช้
ข้อมูลหลากหลาย และประจักษ์พยานสามารถ
ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลก
สมัยใหม่  ซึ่งเป็นสังคมแห่งความรู้ (Knowledge 
based society) ทุกคนจึงจําเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ (Scientific literacy for 
all) เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติ 
และเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น และนํา
ความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ มีคุณธรรม 
(สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2546 : 1) แต่ปัจจุบันพบว่า การเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันมีจุดมุ่งหมายที่จะ
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดด้วยตนเอง รู้จักค้นคว้า
หาเหตุผล และสามารถแก้ปัญหาได้โดยนําความรู้
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วิทยาศาสตร์และวิธีการต่างๆ ของกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนา 
  จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ ว่าการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคแอทลาส                     
มีความสัมพันธ์กันกับทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญที่จะช่วยพัฒนา
และส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และฝึกให้
นัก เรี ยนมีความสามารถในการเ รียนรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น ดังน้ันผู้ วิจัยจึงนําชุด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแอทลาส เรื่อง 
มหัศจรรย์บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 
จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใ ช้ เทคนิคแอทลาส               
เรื่อง มหัศจรรย์บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5    
 1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใ ช้ เทคนิคแอทลาส                 
เรื่อง มหัศจรรย์บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียน               
และหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคแอทลาส   
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
แอทลาส เรื่อง มหัศจรรย์บรรยากาศ กลุ่มสาระ           
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม             
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแอทลาส เรื่อง มหัศจรรย์
บรรยากาศ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน         
 

ผลการวิจัยพบว่า    
  1.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
แอทลาส เรื่อง มหัศจรรย์บรรยากาศ  กลุ่มสาระ              
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (� = 4.57) และ                
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.25/84.22 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์  80/80  
  2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม               
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแอทลาส  หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05    
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 ท่ านสามารถดาวน์ โหลดเอกสาร ท่ี
เผยแพร่ทางวิชาการของผู้เขียนได้ที่ 
http://www.seal2thai.org/kru/kru035.htm  
 


