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งานวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหา
ประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 53 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทวีปยุโรป ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.850 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย t-test 

 
ผลการศึกษาพบว่า 

 1.  แบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 
ท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์คือ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  85.18/83.43  
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจากที่เรียนด้วยแบบฝึกแบบฝึกเสริมทักษะ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ABSTRACT 
 

Research’s Title:   European geography course learning achievement comparison of 
Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University 
Mathayom 3 students measuring by using an exercise. 

Author   : Mrs. Kannika  Bhiromrat 
Year   : 2010 

..............................................................................................................  
  
 This research is an experimental research which has purposes for measuring the 
efficiency of a European geography exercise base on 80/80 standard and for compare 
Mathayom 3 students’s pre-test and post-test grade result in European geography 
course. The sample of this research are 53 Demonstration School of Suan Sunandha 
Rajabhat University Mathayom 3 students in academic year of 2010, first semester. The 
instruments is European geography 30 Multiple-Choice question (4 answers) which has 
liability level at 0.850 .The data using in analysis are mean, standard deviation and        
t-test. 
 

 Result 
 1. The efficiency rate of European geography exercise has a value around   
85.18/83.43 which is standardized. 
 2. Post-test grade result of Mathayom 3 students in European geography  course 
is higher than pre-test grade result while levels of significance is 0.05 . 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
รายงานการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์      

เรื่อง ทวีปยุโรป ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลือและค าแนะน า
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กรุดทอง ที่ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการ
ด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  
 ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยพร้อมให้ค าแนะน าอัน
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างเครื่องมือและสนับสนุนให้งานวิจัยน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
 ขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ โดยให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลจนท าให้งานวิจัยด าเนิน
ไปด้วยดี 
 ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการวิจัย จนงานวิจัยส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี 
 คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยฉบับนี้ ขอมอบแด่บิดา มารดา และครูบาอาจารย์       
ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่ผู้วิจัยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
 
 
        กรรณกิาร ์ ภริมย์รัตน์  
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บทที่  1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 คน หรือ ทุนมนุษย์ เป็นทุนสังคมที่ส าคัญที่สุด และมีบทบาทเป็นทั้งผู้สร้างการพัฒนาและ
ผู้ได้รับผลจากการพัฒนา จึงจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพคนในทุกมิติ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549 : บทน า) 
การศึกษาถือเป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาคนในทุกมิติดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 มาตรา 22 กล่าวถึงการจัดการศึกษาต้องยืดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และในมาตรา 24 ได้กล่าวถึงการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังต่อไปนี้ (1) จัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ    
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 11-12) สถานศึกษาจึงถือเป็นหน่วยงานหลักที่จะพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันสถานศึกษาทุกแห่งได้จัด    
การเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยมีจุดหมายที่มุ่งพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย  

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นสาระการเรียนรู้หนึ่งที่สถานศึกษา

ต้องใช้เป็นสาระหลักให้นักเรียนต้องเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ซึ่งใน

หลักสูตรดังกล่าวก าหนดให้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีสาระย่อยอีก 5 

สาระ ได้แก่ สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ

ด าเนินชีวิตในสังคม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ซึ่ง

สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์เป็นสาระหนึ่งที่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าเป็นต้องเรียน

ตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด โดยนักเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจลักษณะของ
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โลกกายภาพ ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของทวีปต่าง ๆ ทั่วโลก (กรมวิชาการ, 

2544: 12) จากข้อมูลการเรียนสาระภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่อง 

ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปต่ า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเนื้อหาบทเรียนทวีปยุโรปเป็นทวีปที่มีลักษณะทาง

กายภาพที่สลับซับซ้อน มีจ านวนประเทศต่าง ๆ มากมาย และมเีนื้อหาเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้

เมื่อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องนี้ท าให้นักเรียนได้คะแนนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต่ า 

ดังนั้นครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องหาวิธีการที่จะช่วยพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

แบบฝึกเสริมทักษะถือเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ครูผู้สอนสามารถน ามาพัฒนาหรือแก้ปัญหา
ของนักเรียนได้ เพราะแบบฝึกจะช่วยฝึกทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในทักษะต่าง ๆ มากขึ้น 
ซึ่ง สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2544: 2) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไว้ว่า แบบฝึกจะท าให้
เข้าใจบทเรียนดีขึ้น เพราะเป็นเครื่องอ านวยประโยชน์ในการเรียนรู้  แบบฝึกท าให้ครูทราบความ
เข้าใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน และแบบฝึกจะฝึกให้เด็กมีความเชื่อมั่นและสามารถประเมินผล
ตนเองได้ 
 ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง ทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะว่าจะสามารถพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนได้หรือไม่ อย่างไร เพื่อจะได้น าผลการวิจัยไปพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป    

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ  
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สมมติฐานของการวิจัย 

 1.  แบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป  มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

 2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ 

เรื่อง ทวีปยุโรป หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะสูงกว่าก่อนเรียน  

ขอบเขตของการวิจัย 

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 173 คน 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 53 คน โดยใช้วิธี

เลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) เนื่องจากนักเรียนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง  

การเรียนวิชาสังคมต่ า 

  2.  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป 

ประกอบด้วย ที่ต้ังและอาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ 

 3.  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

  ตัวแปรต้น คือ แบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป     

  ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. แบบฝึกเสริมทักษะ หมายถึง แบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  เรื่อง ทวีป

ยุโรป โดยเป็นการฝึกทักษะการวาดแผนที่ การลงรายละเอียดแผนที่ ทั้งลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีแบบฝึกเสริมทักษะ จ านวน 4 ชุด 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง  คะแนนของนักเรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย

ชนิดเลือกตอบ จ านวน 30 ข้อ 

 4. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ หมายถึง แบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกิด
การเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยตั้งไว้คือ  80/80 โดยมีความหมาย ดังนี้  

  80 ตัวแรก เป็นคะแนนที่ได้จากการทดสอบระหว่างเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ  80  
ขึ้นไป 

  80 ตัวหลัง เป็นคะแนนที่ได้จากคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการเรียน  
จ านวน 30 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะไปใช้ในการเรียนและใช้

ในชีวิตประจ าวัน 

 2.  เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนในการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการ

เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้

ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและ

หลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้  

1. แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. ทฤษฎีการเรียนรู้ 
3. แนวคิดเกี่ยวกับแบบฝึกเสริมทักษะ  
4. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1.1 ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 มีผู้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้หลายท่าน ดังนี้ 
 รอสส์และสแตนลีย์ ( Ross and Stanley, 1967 อ้างถึงใน เยาวดี วิบูลย์ศรี, 2545 : 16) ได้
ให้ความหมายของแบบสอบผลสัมฤทธิ์ หมายถึง แบบสอบที่ใช้วัดความสามารถทางวิชาการ เช่น 
แบบสอบวิชาเลขคณิต แบบสอบวิชาพีชคณิต เป็นต้น 

อารีย์ วชิรวราการ (2542: 143) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
ผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนการฝึกฝน หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่โรงเรียน ที่บ้าน และ
สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ  
 เยาวดี วิบูลย์ศรี (2545 : 28) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หมายถึง 
แบบสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ มักใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เน้นการวัดความรู้ความสามารถ
จากการเรียนรู้ในอดีตหรือในสภาพปัจจุบันของแต่ละบุคคล  
 จากความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จึงหมายถึง  แบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้
ความสามารถทางวิชาการโดยเฉพาะการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
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 1.2 ประเภทของแบบสอบผลสัมฤทธิ์  
  เยาวดี วิบูลย์ศรี (2545 : 20-22) ได้แบ่งประเภทของแบบสอบผลสัมฤทธิ์ ออกเป็น 
3 มิติ ดังนี้ 
   มิติท่ี 1 จ าแนกตามขอบข่ายของเนื้อหาวิชาที่วัด เช่น แบบสอบ
ผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การสะกดค า ฯลฯ ขอบข่ายเนื้อหาวิชาของแบบสอบ
ผลสัมฤทธิ์นั้น อาจก าหนดให้กว้างหรือแคบ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แบบสอบจะเป็นผู้ก าหนดเนื้อหาวิชาเอง 
โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสอบ  
   มิติท่ี 2 จ าแนกตามลักษณะหน้าที่ทั่วไปของแบบสอบ โดยแบ่งแบบสอบ
ผลสัมฤทธิ์ออกได้ 3 ลักษณะ คือ (1) แบบสอบเพื่อการส ารวจผลสัมฤทธิ์ (2) แบบสอบเพื่อวินิจฉัย
ผลสัมฤทธิ์ (3) แบบสอบเพื่อวัดความพร้อม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    (1) แบบสอบเพื่อการส ารวจผลสัมฤทธิ์  (Survey Tests) เป็น
แบบสอบผลสัมฤทธิ์ที่ท าหน้าที่ในการส ารวจความสามารถทั่ว ๆ ไปของนักเรียน โดยประเมิน
ความรู้ในเนื้อหาวิชาหรือทักษะต่าง ๆ เพื่อแสดงระดับความสามารถของนักเรียน 
    (2) แบบสอบเพื่อวินิจฉัยผลสัมฤทธิ์  (Diagnostic Tests) เป็น
แบบสอบผลสัมฤทธิ์ที่ท าหน้าที่ในการวินิจฉัยเกี่ยวกับจุดเด่นและจุดด้อยขององค์ประกอบส าคัญ
ทางด้านทักษะต่าง ๆ ของนักเรียน สามารถแบ่งออกเป็นแบบสอบชุดย่อย ๆ ได้อีก  
    (3) แบบสอบเพื่อวัดความพร้อม ( Readiness Tests) เป็นแบบ
สอบผลสัมฤทธิ์ซึ่งท าหน้าที่ในการวัดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนในชั้นสูงขึ้น แบบสอบเพื่อวัด
ความพร้อมใช้ส าหรับท านายการกระท าในอนาคต จึงท าหน้าที่เป็นเครื่องมือในการวัดความถนัด
ไปในตัวด้วย 
   มิติท่ี 3 จ าแนกตามค าตอบที่ใช้ โดยทั่วไปแล้ว แบบสอบผลสัมฤทธิ์ส่วน
ใหญ่ที่ใช้กันมักจะเป็นแบบสอบประเภทข้อเขียน และที่ใช้กันค่อนข้างมาก ได้แก่ แบบสอบ
ภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นแบบสอบที่ต้องการให้นักเรียนหรือผู้เข้าสอบได้สาธิตทักษะของเขาเอง  
 นอกจากการจ าแนกประเภทของแบบสอบผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวแล้ว แบบสอบผลสัมฤทธิ์
โดยทั่วไปยังอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ (1) แบบสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐาน (2) แบบ
สอบผลสัมฤทธิ์ที่ครูสร้างขึ้นเพื่อใช้ในชั้นเรียน 
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 1.3 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน แบ่งได้ ดังนี้  
  1. แบ่งตามลักษณะทางจิตวิทยาที่ใช้วัด แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
   1.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ( Achievement Test) เป็นแบบทดสอบที่
ใช้วัดความรู้ความเข้าใจตามพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ซึ่งเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ แบบทดสอบ
ประเภทนี้ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
    1.1.1 แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นใช้เอง ( Teacher-Made Test) 
เป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นโดยทั่วไป เมื่อต้องการใช้ก็สร้างขึ้นใช้แล้วก็เลิกกัน ถ้าจะน าไปใช้อีกครั้ง
ก็ต้องดัดแปลง ปรับปรุงแก้ไข เพราะเป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นใช้เฉพาะครั้ง อาจยังไม่มีการ
วิเคราะห์หาคุณภาพ 
    1.1.2 แบบทดสอบมาตรฐาน ( Standardized Test) เป็น
แบบทดสอบที่ได้มีการพัฒนาด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติมาแล้วหลายครั้งหลายหน จนมีคุณภาพ
สมบูรณ์ทั้งด้านความตรง ความเที่ยง ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ความเป็นปรนัย และมีเกณฑ์
ปกติ (norm) ไว้เปรียบเทียบด้วย รวมความแล้วต้องมีมาตรฐานท้ังด้านการด าเนินการสอบและ
การแปลผลคะแนนที่ได้ 
   1.2 แบบทดสอบความถนัด ( Aptitude Test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัด
ความสามารถทางสมองของคนว่ามีความรู้ ความสามารถมากน้อยเพียงไร และมีความสามารถ
ด้านใดเป็นพิเศษ แบบทดสอบประเภทนี้แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  
    1.2.1 แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน ( Scholastic 
Aptitude Test) เป็นแบบทดสอบวัดความถนัด ที่วัดความสามารถทางวิชาการว่ามีความถนัดใน
วิชาอะไร ซึ่งจะแสดงถึงความสามารถในการเรียนต่อแขนงวิชานั้น และจะสามารถเรียนไปได้มาก
น้อยเพียงใด 
    1.2.2 แบบทดสอบความถนัดพิเศษ ( Specific Aptitude Test) 
เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถพิเศษของบุคคล เช่น ความถนัดทางดนตรี ทางการแพทย์ 
ทางศิลปะ เป็นต้น ใช้ส าหรับการแนะแนว การเลือกอาชีพ  
   1.3 แบบทดสอบบุคคล – สังคม (Personal-Social Test) เป็น
แบบทดสอบที่ใช้วัดบุคลิกภาพ และการปรับตัวเข้ากับสังคมของบุคคล  
 

  2. แบ่งตามรูปแบบของการถามการตอบ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
   2.1 แบบทดสอบความเรียง ( Essay Test) แบบนี้จะก าหนดค าถามให้
ผู้ตอบจะต้องเรียบเรียงค าตอบเอง 
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   2.2 แบบทดสอบตอบสั้นและเลือกตอบ ( Short Answer and Multiple 
Choice Test) แบบนี้จะก าหนดค าถามให้ และก าหนดให้ตอบสั้น ๆ หรือก าหนดค าตอบมาให้เลือก 
ผู้ตอบจะต้องเลือกตอบตามนั้น แบบทดสอบประเภทนี้แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ  
    2.2.1 แบบให้ตอบสั้น ( Short Answer Item) 
    2.2.2 แบบถูกผิด ( True-False Item) 
    2.2.3 แบบจับคู่ ( Matching Item) 
    2.2.4 แบบเลือกตอบ ( Multiple Item) 
  3. แบ่งตามลักษณะการตอบ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
   3.1 แบบทดสอบปฏิบัติ ( Performance Test) เป็นการทดสอบโดยให้
ปฏิบัติ ลงมือท าจริง ๆ เช่น การแสดงละคร ช่างฝีมือ การพิมพ์ดีด เป็นต้น  
   3.2 แบบทดสอบเขียนตอบ ( Paper-pencil Test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้
กันทั่วไป ซึ่งใช้กระดาษและดินสอ หรือปากกาเป็นอุปกรณ์ช่วยตอบ ผู้ตอบต้องเขียนตอบทั้งหมด  
   3.3 แบบทดสอบปากเปล่า ( Oral Test) เป็นการทดสอบที่ให้ผู้ตอบพูด
แทนการเขียนมักจะเป็นการพูดคุยกัน ระหว่างผู้ถามกับผู้ตอบ เช่น การสอบสัมภาษณ์  
  4. แบ่งตามเวลาที่ก าหนดให้ตอบ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
   4.1 แบบทดสอบใช้ความเร็ว ( Speed Test) เป็นแบบทดสอบที่
ก าหนดเวลาให้จ ากัดต้องตอบภายในเวลานั้น มักจะมีจ านวนข้อค าถามมาก ๆ แต่ให้เวลาน้อย ๆ  
   4.2 แบบทดสอบให้เวลามาก ( Power Test) เป็นแบบทดสอบที่ไม่
ก าหนดเวลาให้เวลาตอบอย่างเต็มที่ ผู้ตอบจะใช้เวลาตอบเท่าใดก็ได้ เสร็จแล้วเป็นเลิกกัน  
  5. แบ่งตามลักษณะเกณฑ์ที่ใช้วัด จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
   5.1 แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ ( Criterion – Referenced Test) เป็น
แบบทดสอบที่สอบวัดตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ หรือตามเกณฑ์ภายนอกซึ่งเป็นเนื้อหาของ
วิชาการเป็นหลัก 
   5.2 แบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม ( Norm – Referenced Test) เป็น
แบบทดสอบที่เปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มที่สอบด้วยกัน  
 จากการจ าแนกประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกล่าว จะเห็นได้ว่า
แบบทดสอบจ าแนกออกเป็นหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้ ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรเลือก
แบบทดสอบให้เหมาะกับสิ่งที่ต้องการจะวัดจากนักเรียนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อและบริบทของแต่ละ
รายวิชา 
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2. ทฤษฎีการเรียนรู้ 
  ทิศนา  แขมมณี (2551: 14-25)  ได้กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ของนักจิตวิทยาไว้ ดังนี้  

2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Intellectual Development) ของ 
Piaget หลักการเรียนรู้ตามแนวคิด Piaget 

1. เด็กเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
2. การเรียนรู้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล ตัวผู้เรียนเท่านั้นท่ีทราบ ตัวเอง

เรียนรู้ 
3. พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กมี 4 ระดับ คือ 
ก. Sensory – Motor stage (อายุ 0 – 2 ปี) ระยะนี้เป็นช่วงที่เด็กมี

พัฒนาการเกี่ยวกับสัมผัสและการเคลื่อนไหว 
ข. Pre – Operational stage (อายุ 2 – 6 ปี) เป็นระยะที่เด็กเริ่มเข้าใจ

ภาษาอากัปกิริยาของคนใกล้ชิด เป็นช่วงเวลาที่เด็กสร้างเสริมบุคลิกภาพของตนเอง เด็กรู้จักใช้
เหตุผลแต่ก็อธิบายไม่ได้ชัดเจน 

ค. Concrete Stage (อายุ 6 – 12 ปี) ระยะนี้เด็กเริ่มเข้าใจการจัด
หมวดหมู่ การจ าแนกการเรียงล าดับ จ านวน มิติ และความสัมพันธ์ การใช้เหตุผลของเด็กในวัยนี้
อาจจะอาศัยสิ่งที่ตนมองเห็น เด็กยังใช้เหตุผลที่เกี่ยวกับนามธรรมไม่ได้  

ง. Formal Operation Stage (อายุ 12 ปีขึ้นไป) ระยะนี้เป็นระยะที่เด็ก
เริ่มรู้จักอธิบายเหตุผลอย่างสมเหตุสมผล  

 
2.2 ทฤษฎี พัฒนาการและแนวความคิดของ Bruner 

Bruner ได้ใช้หลักการเรียนรู้ที่ส าคัญซึ่งได้แก่ การเน้นโครงสร้าง 
(Structure) ของเนื้อหาวิชาและกระบวนการ (Process) ของการแก้ปัญหามากกว่าเน้นผล 
(Product) ของพฤติกรรม Bruner กล่าวว่า การเข้าใจโครงสร้างของความรู้จะช่วยให้นักเรียนมี
ความรู้แจ้ง สามารถประยุกต์เนื้อหาวิชาได้ ท าให้มีความทรงจ าได้เป็นระยะเวลานาน นอกจากน้ัน
การเข้าใจโครงสร้างยังเป็นการจัดความรู้ให้มีระบบ ระเบียบ  Bruner เสนอแนะให้ค านึงความ
พร้อม Readiness ของผู้เรียนในแง่ของการจัดประสบการณ์ของการเรียนให้มีล าดับความยากง่าย 
และความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม นอกจากน้ีครูควรค านึงถึงความสนใจของผู้เรียนด้วย  
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2.3 ทฤษฎีการเรียนรู้และแนวคิดของ Ausubel  
ตามทฤษฎีของ Ausubel ได้เสนอหลักการที่จะท าให้การเรียนบรรลุวัตถุประสงค์

ได้ มีหลักการ 2 ประการ คือ 
1. การจัดความรู้ให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม 
2. การจัดล าดับความยากง่าย และความรู้อย่างเหมาะสม  
Ausubel เสนอแนะวัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการศึกษา 2 ข้อคือ 

ก. กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความต้องการที่จะเรียนรู้ ใฝ่รู้ ศึกษาหาความรู้และ
เก็บรักษาความรู้ไว้ให้นานที่สุด 

ข. ความสามารถในการให้ความรู้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ลักษณะการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Ausubel สามารถจัดเป็นกลุ่มหรือหมู่ 
(Cluster) ได้ คือ การเรียนรู้แบบท่องจ า (Recitation learning) การเรียนรู้แบบมีความหมาย 
(Meaningful learning) จากการเรียนรู้จากการบอกเล่า (Reception learning) และการเรียนรู้จาก
การค้นพบ (Discovery learning) จากการจัดกลุ่มการเรียนรู้ทั้ง 4 กลุ่ม ของ Ausubel นี้กลุ่มของ
การเรียนรู้แบบนี้มีความหมายและการเรียนรู้แบบค้นพบจะเป็นลักษณะการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ที่
นักเรียนควรจะได้รับการฝึกฝน 

 

ความคิดเห็นที่น่าสนใจของ Ausubel อีกประการหนึ่งคือ การให้ความรู้แก่เด็ก
ควรค านึงถึงประสบการณ์ในอดีตหรือความรู้เดิมของเด็ก ซึ่งเป็นบรรทัดฐานส าคัญที่จะให้เด็กมี
ความพร้อมในการเรียนความรู้ใหม่ ๆ อนึ่ง Ausubel เชื่อว่าเด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี ต้องเรียนรู้จาก
ของจริง การทดลองหรือปฏิบัติจะช่วยให้เด็กเข้าใจสิ่งที่เรียนได้อย่างชัดเจน เด็กหลังวัยเรียนระดับ
ประถมศึกษาจะสามารถเรียนรู้ได้จากการสนทนา การอภิปรายและกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนั้นการ
เรียนการสอนในระดับประถมศึกษา การใช้อุปกรณ์การสอนซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมาก  

 
2.4 ทฤษฎีและแนวคิดของ Gagne  
Gagne ได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการสอนแบบชี้แนะ เพื่อเกิดการค้นพบ (Guided 

discovery) ซึ่ง Bruner นั้น เน้นกระบวนการ (Process) แต่ Gagne มีความคิดตรงกันข้ามคือ 
มุ่งเน้นผล (Process) ของพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน Gagne สนใจว่าผู้เรียนได้เรียนอะไร                      
การเรียนการสอนจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมว่า จะให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่พึง  
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ประสงค์อะไรบ้าง กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของ Gagne จะเริ่มจากการก าหนด
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การวิเคราะห์พื้นความรู้ของเด็ก การจัดล าดับชั้นของการเรียนโดย    
การชี้แนะของครู  การจัดกิจกรรมการเรียนตามความถนัดหรือวิธี (Style) การเรียนรู้ของผู้เรียนและ
การประเมินพฤติกรรมขั้นสุดท้ายของผู้เรียน 

Gagne เชื่อว่าเด็กจะเรียนความคิดควบยอดใหม่ เมื่อเด็กได้เรียนความคิดรวบ
ยอดย่อย ซึ่งเป็นพื้นฐานความคิดรวบยอดใหม่นั้นเสียก่อน ดังนั้น การจัดประสบการณ์การเรียน
อย่างมีระบบจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง แนวความคิดของ Gagne จึงเป็นแบบฉบับของการเรียน
การสอนระบบโปรแกรม 

นอกจากน้ี Gagne เชื่อว่า สิ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนเก็บรักษาความรู้ (Retention) ไว้
ได้นานมีอยู่ 3 ประการ คือ 

1. กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความฝังใจ 
2. การเข้าใจอย่างชัดเจน 
3. การจ าแนกความรู้เดิมและความรู้ใหม่ 

2.5 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom 
Benjamin S. Bloom เสนอทฤษฎีการเรียนรู้ในโรงเรียน ซึ่งเป็นทฤษฎีที่มีข้อตกลง

เบื้องต้น 2 ประการ ประการแรกคือ พื้นเพของผู้เรียน (History) เป็นหัวใจของการเรียนในโรงเรียน 
ผู้เรียนแต่ละคนจะเข้ามาเรียนวิชาในชั้น ในโรงเรียนหรือในโครงการของโรงเรียน ดังนั้น พื้นฐานที่
จะช่วยให้เรียนส าเร็จแตกต่างไปจากคนอ่ืน ๆ ถ้าแต่ละคนเข้าเรียนในชั้นเรียนท่ีพื้นเพคล้ายกัน
มาแล้วก็จะมีผลสัมฤทธิ์ไม่แตกต่างกันมาก ประการที่ 2 คือ คุณลักษณะของแต่ละคน (ความรู้ที่
จ าเป็นก่อนเรียน แรงจูงใจในการเรียน) และคุณภาพในการสอนซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้ 
เพื่อให้แต่ละคนทั้งกลุ่มมีระดับการเรียนรู้ที่สูงขึ้น 

ตามรูปแบบทฤษฎีนี้ ความสามารถหรือคุณสมบัติด้านพุทธิพิสัย (Cognitive) 
คุณลักษณะด้านจิตพิสัย (Affective) และคุณภาพของการสอน จะเป็นตัวก าหนดผลการเรียน ซึ่ง
ผลการเรียน ได้แก่ ระดับและประเภทของผลสัมฤทธิ์อัตราการเรียนรู้และคุณลักษณะด้านจิตพิสัย 
คุณภาพของการสอนประกอบด้วยองค์ 4 ประการ ได้แก่ การชี้แนะ (Cues) หมายถึง การบอก
จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนและงานที่จะต้องท าให้นักเรียนทราบอย่างชัดเจน การมีส่วนร่วม 
(Participation) หมายถึง การร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเสริมแรง (Reinforcement) 
หมายถึง การชมเชย ต าหนิ กล่าวข้อสนับสนุนให้เหมาะสมกับผู้เรียน การให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
และแก้ไขข้อบกพร่อง (Feedback and correctives) ซึ่งการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ หมายถึง การ

www.ssru.ac.th



 

 

 

12 

วินิจฉัย และชี้แจงให้นักเรียนทราบว่า นักเรียนแต่ละคนบรรลุการเรียนรู้ในจุดประสงค์ข้อใดบ้าง 
และยังขาดในจุดประสงค์ใด ส่วนการแก้ไขเป็นกระบวนการและกิจกรรมที่ใช้เพื่อปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยยึดข้อมูลสะท้อนกลับนั้น  

การน าทฤษฎีของ Bloom ไปใช้นั้นมีแนวคิดดังนี้ 
1. แยกวิชาเป็นหน่วยเล็ก ๆ แต่ละหน่วยไปใช้เวลา 2 สัปดาห์  
2. ระบุจุดมุ่งหมายของการสอนแต่ละหน่วยให้ชัดเจน  
3. ท าการสอนแต่ละหน่วยโดยการสอนเป็นกลุ่มตามปรกติ  
4. ท าการทดสอบวินิจฉัยความก้าวหน้า (Formative test) ในตอนท้ายของแต่ละ

หน่วยย่อย เพื่อพิจารณาว่ามีการรอบรู้ในหน่วยนั้น ๆ แล้วหรือยัง ถ้ายังจะมีจุดใดที่จะต้องซ่อม
เสริมเพื่อให้รอบรู้ 

5. ใช้วิธีการเฉพาะเพื่อซ่อมเสริมแก้ไขข้อบกพร่อง เช่น ติดต่อกันเองในกลุ่มย่อย
ให้อ่านเฉพาะบางหน้า ใช้บทเรียนส าเร็จรูป ใช้โสตทัศนวัสดุช่วย แล้วแต่ความเหมาะสม และ
หลังจากเรียนตามวิธีการดังกล่าวจนครบทุกอย่างแล้ว ก็ทดสอบครั้งสุดท้าย (ใช้แบบทดสอบชนิด 
Summative test) เพื่อให้เกรดในวิชานั้น ผู้ที่ท าได้ในระดับการรอบรู้ท่ีก าหนดไว้หรือสูงกว่าจะได้
เกรด A  

จากทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว สามารถสรุปได้ว่า ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนการสอนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดสภาพให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก เพราะการรับรู้
ในแต่ละวัยแตกต่างกันไป ต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะเด็กแต่ละคนมี
ความสามารถเฉพาะตัวในด้านต่าง ๆ แตกต่างกัน สภาพแวดล้อมและบรรยากาศเอื้ออ านวย มี
การจัดระบบโครงสร้าง ตลอดจนกระบวนการการเรียนการสอน ตามล าดับขั้นตอน จากง่ายไปหา
ยากและวัตถุประสงค์ของการเรียนในการเรียนแต่ละครั้งและควรมีการทบทวนพื้นฐานความรู้เดิม
เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้คิดค้นหาค าตอบ
หรือความหมายด้วยตนเอง เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพ และจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในตัว
เด็กซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญของการเรียนการสอนตามหลักสูตร  

 
 หลักทางจิตวิทยาที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ 

“การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนไปในทางที่พึงประสงค์” 
พรรณี ช. เจนจิต: 2528 (อ้างถึงใน วาสนา ยิสุ, 2535) 
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เมื่อมีการสอนก็ต้องมีการเรียนรู้ ผู้สอนต้องการวิธีการที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างดีที่สุด ดัง พรรณี ช. เจนจิต เสนอไว้ดังนี้ 

1. บทเรียนต้องให้มีความยากง่ายเหมาะแก่ชั้น และวัย ถ้าบทเรียนยากเกินไป 
การเรียนรู้ก็จะเกิดได้ยาก ครูต้องพยายามหาวิธีท าให้ง่ายขึ้น เหมาะกับวัยเด็ก  

2. บทเรียนที่จะสอนควรอยู่ในความสนใจของนักเรียน การก าหนดแผนการสอน
นั้นควรก าหนดระยะยาว และให้เนื้อหาของวิชาเหมาะแก่กาลสมัย หรือใกล้เคียงที่สุด  

3. บทเรียนควรเป็นบทเรียนที่มีความหมายกับเด็ก สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  

4. ครูต้องให้เด็กเกิดก าลังใจในการเรียน เช่น การจูงใจด้วยรางวัล การชมเชย 
  5. ในการสอนแต่ละครั้งครูต้องขวนขวายใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยสอนและเทคนิค
ต่าง ๆ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ง่ายขึ้น และอุปกรณ์ต้องเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ส่งผลให้เด็กเกิด
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. ครูต้องเตรียมกิจกรรมอย่างละเอียด และหลากหลาย เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้
นักเรียนและช่วยเรียกร้องความสนใจไม่ให้นักเรียนเบื่อ เกิดความสนุกสนานและเข้าใจบทเรียนได้
ดียิ่งขึ้น 
  7. ครูต้องฝึกให้เด็กเกิดความพร้อม ต้องหาวิธีการให้เด็กได้ฝึกอย่างค่อยเป็นค่อย
ไป โดยเริ่มจากการใช้อุปกรณ์ง่าย ๆ แล้วค่อยเพิ่มความยากขึ้นเรื่อย ๆ  
  8. ครูต้องตอบสนองความต้องการของเด็ก เพราะธรรมชาติของเด็กนั้น ถ้าความ
ต้องการของตนสัมฤทธิ์ผล ก็จะท าให้ตนเองเกิดความสุข ความภูมิใจ และเกิดความเข้าใจสนใจ
ขยันหมั่นเพียรมากขึ้น ดังนั้นครูต้องชมเชยด้วยการปรบมือ การกระท าดังนี้จะท าให้เด็กมี
ความรู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จ 
  9. ครูจะต้องปลูกฝังเจตคติที่ดีในตัวครู เช่น ปรับปรุงบุคลิกภาพ การแต่งกาย    
การพูดจาที่ชัดถ้อยชัดค า เสียงพูดที่น่าฟัง จังหวะการพูดเหมาะสม รักษาความสะอาดของร่างกาย
ทุกส่วนอย่างดี มีพื้นฐานความรู้ที่แม่นย า เพราะตามธรรมดาแล้ว เด็กย่อมมีความโน้มเอียงที่จะ
เลียนแบบและสนใจในตัวครูอยู่แล้ว ถ้าครูคนที่เขาเรียนด้วยมีบุคลิกดี สอนสนุก น้ าเสียงไม่น่าเบื่อ
จะต้ังใจเรียน และต้ังใจท างานตามที่ครูสั่ง เชื่อฟังค าสั่งสอนอบรมของครูและจะส่งผลให้เด็ก
ประสบผลส าเร็จในการเรียนย่ิงขึ้น 
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  10. การจัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสมแก่การสอน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอ้ี ตาม
วิธีการสอนแต่ละวิชา การสร้างบรรยากาศทางอารมณ์ของครู ถ้าครูอารมณ์ดีก็ช่วยให้เด็กสบายใจ 
การเรียนก็ได้ผลดี 
   
3. แนวคิดเกี่ยวกับแบบฝึกเสริมทักษะ 

3.1 ความหมายและความส าคัญของแบบฝึก 
แบบฝึกเสริมทักษะเป็นนวัตกรรมหรือสื่อการสอนชนิดหนึ่ง ซึ่งอาจเรียกได้หลาย

ชื่อ เช่น แบบฝึก แบบฝึกทักษะ แบบฝึกเสริมทักษะ แบบฝึกหัด และได้มีนักการศึกษาได้ให้
ความหมายของค าเหล่านี้ไว้ดังนี้ 

  วาสนา สุพัฒน์  (2532: 24) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกหัดว่า หมายถึง งานหรือ
กิจกรรมที่ครูมอบหมายให้นักเรียนท าเพื่อทบทวนความรู้ต่าง ๆ ที่ได้เรียนไปแล้ว ซึ่งจะท าให้ผู้เรียน
เกิดทักษะและเพิ่มทักษะ และสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้ 

  พรสวรรค์  ค าบุญ (2534: 17) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกไว้ว่า หมายถึง สิ่งที่
สร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่นักเรียน มีลักษณะเป็นแบบฝึกท่ีมีกิจกรรมให้นักเรียนกระท า 
เช่น การต้ังโจทย์ให้นักเรียนตอบ หรือการยกข้อความมาฝึกทักษะหลังจากท่ีเรียนไปแล้ว โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนนั่นเอง  
  วรสุดา บุญยไวโรจน์ (2536: 37) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกหัดไว้ว่า หมายถึง 
สื่อการสอนที่จัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา ท าความเข้าใจและฝึกฝนจนเกิดแนวคิดที่ถูกต้องและ
เกิดทักษะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนอกจากน้ันแบบฝึกหัดยังเป็นเคร่ืองช่วยบ่งชี้ให้ครูทราบว่า ผู้เรียน
หรือผู้ใช้แบบฝึกหัดมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนและสามารถน าความรู้นั้นไปใช้ได้มากน้อย
เพียงใด ผู้เรียนมีจุดเด่นท่ีควรส่งเสริมหรือมีจุดด้อยที่ต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหน อย่างไร 
แบบฝึกหัดจึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ครูทุกคนใช้ในการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ  และพัฒนา
ทักษะของนักเรียนในวิชาต่าง ๆ  
  ฉวีวรรณ พลสนะ (2537 : 39) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกหัดว่า หมายถึง  
สื่อกลางที่จัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา ท าความเข้าใจและฝึกฝนจนเกิดแนวคิดที่ถูกต้อง และ
เกิดทักษะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นอกจากน้ียังเป็นเคร่ืองบ่งชี้ให้ครูทราบว่าผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจบทเรียนมากน้อยเพียงใด 
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  กติกา สุวรรณสมพงศ์ (2541 : 40) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกหัดว่า หมายถึง 
การจัดประสบการณ์การฝึกหัด โดยใช้วัสดุประกอบการสอน หรือเป็นกิจกรรมให้ผู้เรียนกระท าด้วย
ตนเอง เพื่อฝึกฝนเนื้อหาต่าง ๆ ที่ได้เรียนไปแล้วให้เข้าใจดีขึ้น และเกิดความช านาญจนสามารถ
น าไปใช้ได้โดยอัตโนมัติ ทั้งในการแก้ปัญหาระหว่างเรียนและในสถานการณ์อ่ืน ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

  พนมวัน วรดลย์ (2542 : 37) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกหัดว่า หมายถึง งาน 
กิจกรรม หรือประสบการณ์ที่ครูจัดให้นักเรียนฝึกทักษะเพื่อทบทวน ฝึกฝนเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ ที่ได้
เรียนไปแล้วให้เกิดความจ า จนสามารถปฏิบัติได้ด้วยความช านาญ และให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 641) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกหัดว่า หมายถึง 
แบบตัวอย่างปัญหาหรือค าสั่งที่ตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนฝึกตอบ  

 จากความหมายของแบบฝึกที่มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ดังข้างต้น พอจะสรุปได้
ว่า แบบฝึกเสริมทักษะ หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ครูน ามาใช้กับนักเรียนเพื่อฝึกให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะต่อเนื้อหาวิชาที่ท าการสอนจนเกิดความช านาญ และสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 3.2 ส่วนประกอบของแบบฝึก 
  สมเดช สีแสง และสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2543 : 94) ได้กล่าวถึงส่วนประกอบ
ของแบบฝึกหรือแบบฝึกหัดมีดังนี้ 
  1. คู่มือการใช้ เป็นเอกสารประกอบการใช้แบบฝึกว่าใช้เพื่ออะไร และมีวิธีการใช้
อย่างไร เช่น เป็นงานฝึกท้ายบทเรียน เป็นการบ้าน หรือใช้สอนซ่อมเสริม ประกอบด้วย  
   1.1 ส่วนประกอบของแบบฝึก ระบุว่าในแบบฝึกชุดนี้มีทั้งหมดกี่ชุด 
อะไรบ้าง และมีส่วนประกอบอ่ืน ๆ หรือไม่ เช่น แบบทดสอบ หรือแบบบันทึกผลการประเมิน  
   1.2 สิ่งที่ครูหรือนักเรียนต้องเตรียม (ถ้าม)ี จะเป็นการบอกให้ครูหรือ
นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมล่วงหน้าก่อนเรียน 
   1.3 จุดประสงค์ในการใช้แบบฝึก  
   1.4 ขั้นตอนในการใช้แบบฝึก  
   1.5 เฉลยแบบฝึกในแต่ละชุด  
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  2. แบบฝึก เพื่อฝึกทักษะให้เกิดการเรียนรู้ที่ถาวร ประกอบด้วย  
   2.1 ชื่อชุดฝึกในแต่ละชุดย่อย  
   2.2 จุดประสงค์  
   2.3 ค าสั่ง  
   2.4 ตัวอย่าง  
   2.5 ชุดฝึก  
   2.6 ภาพประกอบ  
   2.7 ข้อทดสอบก่อนและหลังเรียน  
   2.8 แบบประเมินบันทึกผลการใช้  

3.3 ลักษณะแบบฝึกที่ดี 
  แบบฝึกเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะให้กับผู้เรียน การสร้างแบบ
ฝึกให้มีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องศึกษาองค์ประกอบและลักษณะของแบบฝึก เพื่อเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน 
  วรสุดา  บุญยไวโรจน์ (2536: 37) กล่าวแนะน าให้ผู้สร้างแบบฝึกได้ยึดลักษณะ
ของแบบฝึกที่ดี ไว้ดังนี้ 
  1. แบบฝึกควรมีความชัดเจนทั้งค าสั่งและวิธีท า ค าสั่งหรือตัวอย่าง แสดงวิธีท าที่
ใช้ไม่ควรยาวเกินไป เพราะจะท าให้เข้าใจยาก ควรปรับให้ง่ายเหมาะสมกับผู้ใช้ ทั้งนี้เพื่อให้
นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ถ้าต้องการ  
  2. แบบฝึกที่ดีต้องมีความหมายต่อผู้เรียน และตรงตามจุดมุ่งหมายของการฝึก
ลงทุนน้อยใช้ได้นาน ๆ และทันสมัยอยู่เสมอ 
  3. ภาษาและภาพที่ใช้ในแบบฝึก ควรเหมาะสมกับวัยและพื้นฐานความรู้ของ
ผู้เรียน 
  4. แบบฝึกที่ดีควรแยกฝึกเป็นเรื่อง ๆ แต่ละเรื่องไม่ควรยาวเกินไปแต่ควรมี
กิจกรรมหลายรูปแบบ เพื่อเร้าใจให้นักเรียนเกิดความสนใจและไม่น่าเบื่อหน่ายในการท าและเพื่อ
ฝึกทักษะใดทักษะหนึ่งจนเกิดความช านาญ 
  5. แบบฝึกที่ดีควรมีทั้งแบบก าหนดค าตอบได้ แบบให้ตอบโดยเสรี การเลือกใช้ค า
ข้อความหรือรูปภาพในแบบฝึกหัดควรเป็นสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคยและตรงกับความในใจของนักเรียน
เพื่อว่าแบบฝึกท่ีสร้างขึ้นจะได้ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินและพอใจแก่ผู้ใช้ ซึ่งตรงกับหลักการ
เรียนรู้ที่ว่า เด็กมักจะเรียนรู้ได้เร็วในการกระท าที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ  
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  6. แบบฝึกที่ดีควรเปิดโอกาสให้รู้จักค้นคว้า รวบรวมสิ่งที่พบเห็นบ่อย ๆ หรือที่
ตัวเองเคยใช้จะท าให้นักเรียนเข้าใจเรื่องนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น และรู้จักน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างถูกต้องมีหลักเกณฑ์และมองเห็นว่าสิ่งที่เขาได้ฝึกฝนนั้นมีความหมายต่อเขาตลอดไป  
  7. แบบฝึกที่ดีควรตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลผู้เรียนแต่ละคนมี
ความสามารถแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน เช่น ความต้องการ ความสนใจ ความพร้อม ระดับ
สติปัญญาและประสบการณ์ ฯลฯ ฉะนั้นการท าแบบฝึกหัดแต่ละเรื่องควรจัดท าให้มากพอและมี
ทุกระดับต้ังแต่ง่าย ปานกลาง จนถึงระดับค่อนข้างยาก เพื่อว่าทั้งเด็กเก่ง กลาง และอ่อน จะได้
เลือกท าได้ตามความสามารถ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กทุกคนประสบผลส าเร็จในการท าแบบฝึก  
  8. แบบฝึกที่ดีควรสามารถเร้าความสนใจของนักเรียนได้ต้ังแต่หน้าปกไปจนถึง
หน้าสุดท้าย 
  9. แบบฝึกที่ดีควรได้รับการปรับปรุงควบคู่ไปกับหนังสือแบบเรียนอยู่เสมอ และ
ควรใช้ได้ดีทั้งในและนอกห้องเรียน 
  10. แบบฝึกหัดที่ดีควรเป็นแบบฝึกที่สามารถประเมินและจ าแนกความเจริญงอก
งามของเด็กได้ด้วย 

ดังนั้นลักษณะของแบบฝึกที่ดี จึงควรค านึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ ผู้เรียนได้ศึกษาด้วย
ตนเอง ความครอบคลุมและสอดคล้องกับเนื้อหา รูปแบบน่าสนใจ ค าสั่งชัดเจน  

 
 3.4 ประโยชน์ของแบบฝึก 
  สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2544 : 2) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไว้ดังนี้ 
  1. ท าให้เข้าใจบทเรียนดีขึ้น เพราะเป็นเครื่องอ านวยประโยชน์ในการเรียนรู้  
  2. ท าให้ครูทราบความเข้าใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน  
  3. ฝึกให้เด็กมีความเชื่อมั่นและสามารถประเมินผลตนเองได้ 
  Pretty (อ้างถึงใน สุนันทา สุนทรประเสริฐ, 2544: 3) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ
แบบฝึกไว้ดังนี้ 
  1. เป็นส่วนเพิ่มเติมหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ เป็นอุปกรณ์การสอน
ที่ช่วยลดภาระครูได้มาก เพราะแบบฝึกเป็นเรื่องที่จัดท าขึ้นอย่างเป็นระบบและมีระเบียบ 
  2. ช่วยเสริมทักษะ แบบฝึกหัดเป็นเครื่องมือที่ช่วยเด็กในการฝึกทักษะ แต่ทั้งนี้
จะต้องอาศัยการส่งเสริมและความเอาใจใส่จากครูผู้สอนด้วย 
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  3. ช่วยในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากเด็กมีความสามารถทาง
ภาษาแตกต่างกัน การให้เด็กท าแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับความสามารถของเขา จะช่วยให้เด็ก
ประสบผลส าเร็จในด้านจิตใจมากขึ้น ดังนั้นแบบฝึกหัดจึงไม่ใช่สมุดฝึกที่ครูจะให้แก่เด็กบทต่อบท 
หรือหน้าต่อหน้า แต่เป็นแหล่งประสบการณ์เฉพาะส าหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษและ
เป็นเครื่องมือช่วยที่มีค่าของครูที่จะสนองความต้องการเป็นรายบุคคลในชั้น 

4. แบบฝึกหัดช่วยเสริมให้ทักษะคงทน ลักษณะการฝึกเพื่อให้เกิดผลดังกล่าวนั้น 
ได้แก่  

1) ฝึกทันทีหลังจากท่ีเด็กได้เรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ  
2) ฝึกซ้ าหลาย ๆ ครั้ง 
3) เน้นเฉพาะในเรื่องที่ผิด 

5. แบบฝึกหัดที่ใช้เป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนในแต่ละครั้ง 
6. แบบฝึกหัดที่จัดท าขึ้นเป็นรูปเล่มเด็กสามารถเก็บรักษาไว้ใช้เป็นแนวทางเพื่อ

ทบทวนด้วยตนเองได้ต่อไป 
7. การให้เด็กท าแบบฝึกหัด ช่วยให้ครูมองเห็นจุดเด่น หรือปัญหาต่าง ๆ ของเด็ก

ได้ชัดเจนซึ่งจะช่วยให้ครูด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ทันท่วงที  
8. แบบฝึกหัดที่จัดท าขึ้นนอกเหนือจากที่มีอยู่ในหนังสือแบบเรียนจะช่วยให้เด็ก

ได้ฝึกฝนอย่างเต็มที่  
9. แบบฝึกหัดที่จัดพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วจะช่วยให้ครูประหยัดทั้งแรงงานและเวลา

ในการที่จะต้องเตรียมสร้างแบบฝึกอยู่เสมอ ในด้านผู้เรียนก็ไม่ต้องเสียเวลาในการลอกแบบฝึกหัด
จากต าราเรียนหรือกระดานด า ท าให้มีเวลาและโอกาสได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ มากขึ้น  

10. แบบฝึกหัดช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะการจัดพิมพ์ขึ้นเป็นรูปเล่มที่แน่นอน 
ย่อมลงทุนต่ ากว่าที่จะใช้วิธีพิมพ์ลงกระดาษไขทุกครั้งไป นอกจากน้ียังมีประโยชน์ในการที่ผู้เรียน
สามารถบันทึกและมองเห็นความก้าวหน้าของตนเองได้อย่างมีระบบและเป็นระเบียบ  

 
3.5 รูปแบบของการสร้างแบบฝึก 
 การสร้างแบบฝึกรูปแบบเป็นสิ่งส าคัญในการที่จะจูงใจให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติ 

แบบฝึกจึงควรมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเร้าความสนใจ ไม่เกิดความเบื่อหน่าย และท้าทายให้
อยากรู้อยากลอง โดยมีรูปแบบฝึกท่ีส าคัญ ซึ่งเรียงล าดับจากง่ายไปหายาก ดังนี้ (สุนันทา สุนทร-
ประเสริฐ, 2544: 12-14)  
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 1. แบบถูกผิด เป็นแบบฝึกท่ีใช้ประโยคบอกเล่า ให้ผู้เรียนอ่านแล้วเลือกใส่
เครื่องหมายถูกหรือผิดตามดุลยพินิจของผู้เรียน 

 2. แบบจับคู่ เป็นแบบฝึกที่ประกอบด้วยค าถามหรือตัวปัญหาเป็นตัวยืนไว้ใน
สดมภ์ซ้ายมือ โดยมีที่ว่างไว้หน้าข้อ เพื่อให้ผู้เรียนเลือกค าตอบที่ก าหนดไว้ในสดมภ์ขวามือ มา
จับคู่ค าถามให้สอดคล้องกัน โดยใช้หมายเลขหรือรหัสค าตอบไปวางไว้หน้าข้อค าถามหรือจะใช้
การโยงเส้นก็ได้ 

 3. แบบเติมค าหรือเติมข้อความ เป็นแบบฝึกที่มีข้อความไว้ให้แต่จะเว้นช่องว่างไว้
ให้ผู้เรียนเติมค าหรือข้อความที่ขาดหายไป ซึ่งค าหรือข้อความที่น ามาเติมอาจให้เติมอย่างอิสระ
หรือก าหนดตัวเลือกให้เติมก็ได้ 

 4. แบบหลายตัวเลือก เป็นแบบเชิงแบบทดสอบ โดยจะมี 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น
ค าถามซึ่งจะต้องเป็นประโยคค าถามที่สมบูรณ์ ชัดเจนไม่คลุมเครือ ส่วนที่ 2 เป็นตัวเลือก คือ 
ค าตอบซึ่งอาจมี 3 – 5 ตัวเลือกก็ได้ ตัวเลือกทั้งหมดจะมีตัวเลือกที่ถูกที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว ส่วน
ที่เหลือเป็นตัวลวง 

 5. แบบอัตนัย คือ ความเรียงเป็นแบบฝึกที่มีตัวค าถาม ผู้เรียนต้องเขียนบรรยาย
ตอบอย่างเสรีตามความรู้ความสามารถโดยไม่จ ากัดค าตอบ แต่จ ากัดในเรื่องเวลา อาจใช้รูปของ
ค าถามทั่ว ๆ ไป หรือเป็นค าสั่งให้เขียนเรื่องราวต่าง ๆ ก็ได้ 

3.6 ขั้นตอนและหลักในการสร้างแบบฝึก 
สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2544: 14) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการสร้างแบบฝึก ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น 

  1.1 ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในขณะท าการสอน  
  1.2 ปัญหาการผ่านจุดประสงค์ของนักเรียน  
  1.3 ผลการสังเกตพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
  1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

2. ศึกษารายละเอียดในหลักสูตร เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์ และกิจกรรม 
3. พิจารณาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อ 1 โดยการสร้างแบบฝึกและเลือก

เนื้อหาในส่วนที่จะสร้างแบบฝึกนั้นว่าจะท าเรื่องใดบ้าง ก าหนดเป็นโครงเรื่องไว้ 
4. ศึกษารูปแบบของการสร้างแบบฝึก 
5. ออกแบบชุดฝึกแต่ละชุดให้มีรูปแบบที่หลากหลาย น่าสนใจ 
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6. ลงมือสร้างแบบฝึกในแต่ละชุด พร้อมทั้งข้อทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนให้
สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

7. ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
8. น าไปทดลองใช้ แล้วบันทึกผลเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่อง 
9. ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้ 
10. น าไปใช้จริงและเผยแพร่ต่อไป 
 

มีผู้กล่าวถึงหลักในการสร้างแบบฝึกไว้หลายท่าน ดังนี้ 
 วิชัย เพ็ชรเรือง (2531 : 77) ได้กล่าวถึงหลักในการจัดท าแบบฝึกว่าควรมีลักษณะ ดังนี้ 
  1. แบบฝึกต้องมีเอกภาพและสมบูรณ์ในตัว  
  2. เกิดความต้องการของผู้เรียนและสังคม  
  3. ครอบคลุมเนื้อหาหลายวิชา โดยบูรณาการให้เข้ากับการอ่าน  
  4. ใช้แนวคิดใหม่ในการจัดกิจกรรม  
  5. สนองความสนใจใคร่รู้และความสามารถของผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนอย่างเต็มที่ 
  6. ค านึงถึงพัฒนาการและวุฒิภาวะของผู้เรียน  
  7. เน้นการแก้ปัญหา  
  8. ครูแลนักเรียนได้มีโอกาสวางแผนร่วมกัน  
  9. แบบฝึกควรเป็นสิ่งที่น่าสนใจ มีความแปลกใหม่สามารถปรับและรับเข้าสู่
โครงสร้างทางความคิดของเด็กได้ 
 พธู  ทั่งแดง (2534: 17) กล่าวว่า ในการสร้างแบบฝึก ต้องใช้ภาษาที่เหมาะสมกับนักเรียน  
วัย และความสามารถ ตลอดจนค านึงถึงหลักจิตวิทยาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างแบบฝึก
ตามล าดับขั้นตอนการเรียน ต้องมีค าชี้แจง มีหลายรูปแบบ เกี่ยวข้องกับบทเรียนที่เรียนมาแล้วและ
ส่งเสริมความคิด สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ฉวีวรรณ กีรติกร (2537: 11-12) ได้กล่าวถึงหลักการสร้างแบบฝึกไว้ดังนี้ 
   1. แบบฝึกหัดที่สร้างขึ้นนั้นสอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและล าดับขั้นตอน
การเรียนรู้ของผู้เรียน เด็กที่เริ่มมีประสบการณ์น้อยจะต้องสร้างแบบฝึกหัดที่น่าสนใจและจูงใจ
ผู้เรียนด้วยการเริ่มจากข้อท่ีง่ายไปหาข้อที่ยาก เพื่อให้ผู้เรียนมีก าลังใจท าแบบฝึกหัด 
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  2. ให้แบบฝึกหัดที่ตรงกับจุดประสงค์ที่ต้องการฝึก และต้องมีเวลาเตรียมการไว้
ล่วงหน้าอยู่เสมอ 
  3. แบบฝึกหัดควรมุ่งส่งเสริมนักเรียนแต่ละกลุ่มตามความสามารถที่แตกต่างกัน
ของผู้เรียน 
  4. แบบฝึกหัดแต่ละชุดควรมีค าชี้แจงง่าย ๆ สั้น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหรือมี
ตัวอย่างแสดงวิธีท าจะช่วยให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 
  5. แบบฝึกหัดจะต้องถูกต้อง ครูต้องพิจารณาให้ดีอย่าให้มีข้อผิดพลาดได้  
  6. แบบฝึกหัดควรมีหลาย ๆ แบบ เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวคิดที่กว้างไกล 
 จากหลักการสร้างแบบฝึกดังกล่าวพอสรุปได้ว่า แบบฝึกท่ีดีต้องมีรูปแบบที่เร้าความสนใจ
ของนักเรียน ต้องเรียงล าดับจากง่ายไปหายาก ค าที่น ามาสร้างแบบฝึกควรเป็นค าที่อยู่ในบทเรียน
มีเนื้อหาไม่ยาวเกินไป มีกิจกรรมหลายรูปแบบ มีภาพการ์ตูนประกอบ มีค าชี้แจง ความรู้ ตัวอย่าง 
และแบบฝึก เพื่อให้นักเรียนสามารถฝึกได้ด้วยตนเอง และควรมีแบบทดสอบเพื่อประเมินผลก่อน
และหลังเรียน 
 
4. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ 

 โสภณ นุ่มทอง (2540: 25-28) ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อผลิตสื่อขึ้นมาใช้ประกอบการเรียนการ
สอนไม่ว่าจะเป็นชุดการสอน บทเรียนส าเร็จรูป หนังสือแบบหน่วยหรือชุดฝึกก็ตามควรจะได้
ประเมินประสิทธิภาพของสื่อว่าเหมาะสมที่จะน าไปใช้ต่อไปหรือไม่ หรือสื่อนี้จะส่งเสริมหรือ
สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ หรืออย่างไร จะได้หา
ข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป การหาประสิทธิภาพของสื่อมีขั้นตอนโดยทั่วไปดังนี้  

  ขั้นที่ 1 ขั้นทดลองใช้กับนักเรียนคนเดียว พยายามคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้
ความสามารถและมีผลการเรียนวิชานั้นอยู่ในระดับกลาง น ามาทดลองใช้ก่อนเพื่อหาข้อบกพร่อง
เกี่ยวกับถ้อยค าการใช้ภาษา ความชัดเจนของการน าเสนอ เนื้อหา และการสื่อความหมายต่าง ๆ 
เพื่อจะได้น าไปปรับปรุงในเบื้องต้นก่อนที่จะน าไปทดลองใช้ในขั้นที่ 2  

  ขั้นที่ 2 เมื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้จากการทดลองในขั้นที่ 1 แล้ว ควรจะน าไป
ทดลองอีกครั้งกับนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนระดับกลาง จ านวน 3-5 คน โดยให้นักเรียน
ได้ทดลองเรียนจริง ๆ กิจกรรมการเรียนการสอนเหมือนจริงทุกอย่าง เพียงแต่เป็นกลุ่มเล็กกว่า
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ห้องเรียนจริงเท่านั้น เป็นการทดลองหาข้อบกพร่องในด้านต่าง ๆ ของสื่ออีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

  ขั้นที่ 3 เป็นขั้นการใช้สื่อในห้องเรียนจริง ๆ ตามปกติซึ่งเป็นการประเมิน
ประสิทธิภาพของสื่อว่าเชื่อถือได้หรือไม่ ซึ่งอาจด าเนินการได้ 2 วิธีคือ  

  1. โดยการทดสอบความแตกต่างของคะแนนจากก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้
ค่าที 

  2. ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 หรือ 90/90 เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 หรือ 90/90 
เป็นเกณฑ์การเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการประเมินในกระบวนการเรียนการสอนกับคะแนนที่
ได้จากการทดลองสุดท้าย หลังจากเรียนจบบทเรียนหรือจบเรื่องแล้ว การต้ังเกณฑ์ 80/80 หรือ 
90/90 นั้นอยู่ในดุลยพินิจว่านักเรียนของเรานั้นมีความสามารถในการเรียนระดับใด และควรจะต้ัง
เกณฑ์เท่าไร ถ้านักเรียนดีมากจะตั้งเกณฑ์ 90/90 ก็ได้ แต่ถ้านักเรียนค่อนข้างดีอาจต้ังเกณฑ์ไว้ 
80/80 อาจสูงพอก็ได้ 

  แบบฝึกที่ใช้ในการสอนให้เกิดความแม่นย า รวดเร็ว และตรงจุดประสงค์ จะมี
ลักษณะคล้ายแบบทดสอบย่อยจะต่างกันที่ปริมาณของงานหรือข้อปัญหา แบบฝึกแต่ละแบบจะ
ก าหนดข้อปัญหามากน้อยขึ้นอยู่กับจ านวนเนื้อหาและระดับชั้นของผู้เรียนซึ่งแตกต่างไป แบบฝึก
หนึ่งอาจจะมีข้อปัญหา 10 20 หรือ 30 หรือ 40 แล้วแต่กรณี การฝึกจะต้องฝึกเป็นประจ าโดยให้ท า
ในเวลาสั้น ๆ อาจจะเริ่มจาก 30 วินาที 1 นาที หรือ 2-3 นาที แล้วบันทึกผลที่ท าได้ถูกต้องและ
ผิดพลาด เมื่อผู้เรียนสามารถท าได้ถูกต้องและถึงเกณฑ์ที่ก าหนดเมื่อไร ก็ให้เรียนในเรื่องอื่นต่อไปได้ 

  ดังนั้นการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ ท าได้โดยน าแบบฝึกเสริมทักษะที่สร้าง
ขึ้นไปทดลองใช้กับนักเรียนเพื่อหาข้อบกพร่องของแบบฝึกและน าไปสู่การแก้ไข จากน้ันน าแบบฝึก
ที่แก้ไขไปใช้จริงกับนักเรียนที่ต้องการแก้ไขปัญหา แล้วน าข้อมูลมาตรวจสอบเพื่อหาประสิทธิภาพ
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 หรือ 90/90 ขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียนที่เก็บข้อมูล 
   

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   
 เข็มทอง จิตจักร (2544: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียน
สะกดค ายากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนามนพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีระดับ
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ความสามารถทางภาษาไทยแตกต่างกัน ซึ่งเรียนโดยการใช้เกม ใช้แบบฝึกเสริมทักษะ และใช้วิธี
เรียนแบบปกติ พบว่า (1) ประสิทธิภาพของเกมการเขียนสะกดค ายากเท่ากับ 92.85/91.78 
ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค ายาก เท่ากับ 92.51/93.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ที่ต้ังไว้ (2) คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนทุกกลุ่ม จะสูงกว่าคะแนนวัดผล
สัมฤทธิ์ก่อนเรียน วิธีเรียนที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุดคือ เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ รองลงมา
คือเรียนโดยการใช้เกม และค่าเฉลี่ยคะแนนต่ าที่สุดคือ เรียนแบบปกติ เมื่อพิจารณาตามระดับ
ความสามารถทางภาษาไทย พบว่า นักเรียนท่ีมีระดับความสามารถทางภาษาไทยสูง และปาน
กลาง จะมีผลเฉลี่ยคะแนนสูง  เมื่อเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ส่วนนักเรียนที่มีระดับ
ความสามารถทางภาษาไทยต่ า จะมีผลเฉลี่ยคะแนนสูงเมื่อเรียนโดยการใช้เกม (3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค ายากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า คะแนนทดสอบก่อน
เรียนไม่ได้ส่งผลต่อปัจจัยอ่ืน ๆ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค ายากของ
นักเรียนที่มีระดับความสามารถที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค ายากของนักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยวิธีที่แตกต่างกัน มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สมนึก การเกษ (2544: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะที่มี

ประสิทธิภาพวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า (1) แบบฝึกเสริมทักษะ

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 77.66/75.11 (2) ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 สุพรรณนา  สงวนศิลป์  (2544 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาการสร้างแบบฝึกทักษะการ
เขียนสะกดค ายากจากหนังสือเรียน ชุดทักษะสัมพันธ์  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  
พบว่า แบบฝึกเขียนสะกดค ายาก ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  90.63/85.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานและความสามารถในการเขียนสะกดค ายากของกลุ่มตัวอย่าง หลังการใช้แบบฝึกสูงกว่า
ก่อนใช้แบบฝึกอย่างมีนัยนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

นิตยา จินาทองไทย (2548: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาผลการพัฒนาทักษะและการคิด
ค านวณโดยใช้แบบฝึกทักษะในการแยกตัวประกอบของพหุนามประกอบการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า (1) การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
ทักษะประกอบการสอน เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยต้ังเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ 70/70 
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พบว่าสื่อประกอบการสอน เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ระดับ 
93.54/80.20 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (2) การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน พบว่า สื่อการสอนแบบฝึกทักษะประกอบการเรียน เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม มี
คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการ
ประเมินผลก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 3.93 ในขณะที่การประเมินผลหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 7.97 ซึ่งเป็น
ค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้น และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินก่อนเรียนมีค่า 2.23 ส าหรับค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินผลหลังเรียนมีค่า 1.32 
 สมพาษท์ สุวรรณรัตน์ (2546: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาสื่อและกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ : กรณีการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้ชุดการสอน 
ในสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ชุดการสอนสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ที่ใช้สอนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่ามีประสิทธิภาพ 82.38/84.33 หมายความว่า ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด
ระหว่างเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.36 และผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนด้วยชุดการสอน 
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ 80/80 
 จิราภรณ์ สกุลเหลืองอร่าม (2550: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาการทดลองใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะ วิชาภาษาไทย ท31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การเขียนสะกดค า พบว่า (1) นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย ท31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การ
เขียนสะกดค า หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) 
นักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย ท31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง 
การเขียนสะกดค า ในระดับมากที่สุด (3) แบบฝึกเสริมทักษะ วิชาภาษาไทย ท31101 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การเขียนสะกดค า มีประสิทธิภาพ 81.45/82.53 สอดคล้องตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 

  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ว่า แบบฝึกเสริม

ทักษะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงจะน า

แนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และการวิจัยครั้งนี้

ผู้วิจัยต้องการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้  
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กรอบแนวคิดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 

 

แบบฝึกเสริมทักษะ  

ประกอบด้วย 4 ชุด ดังนี้ 

ชุดที่ 1 อาณาเขตประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป 

ชุดที่ 2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ชุดที่ 3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ชุดที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทวีปยุโรป 
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 บทที่  3 
 

   วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) โดยมีวัตถุประสงค์     

(1) เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง   

ทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ  

โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 3. แบบแผนการทดลอง  

 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  

 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 173 คน 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 53 คน โดยใช้วิธี

เลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) เนื่องจากนักเรียนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง  

การเรียนวิชาสังคมต่ า 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  

  1. แบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  4  ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 อาณาเขตประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป ชุดที่ 2 
ลักษณะภูมิประเทศทวีปยุโรป ชุดที่ 3 ลักษณะภูมิอากาศทวีปยุโรป ชุดที่ 4 อาชีพและ
ทรัพยากรธรรมชาติทวีปยุโรป 

  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

 2.2 ขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือ  

        2.2.1 แบบฝึกเสริมทักษะ 

   ขั้นตอนการสร้าง แบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป    

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 4 ชุด ได้ด าเนินการดังนี้  

  1. ศึกษาทฤษฎีและรูปแบบของการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ จากเอกสารและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง 

  2. ศึกษาจุดมุ่งหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โดย

น าเนื้อหาสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป มาจัดท าแบบฝึกเสริมทักษะ จ านวน 4 ชุด 

ประกอบด้วย 

   ชุดที่ 1 อาณาเขตประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป 

   ชุดที่ 2 ลักษณะภูมิประเทศทวีปยุโรป 
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   ชุดที่ 3 ลักษณะภูมิอากาศทวีปยุโรป 

   ชุดที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติ ทวีปยุโรป 

  4. จัดล าดับเนื้อหาและส่วนประกอบในแบบฝึกเสริมทักษะแต่ละชุด  ดังนี้  

   1.  จัดท าค าชี้แจง  แนะน าการใช้แบบฝึก  และจุดประสงค์ 

   2.  จัดท าแบบฝึกเสริมทักษะ   

   3.  จัดท าแบบทดสอบก่อนเรียน  หลังเรียน  และเฉลยค าตอบ  

   4.  จัดท าแบบเฉลยแบบฝึก  แบบบันทึกคะแนน  

   5. จัดพิมพ์รูปเล่ม  

    5. น าแบบฝึกเสริมทักษะไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จ านวน 3 คน  
  6. น าแบบฝึกเสริมทักษะที่ตรวจสอบแล้วมาแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของ

ผู้เชี่ยวชาญ  

  7. น าแบบฝึกเสริมทักษะไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพ ซึ่งมีการทดลองทั้งหมด 3 

ครั้ง ดังนี้ 

   1. ครั้งที่ 1 น าแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ไป

ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เคย

เรียนเรื่องนี้มาแล้วในปีการศึกษาที่ผ่านมา จ านวน 3  คน ได้แก่นักเรียนเก่ง  ปานกลาง  อ่อน 

จ านวนอย่างละ 1 คน เพื่อน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข  

   2. ครั้งที่ 2 น าแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ไป

ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เคย

เรียนเรื่องนี้มาแล้วในปีการศึกษาที่ผ่านมา จ านวน 9 คน คือ นักเรียนเก่ง จ านวน 3 คน ปานกลาง 

จ านวน 3 คน อ่อน จ านวน 3 คน เพื่อน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข  

   3. ครั้งที่ 3 น าแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ไป

ทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มใหญ่ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย-   

ราชภัฏสวนสุนันทา ที่เคยเรียนเรื่องนี้มาแล้วในปีการศึกษาที่ผ่านมา จ านวน 30 คน  
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  8. น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองแบบฝึกมาค านวณหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึก

ทักษะโดยการหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และหาค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 

  9. น าแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ที่ผ่านการทดลอง

ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน-

สุนันทา จ านวน 53 คน 

     2.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

  การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน ผู้วิจัยได้แบ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ออกเป็น 2 ชุด ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามล าดับขั้นตอน ดังนี้  

  1. ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม และเกณฑ์การตรวจให้คะแนนจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

  2. ศึกษาเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้  

  3. สร้างแบบทดสอบตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งแบบทดสอบแต่ละชุดมี

รายละเอียดดังนี้ 

   3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ซึ่งใช้

ทดสอบนักเรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  

4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

   3.2 แบบทดสอบย่อย ซึ่งใช้ทดสอบนักเรียนทั้งก่อนและหลังจากท ากิจกรรมใน

แบบฝึกเสริมทักษะ จ านวน 4 ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ฉบับละ 10 

ข้อ รวมทั้งหมด 40 ข้อ 

  4. น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 

(IOC)  

  5. น าข้อสอบที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ 

(try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เคย
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เรียนเรื่องนี้มาแล้วในปีการศึกษาที่ผ่านมา จ านวน 30 คน หลังจากนั้นน ากระดาษค าตอบมาตรวจ

ให้คะแนน ข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดให้ 0 คะแนน  

  6. น าผลการท าแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย  (p) 

  7. น าผลการท าแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก (r) 

  8. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบตามวิธี คูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder – 
Richardson สูตร KR-20) โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.850  
  9. จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง 

ทวีปยุโรป เป็นแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ ส าหรับทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลต่อไป 

 

3. แบบแผนการทดลอง 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ  The single 

group pretest – posttest design  (สุวิมล ติรกานันท,์ 2544: 80) 

 

ตารางที่ 1  แบบแผนการทดลอง  

 

Pre-test Treatment Post-test 
O1 X O2 

 

 เมื่อ  O1 หมายถึง การทดสอบก่อนการทดลอง   (Pretest) 

   X หมายถึง การสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 

   O2 หมายถึง การทดสอบหลังการทดลอง  ( Posttest) 
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4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้  

 1. ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  นักเรียน จ านวน  30  ข้อ  เวลา 30 นาที 

 2. ท าการวัดความรู้พื้นฐานแต่ละเรื่องด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ แล้วจึงเรียนตาม

แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป แต่ละ

ชุด 

 3. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้

ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป กับนักเรียนสัปดาห์ละ  2  ชั่วโมง  

 4. เมื่อท าแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป เสร็จแล้ว ท าการ

ทดสอบหลังแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ด้วยแบบทดสอบหลัง

เรียนชุดละ 10 ข้อ 

 5. บันทึกคะแนนระหว่างเรียนและคะแนนหลังเรียน  ท้ัง  4 ชุด  เป็นรายบุคคลเพื่อน าไป

วิเคราะห์ข้อมูล 

 6. เมื่อนักเรียนท าแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ครบ 4 ชุด

แล้ว จากน้ันให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน  30  ข้อ หลังเรียน 

(Post-test)  โดยแบบทดสอบหลังเรียนเป็นชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน 

 7. เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลไปวิเคราะห์ผล
ต่อไป 

 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยน าผลการทดสอบมาด าเนินการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ผู้วิจัยได้น าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับต่อไปนี้ 
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 1.  วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ดังนี้  
  1.1 หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง  IOC 
  1.2 หาความยากง่ายของแบบทดสอบเป็นรายข้อ  
  1.3 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบเป็นรายข้อ  
  1.4 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้วิธี   คูเดอร์ – ริชาร์ดสัน    
(Kuder – Richardson สูตร KR-20) 
 2. วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สถิติ  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ของคะแนนที่ได้รับจากผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 1.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 
  1.1  การหาค่าความเที่ยงตรง  (Validity)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
โดยใช้สูตรค่าความสอดคล้อง  IOC  (สุวิมล ติรกานันท,์ 2546: 139) 
 
  ค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC)  =     
                n  
 

  เมื่อ  IOC      แทน      ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหา หรือระหว่าง
ข้อสอบกับจุดประสงค์ 

    แทน ผลรวมระหว่างคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด  
   n แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 
  1.2  การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง      
การเรียน  โดยใช้สูตร (พิสณุ ฟองศรี, 2551: 184) 
 
   อ านาจจ าแนก (r) =  จ านวนคนกลุ่มสูงตอบถูก – จ านวนคนกลุ่มต่ าตอบถูก 
            จ านวนคนกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ า 
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  1.3  การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดย
ใช้สูตร คูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (KR-20)  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2544: 180)   
 

   r  =         k       St 
2    -  pq 

              k – 1                    St 
2 

 
  เมื่อ  r แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  
    k แทน จ านวนข้อสอบ 
    p  แทน สัดสวนของผู้ท าถูกแต่ละข้อ  
    q  แทน 1 - p 
    St 

2
 แทน ความแปรปรวนของคะแนนที่สอบได้  

 
  1.4  การหาความยากง่ายของแบบทดสอบเป็นรายข้อ โดยใช้สูตร (พิสณุ ฟองศรี, 
2551: 183) 
   ความยาก ( p) = จ านวนผู้ตอบถูก 
              จ านวนผู้สอบท้ังหมด 
 
   

 2.  สถิติพื้นฐาน   
  2.1  ค่าเฉลี่ย  (Mean)  ของคะแนนใช้สูตร (สุวิมล ติรกานันท,์ 2546 : 81) 

     =  

   เมื่อ  แทน ค่าเฉลี่ย  
     แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม  
    N แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม  
 
  2.2  ร้อยละ  (Percent)  ใช้สูตร (สุวิมล ติรกานันท,์ 2544: 177) 
 
    ร้อยละ = สัดส่วน x  100 
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  2.3  การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) ใช้สูตร (พิสณุ ฟองศรี, 
2551: 165) 

    S.D. = nx2 - (x2) 

                   n(n – 1 ) 
 
   เมื่อ S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    x2 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  

     ( x2) แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง  
     n แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง  
 
 

 3. สถิติอนุมาน  

  เพื่อใช้ทดสอบความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียน โดยใช้สูตร t-test 

แบบ t – dependent test มีสูตร ดังนี้ (พิสณุ ฟองศรี, 2551: 174) 

      t =   D 

                nD2  -  (D)2 

         n  -   1 

  เมื่อ    D    แทน ผลต่างระหว่างข้อมูลแต่ละคู่ 

         D   แทน ผลรวมทั้งหมดของผลต่างระหว่างข้อมูลแต่ละคู่ 

         D2  แทน ผลรวมทั้งหมดของผลต่างระหว่างข้อมูลแต่ละคู่ยกก าลังสอง 

           n    แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่างหรือจ านวนคู่ 
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 4.  การค านวณหาค่าประสิทธิภาพ  (E1 / E2) ใช้สูตร (พิสณุ ฟองศรี, 2551: 185) 
 

  สูตรท่ี  1   E1 =   
 

   เมื่อ E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
     แทน ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการวัดระหว่างเรียน  
    A แทน คะแนนเต็มจากการวัดระหว่างเรียน 
    N แทน จ านวนผู้เรียน  
 
  

 สูตรที่  2   E2 =   

 

   เมื่อ E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

    F แทน ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน  
    B แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน   
    N แทน จ านวนผู้เรียน  

www.ssru.ac.th



บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
 1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูล  

 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 สัญลักษณ์ที่ผู้ศึกษาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้  

   แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย  

 S.D.  แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 t  แทน ค่าสถิติที่ค านวณจาก t – test 

 E1  แทน ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ  

 E2  แทน ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์  
 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ 

เรื่อง ทวีปยุโรป 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  

สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป 
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3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ 

เรื่อง ทวีปยุโรป 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละของคะแนนการท าแบบฝึกเสริมทักษะ

สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป 
 

จ านวนแบบฝึก คะแนนเต็ม  S.D. E1 

4 ชุด 40 34.07 1.91 85.18 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนการท าแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้

ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป มีค่าเท่ากับ 34.07 คิดเป็นร้อยละ 85.18 

 

ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    

สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป 

 

คะแนนเต็ม  S.D. E2 

30 25.03 1.65 83.43 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป หลังการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ เท่ากับ 25.03  

คิดเป็นร้อยละ 83.43 
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ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป 

  

จ านวนนักเรียน ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) ประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) 

30 85.18 83.43 

 

 จากตารางที่ 4 พบว่าจากการท าแบบทดสอบย่อยหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะสาระ

การเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป คิดเป็นร้อยละ 85.18 และมีคะแนนจากการท าแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.43 ดังนั้นแบบฝึกเสริมทักษะสาระการ

เรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 

85.18/83.43 

 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป 

 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระ       

การเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

 S.D.  S.D. 

30 14.06 3.43 24.38 2.08 

 

  จากตารางที่ 5 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง   

ทวีปยุโรป จากการทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.06 (S.D.= 3.43) และหลังเรียนมี

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.38 (S.D.= 2.08) 
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์           

เรื่อง ทวีปยุโรป ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ 

 

การทดสอบ จ านวนนักเรียน  S.D. df ค่า t 

ก่อนเรียน 53 14.06 3.43 
52 -22.987* 

หลังเรียน 53 24.038 2.08 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางที่ 6 พบว่า คะแนนเฉลี่ยการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้

ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป หลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ.05 
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บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง 
ทวีปยุโรป ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และได้ให้
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป    
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  แบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป  มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ 
เรื่อง ทวีปยุโรป หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะสูงกว่าก่อนเรียน  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  แบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 
ท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์คือ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  85.18/83.43  
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจากที่เรียนด้วยแบบฝึกแบบฝึกเสริมทักษะ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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อภิปรายผล 
 
 จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง 
ทวีปยุโรป ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  

  1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีป
ยุโรป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 85.18/83.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ต้ังไว้นั้น 
เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า 
   1.1 ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) ซึ่งได้จากการท าแบบทดสอบย่อย 
หลังจากเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป  ในแผนนั้น ๆ เสร็จ
สิ้นลง เมื่อรวมคะแนนการทดสอบ ได้น ามาหาค่าเฉลี่ย และคิดเป็นร้อยละ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 85.18 
แสดงให้เห็นว่าแบบฝึกเสริมทักษาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
(E1) ที่ต้ังไว้ร้อยละ 80 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 

   1.1.1 แบบฝึกเสริมทักษะ เป็นสื่อที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากหลักจิตวิทยาที่มี
การเรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก การใช้หลักการฝึกซ้ า ๆ จะช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะในการ
เรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งและสามารถจดจ าไปได้นาน ๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  สุพรรณี ช. เจน
จิต: 2528 (อ้างถึงใน วาสนา ยิสุ, 2535) ที่กล่าวไว้ว่าบทเรียนต้องให้มีความยากง่ายเหมาะแก่ชั้น 
และวัย ถ้าบทเรียนยากเกินไป การเรียนรู้ก็จะเกิดได้ยาก ครูต้องพยายามหาวิธีท าให้ง่ายขึ้น เหมาะ
กับวัยเด็กและยังสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์  (ทิศนา แขมมณี, 2551: 52) ที่กล่าว
ว่าการฝึกหัดหรือกระท าบ่อย ๆ ด้วยความเข้าใจจะท าให้การเรียนรู้น้ันคงทนถาวร ถ้าไม่ได้กระท า
ซ้ าบ่อย ๆ การเรียนรู้น้ันจะไม่คงทนถาวร และในที่สุดอาจลืมได้   
   1.1.2 แบบฝึกเสริมทักษะ เป็นสื่อที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีค าชี้แจงและ
ค าสั่งที่ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมทั้งมีตัวอย่างประกอบ ช่วยให้การท าแบบฝึกเสริมทักษะของ
นักเรียนง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ วรสุดา  บุญยไวโรจน์ (2536: 37) ที่กล่าวไว้ว่า แบบฝึกควรมี
ความชัดเจนทั้งค าสั่งและวิธีท า ค าสั่งหรือตัวอย่าง แสดงวิธีท าที่ใช้ไม่ควรยาวเกินไป เพราะจะท า
ให้เข้าใจยาก ควรปรับให้ง่ายเหมาะสมกับผู้ใช้ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ถ้า
ต้องการ และยังสอดคล้องกับ สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2544 : 9-10 ) ที่กล่าวไว้ว่า แบบฝึกท่ีดีควร
ชัดเจนทั้งค าสั่งและวิธีท า ตัวอย่างแสดงวิธีท าไม่ควรยาวเกินไปเพราะจะท าให้เข้าใจยาก ควร
ปรับปรุงให้ง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน 
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   2.  ประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) ซึ่งได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หลังจากเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป  ครบท้ัง 4 
ชุด โดยได้น าคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย และคิดเป็นร้อยละมีค่าเท่ากับ 83.43 แสดงให้เห็นว่า แบบฝึก
เสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ (E2) 
ที่ต้ังไว้ร้อยละ 80 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนได้เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะท าให้มีความรู้และ
ทักษะสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป มากขึ้น เมื่อท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจึงท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุนันทา 
สุนทรประเสริฐ (2544: 2) ที่กล่าวว่า แบบฝึกเสริมทักษะจะท าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนดีขึ้น 
เพราะเป็นเครื่องอ านวยประโยชน์ในการเรียนรู้ และยังเป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากจบ
บทเรียนในแต่ละครั้ง 

  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะสาระการ
เรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 85.18/83.43 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 จะเห็นได้ว่าผลการศึกษาในประเด็นนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ  เข็มทอง   
จิตจักร (2544: บทคัดย่อ) พบว่า แบบฝึกเสริมทักษะมีประสิทธิภาพของเกมการเขียนสะกดค ายาก
เท่ากับ 92.85/91.78  และยังสอดคล้องกับงายวิจัยของ สุพรรณนา  สงวนศิลป์  (2544 : บทคัดย่อ) 
ได้ท าการศึกษาการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ายากจากหนังสือเรียน ชุดทักษะสัมพันธ์  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  พบว่า แบบฝึกเขียนสะกดค ายาก ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพ  90.63/85.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สมพาษท์ สุวรรณรัตน์ (2546: บทคัดย่อ) พบว่า ชุดการสอนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ที่ใช้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 พบว่ามีประสิทธิภาพ 82.38/84.33 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภรณ์ สกุลเหลืองอร่าม 
(2550: บทคัดย่อ) พบว่า แบบฝึกเสริมทักษะ วิชาภาษาไทย ท31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง 
การเขียนสะกดค า มีประสิทธิภาพ 81.45/82.53 สอดคล้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

 
  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป  ของ

นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 นั้น สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

www.ssru.ac.th



  
43 

 

    2.1 จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.06 จาก

คะแนนเต็ม 30 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.43 ทั้งนี้เพราะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 

ท่ี 3 เพิ่งเริ่มเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป  จึงเป็นเรื่องยากที่จะท า

ให้นักเรียนสามารถตอบได้ถูกต้อง จึงท าให้คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนออกมา

ต่ า 

2.2 จากการท าแบบทดสอบหลังเรียน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 24.38 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.08 ซึ่งจากการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป  พบว่าสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะนักเรียนได้รับการฝึกทักษะจากการใช้แบบ
ฝึกเสริมทักษะ จนท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สมนึก การเกษ (2544: บทคัดย่อ) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา จินาทองไทย (2548: บทคัดย่อ) พบว่า การเปรียบเทียบคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า สื่อการสอนแบบฝึกทักษะประกอบการเรียน เรื่อง การ
แยกตัวประกอบของพหุนาม มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภรณ์ สกุลเหลืองอร่าม (2550 : บทคัดย่อ) พบว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย ท31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เรื่อง การเขียนสะกดค า หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ให้ครอบคลุม
เนื้อหาอ่ืน ๆ เพื่อแก้ปัญหาการเรียนให้กับนักเรียน 
 2. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะกับสื่อนวัตกรรมอื่น 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง  ทวีปยุโรป 

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ส33101) ม.3 
************************************************************************************ 

ค าสั่ง : จงเลือกค าตอบที่ถูกต๎องที่สุดลงในกระดาษค าตอบ  (ข๎อสอบมีทั้งหมด 30 ข๎อ) 
 
1. ข๎อใดกลําวเก่ียวกับขนาดของทวีปยุโรปได๎ถูกต๎องที่สุด  
 1. ใหญํเป็นอับดับที่ 4 ของโลก    
 2. ใหญํกวําออสเตรเลีย 
 3. เล็กกวําเอเชีย ใหญํกวําแอฟริกา   
 4. เล็กกวําอเมริกาเหนือ ใหญํกวําอเมริกาใต๎  
2. ต าแหนํงที่ต้ังของทวีปยุโรป คือข๎อใด  
 1. มีเส๎นศูนย์สูตรลากผํานกลางทวีป   
 2. มีที่ตั้งอยํูในซีกโลกเหนือท้ังหมด  
 3. อยูํระหวํางเส๎นละติจูดที่ 40 องศาเหนือ ถึง 65 องศาเหนือ  
 4. อยูํระหวํางเส๎นทรอปิกออฟแคนเซอร์กับทรอปิกออฟแคปริคอร์น  
3. ประเทศใดที่ไมํมีพรมแดนติดตํอกับประเทศเยอรมนี 
 1. สวิตเซอร์แลด์     2. ฝรั่งเศส  
 3. อิตาลี     4. โปแลนด์  
4. ประเทศใดต้ังอยูํทางทิศตะวันตกของประเทศสวีเดน  
 1. ลัตเวีย     2. นอร์เวย์  
 3. ฟินแลนด์     4. ลิทัวเนีย  
5. ประเทศใดที่ไมํมีชายฝั่งทะเล 
 1. บัลแกเรีย     2. โรมาเนีย  
 3. สโลวาเกีย     4. แอลเบเนีย 
6. ลักษณะภูมิประเทศที่เดํนของยุโรปใต๎ คือข๎อใด  
 1. ที่ราบ     2. ที่ราบสูง  
 3. ธารน้ าแข็ง     4. เทือกเขาสูง  
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7. เทือกเขาในข๎อใดที่เกี่ยวข๎องกับคาบสมุทรไอบีเรีย  
 1. เทือกเขายูราล    2. เทือกเขาคอเคซัส  
 3. เทือกเขาพีเรนีส    4. เทือกเขาคาร์เปเทียน  
8. ข๎อใดมีความเกี่ยวข๎องกับเทือกเขาแอปเพนไนน์มากที่สุด  
 1. คาบสมุทรบอลขําน    2. คาบสมุทรจัตแลนด์  
 3. คาบสมุทรอิตาลี    4. คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย  
9. ยอดเขาเอลบรูสตั้งอยํูบนเทือกเขาใด  
 1. เทือกเขาแอลป์    2. เทือกเขาไดนาริกแอลป์  
 3. เทือกเขาคอเคซัส    4. เทือกเขาคาร์เปเทียน  
10. ลักษณะภูมิประเทศในข๎อใดเกี่ยวข๎องกับสเปนมากที่สุด  
 1. ที่ราบสูงเมเซตา    2. ที่ราบสูงโบฮีมีย  
 3. ที่ราบสูงแบล็กฟอเรสต์   4. ที่ราบสูงมัสซีฟซองตรัล  
11. เทือกเขาใดต้ังอยูํบนคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย  
 1. เทือกเขาเชอเลน    2. เทือกเขาแอลป์  
 3. เทือกเขาพีเรนีส    4. เทือกเขาแอปเพนไนน์  
12. คาบสมุทรใดในทวีปยุโรปมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาหินเกํา  
 1. คาบสมุทรไอบีเรีย    2. คาบสมุทรอิตาลี  
 3. คาบสมุทรบอลขําน     4. คาบสมทุรสแกนดิเนเวีย 
13. แมํน้ าสายใดยาวที่สุดในยุโรป 
 1. แมํน้ าดานูบ     2. แมํน้ าโวลกา  
 3. แมํน้ าไรน์     4. แมํน้ าเอลเบ 
14. แมํน้ าสายใด ไมํ เกี่ยวข๎องกับที่ราบใหญํภาคกลางของทวีปยุโรป  
 1. แมํน้ าโป     2. แมํน้ าไรน์  
 3. แมํน้ าลัวร์     4. แมํน้ าดานูบ  
15. ข๎อใด ไมํ เข๎าพวก 
 1. ทะเลด า     2. ทะเลบาร์บารา  
 3. ทะเลแคสเปียน    4. ทะเลแบเรนต์ส  
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16. ข๎อใด มิใชํ สาเหตุที่ท าให๎ทวีปยุโรปได๎ชื่อวําเหมาะสมส าหรับการด ารงชีพ  
 1. มีอากาศอบอํุน  
 2. ไมํมีทะเลทรายภายในทวีป  
 3. มีปริมาณน้ าฝนเพียงพอตํอการเกษตรกรรม 
 4. เป็นทวีปที่มีขนาดใหญํ พื้นที่สํวนใหญํเป็นที่ราบลุํมแมํน้ า  
17. ข๎อใดถูกต๎อง 
 1. แมํน้ าโวลกาเป็นแมํน้ าที่ยาวที่สุดในทวีปยุโรป  
 2. ลักษณะชายฝั่งแบบฟยอร์ดพบในประเทศเดนมาร์กมากที่สุด  
 3. คาบสมุทรบอลขําน คาบสมุทรไอบีเรีย อยูํในยุโรปเหนือ  
 4. เขตที่ราบใหญํภาคกลางของทวีปยุโรปมีอาณาเขตต้ังแตํมหาสมุทรแอตแลนติกถึง  

ทะเลแคสเปียน 
18. เหตุผลข๎อใดท าให๎ชายฝั่งทะเลนอร์เวย์น้ าทะเล ไมํเป็นน้ าแข็งในฤดูหนาว  
 1. ทะเลน้ าต้ืนได๎รับแสงอาทิตย์    
 2. ได๎รับแสงตรงจากดวงอาทิตย์ 
 3. เป็นดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืน   
 4. กระแสน้ าอํุนแอตแลนติกเหนือไหลผําน 
19. ฟยอร์ด (Fjord) จะพบในประเทศใดมากที่สุด 
 1. นอร์เวย์     2. รัสเซีย  
 3. สวีเดน     4. ฝรั่งเศส  
20. ทะเลในข๎อใดต้ังอยูํทางทิศใต๎ของยุโรป  
 1. ทะเลเหนือ     2. ทะเลเอเดรียติก  
 3. ทะเลนอร์วีเจียน    4. ทะเลไอริช 
21. ข๎อใดไมํเกี่ยวข๎องกับอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน  
 1. คาบสมุทรจัตแลนด์    2. ชายฝั่งของประเทศสเปน  
 3. ภาคใต๎ของประเทศฝรั่งเศส   4. ชายฝั่งของประเทศกรีซ  
22. สํวนใหญํของคาบสมุทรไอบีเรียมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบใด  
 1. อบอํุนชื้นภาคพื้นทวีป    2. เมดิเตอร์เรเนียน  
 3. ภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก   4. ทุํงหญ๎ากึ่งทะเลทรายอบอํุน  
 

www.ssru.ac.th



 
 

 

 
51 

 

23. ภูมิอากาศแบบใด ไมํ ปรากฏในทวีปยุโรป 
 1. แบบอบอํุนชื้นภาคพื้นทวีป   2. แบบทุนดรา  
 3. แบบทะเลทราย    4. แบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก  
24. ภูมิอากาศแบบใดที่ปรากฏอยํูทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย  
 1. แบบไทกา     2. แบบทุนดรา  
 3. แบบอบอํุนชื้น     4. แบบเมดิเตอร์เรเนียน 
25. “อากาศอบอุ่นในฤดูหนาว และร้อนจัดในฤดูร้อน ฝนตกปานกลางและตกหนักในฤดูหนาว พืช
พรรณธรรมชาติเป็นไม่พุ่มมีหนาม” ข๎อความดังกลําวจัดเป็นภูมิอากาศแบบใดในทวีปยุโรป  
 1. แบบเมดิเตอร์เรเนียน    2. แบบอบอํุนชื้นภาคพื้นทวีป 
 3. แบบอบอํุนชื้น     4. แบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก 
26. พืชพรรณธรรมชาติชนิดใดที่พบในเขตภูมิอากาศแบบไทกา  
 1. มอส ตะไครํน้ า     2. ป่าสน  
 3. ป่าผลัดใบ     4. ป่าแคระ 
27. แหลํงป่าไม๎เนื้ออํอนที่ส าคัญขอทวีปยุโรป  
 1. ยุโรปใต๎     2. คาบสมุทรบอลขําน  
 3. คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย   4. ยุโรปตะวันตก  
28. ทะเลเหนือมีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติของยุโรปในข๎อใด  
 1. เหล็ก ถํานหิน     2. ตะกั่ว ทองแดง  
 3. บอกไซด์ อะลูมิเนียม    4. น้ ามัน ก๏าซธรรมชาติ  
29. ประเทศใดที่ไมํได๎จับปลาจากทะเลเหนือ 
 1. ออสเตรีย     2. นอร์เวย์  
 3. เดนมาร์ก     4. ไอซ์แลนด์  
30. บริเวณใดเป็นแหลํงที่มีปลาชุกชุมเหมาะแกํการท าประมงมากท่ีสุด  
 1. อําวบิสเคย์     2. ทะเลบอลติก  
 3. ดอกเกอร์แบงค์    4. ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  
 

************************************ 
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แบบฝึกเสริมทักษะ (ชุดที่ 1) 

เรื่อง  อาณาเขตประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป 
 

ค าชี้แจง : 1. แบบฝึกเสริมทักษะฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีจุดมุํงหมายเพื่อเป็นการให๎ความรู๎เพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่อง อาณาเขตประเทศตําง ๆ ในทวีปยุโรปให๎กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ที่ก าลังเรียนใน สาระที ่5 : ภูมิศาสตร์  

     2. แบบฝึกฉบับนี้จะประกอบไปด๎วย  
  2.1 เนื้อหาสาระส าคัญเกี่ยวกับที่มาของทวีปยุโรป ได๎แกํ ลักษณะทั่งไป ที่ตั้งและขนาด

พื้นที่ อาณาเขต รายชื่อประเทศ 
  2.2 แผนที่รัฐกิจของยุโรป  
  2.3 แบบฝึกหัด  
  2.4 เฉลยแบบฝึกหัด  

 
2.1 สาระส าคัญ 
                ยุโรปเป็นทวีปที่มีพื้นที่ทั้งหมดอยูํในซีกโลกเหนือ มีชายฝั่งทะเลที่เว๎าแหวํงมาก ท าให๎ได๎รับ
อิทธิพลทะเลเกือบทั้งหมด จึงเป็นทวีปที่ไมํมีลักษณะแห๎งแล๎งแบบทะเลทราย ความเหมาะสมของ
ภูมิอากาศประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและความขยันหมั่นเพียรของประชากร ซึ่งสํวน
ใหญํเป็นชาวผิวขาว ท าให๎ยุโรปเป็นทวีปที่มีความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สังคมวัฒนธรรมยุคใหม ํ

ลักษณะท่ัวไป 
             ค าวํา “ยุโรป” เชื่อวํามาจากภาษาแอสซีเรียนวํา “เอเรบ” (Ereb) หมายถึง ดินแดนแหํงดวง
อาทิตย์ตก ซึ่งเป็นภาษาโบราณของชาวเอเชียตะวันตกเฉียงใต๎  
                ยุโรป เป็นทวีปที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 รองจากทวีปออสเตรเลีย เป็นทวีปที่มีพื้นแผํนดิน
ติดตํอเป็นผืนเดียวกับทวีปเอเชีย คล๎ายเป็นคาบสมุทรหนึ่งของทวีปเอเชีย จึงมีชื่อเรียกรวมกันวํา ยูเรเชีย 
(Eruasia) 
                ยุโรปเป็นทวีปที่อยูํในซีกโลกเหนือคํอนไปทางขั้วโลกเหนือ ไมํมีดินแดนสํวนใดอยูํใต๎เส๎นทรอปิ
กออฟแคนเซอร์   มีโครงสร๎างทางธรณีวิทยาของเปลือกโลกตั้งแตํยุคหินเกําแกํที่สุด ได๎แกํ บอลติกชีลด์ 
(Baltic Shield) เทือกเขาเชอเลน จนถึงหินยุคใหมํที่สุด คือ เขตเทือกเขาทางตอนใต๎ เชํน เทือกเขาพีเรนีส, 
เทือกเขาแอลป์, เทือกเขาแอปเพนไนน์ในคาบสมุทรอิตาล,ี เทือกเขาไดนาริกแอลป์ , เทือกเขาคาร์เป
เทียนในคาบสมุทรบอลขําน 
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ท่ีตั้งและขนาดพื้นท่ี 
                ยุโรปตั้งอยูํในซีกโลกเหนือคํอนไปทางขั้วโลกเหนือ ระหวํางประมาณละติจูด 36-71 องศา
เหนือ กับลองจิจูด 9 องศาตะวันตก ถึง 66 องศาตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ 10 ล๎านตารางกิโลเมตร โดย
มีประเทศที่มีขนาดใหญํที่สุดคือ รัสเซีย (17,134,678 ตารางกิโลเมตร) และประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุด คือ 
ซานมารีโน (61 ตารางกิโลเมตร) ยกเว๎นนครวาติกัน มีพื้นที่ 0.44 ตารางกิโลเมตร) 

อาณาเขต 
            1.ทิศเหนือ ติดตํอกับมหาสมุทรอาร์กติก และนํานน้ าทางตอนเหนือ ได๎แกํ ทะเลขาว ,ทะเลคา
รา, ทะเลแบเรนต์ส ซึ่งเป็นเขตที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจน๎อยมาก เพราะในฤดูหนาวมีน้ าแข็งปกคลุม
ใช๎เดินเรือไมํได๎ มีคาบสมุทรที่ส าคัญ คือ คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย, คาบสมุทรจัตแลนด,์ คาบสมุทรโคลา 
                2.ทิศตะวันออก ติดตํอกับทวีปเอเชีย โดยมีเทือกเขาอูราล, แมํน้ าอูราล, ทะเลสาบแคสเปียน 
แบํงยุโรปกับเอเชียออกจากกัน 
                3.ทิศใต๎ติดตํอกับทวีปเอเชีย โดยมีเทือกเขาคอเคซัส และทะเลด า, ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน คั่น
ระหวํางทวีปยุโรปกับแอฟริกา มีคาบสมุทรและชํองแคบที่ส าคัญคือ คาบสมุทรไอบีเรีย, คาบสมุทรอิตาล,ี 
คาบสมุทรบอกขําน, คาบสมุทรไครเมีย, ชํองแคบยิบรอลตา, ชํองแคบบอสฟอรัส, ชํองแคบดาร์ดะเนลส์ 
มีเกาะที่ส าคัญคือ เกาะชิชิลี, เกาะซาร์ดิเนีย, เกาะคอสตาริกา, เกาะคริตและเกาะไซปรัส 
                4.ทิศตะวันตก ติดตํอกับมหาสมุทรแอตแลนติก มีทะเลที่ส าคัญ คือ ทะเลเหนือ ทะเลนอร์วี
เจียน, อําวบิสเคย์ มีเกาะที่ส าคัญ คือ เกาะบริเตนใหญํ, เกาะไอร์แลนด,์ เกาะไอซ์แลนด์ 

ทวีปยุโรป แบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาค 
             1.ยุโรปเหนือ ได๎แกํ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน  เอสโทเนีย 
แลตเวียและลิธัวเนีย 
                2.ยุโรปตะวันตก ได๎แกํ ออสเตรีย เบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี ลิกเตนสไตน์ ลักเซมเบิร์ก 
เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด ์และสหราชอาณาจักร 
                3.ยุโรปตะวันออก ได๎แกํ เบลารุส บัลแกเรีย สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี มอลโดวา โปแลนด์ 
โรมาเนีย สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และ ยูเครน 
                4.ยุโรปใต๎ ได๎แกํ แอลเบเนีย อันเดอร์รา บอสเนีย-เฮอร์เซโกวินา โครเอเชีย กรีซ อิตาลี แมซิโด
เนีย มอลตา โปรตุเกส ซานมารีโน สโลวีเนีย สเปน และยูโกสลาเวีย 
                5.ดินแดนที่เป็นรัฐอิสระที่ตั้งอยูํในประเทศอื่นอีก 2 รัฐ คือ นครรัฐวาติกา ตั้งอยูํในกรุงโรม
ประเทศอิตาลี และโมนาโก ตั้งอยูํบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในประเทศฝรั่งเศสใกล๎พรมแดน
อิตาลี) 
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ประเทศในทวีปยุโรป 

ประเทศที ่ ประเทศ ชื่อทางการ ชื่อภาษาไทย เมืองหลวง 

1 Albania Republic of Albania สาธารณรัฐแอลเบเนีย ติรานา (Tirana) 

2 Andorra Principality of Andorra ราชรัฐอันดอร์รา อันดอร์ราลาเวลลา 
(Andorra la Vella) 

3 Austria Republic of Austria สาธารณรัฐออสเตรีย เวียนนา (Vienna) 

4 Belarus Republic of Belarus สาธารณรัฐเบลารุส มินสก์ (Minsk) 

5 Belgium Kingdom of Belgium ราชอาณาจักรเบลเยียม บรัสเซลส์ (Brussels) 

6 Bosnia and 
Herzegovina 

Bosnia and Herzegovina บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ซาราเยโว (Sarajevo) 

7 Bulgaria Republic of Bulgaria สาธารณรัฐบัลแกเรีย โซเฟีย (Sofia) 

8 Croatia Republic of Croatia สาธารณรัฐโครเอเชีย ซาเกร็บ (Zagreb) 

9 Czech Republic Czech Republic สาธารณรัฐเช็ก ปราก (Prague) 

10 Denmark Kingdom of Denmark ราชอาณาจักรเดนมาร์ก โคเปนเฮเกน 
(Copenhagen) 

11 Estonia Republic of Estonia สาธารณรัฐเอสโตเนีย ทาลลินน์ (Tallinn) 

12 Finland Republic of Finland สาธารณรัฐฟินแลนด ์ เฮลซิงก ิ(Helsinki) 

13 France French Republic สาธารณรัฐฝร่ังเศส ปารีส (Paris) 

14 Germany Federal Republic of 
Germany 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ี เบอร์ลิน (Berlin) 

15 Greece Hellenic Republic สาธารณรัฐเฮลเลนิก เอเธนส ์(Athens) 

16 Hungary Republic of Hungary สาธารณรัฐฮังการ ี บูดาเปสต ์(Budapest) 

17 Iceland Republic of Iceland สาธารณรัฐไอซ์แลนด ์ เรคยาวิก (Reykjavík) 

18 Ireland Republic of Ireland สาธารณรัฐไอร์แลนด ์ ดับลิน (Dublin) 

19 Italy Italian Rupublic สาธารณรัฐอิตาลี โรม (Rome) 

20 Latvia Republic of Latvia สาธารณรัฐลัตเวีย ริกา (Riga) 

21 Liechtenstein Principality of Liechtenstein ราชรัฐลิกเตนสไตน ์ วาดุซ (Vaduz) 

22 Lithuania Republic of Lithuania สาธารณรัฐลิทัวเนีย วิลนีอุส (Vilnius) 

23 Luxembourg Grand Duchy of 
Luxembourg 

ราชรัฐลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก 
(Luxembourg) 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%8B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81_(%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87)
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ประเทศที ่ ประเทศ ชื่อทางการ ชื่อภาษาไทย เมืองหลวง 

24 Macedonia Republic of Macedonia; 
Former Yugoslav Republic 
of Macedonia 

สาธารณรัฐมาซิโดเนีย สโกเปีย (Skopje) 

25 Malta Republic of Malta สาธารณรัฐมอลตา วัลเลตตา (Valletta) 

26 Moldova Republic of Moldova สาธารณรัฐมอลโดวา คีชีเนา (Chişinău) 

27 Monaco Principality of Monaco ราชรัฐโมนาโก โมนาโก (Monaco) 

28 Montenegro Montenegro มอนเตเนโกร พอดกอรีตซา 
(Podgorica) 

29 Netherlands Kingdom of the 
Netherlands 

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด ์ อัมสเตอร์ดัม 
(Amsterdam) 

30 Norway Kingdom of Norway ราชอาณาจักรนอร์เวย ์ ออสโล (Oslo) 

31 Poland Republic of Poland สาธารณรัฐโปแลนด ์ วอร์ซอ (Warsaw) 

32 Portugal Portuguese Republic สาธารณรัฐโปรตุเกส ลิสบอน (Lisbon) 

33 Romania Romania โรมาเนีย บูคาเรสต ์(Bucharest) 

34 Russia Russian Federation สหพันธรัฐรัสเซีย มอสโก (Moscow) 

35 San Marino Republic of San Marino สาธารณรัฐซานมารีโน ซานมารีโน (San 
Marino) 

36 Serbia Republic of Serbia สาธารณรัฐเซอร์เบีย เบลเกรด (Belgrade) 

37 Slovakia Slovak Republic สาธารณรัฐสโลวัก บราติสลาวา 
(Bratislava) 

38 Slovenia Republic of Slovenia สาธารณรัฐสโลวีเนีย ลูบลิยานา (Ljubljana) 

39 Spain Kingdom of Spain ราชอาณาจักรสเปน มาดริด (Madrid) 

40 Sweden Kingdom of Sweden ราชอาณาจักรสวีเดน สตอกโฮล์ม 
(Stockholm) 

41 Switzerland Swiss Confederation สมาพันธรัฐสวิส เบิร์น (Bern) 

42 Ukraine Ukraine ยูเครน เคียฟ (Kiev) 

43 United Kingdom United Kingdom of Great 
Britain and Northern 
Ireland 

สหราชอาณาจักรบริเตนใหญํ
และไอร์แลนด์เหนือ 

ลอนดอน (London) 

44 Vatican City Vatican City State นครรัฐวาติกัน วาติกัน (Vatican) 

 

www.ssru.ac.th

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
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แบบฝึกหัดที่ 1 
 

ค าชี้แจง : ให๎นักเรียนระบายสีแบํงขอบเขตประเทศในทวีปยุโรป พร๎อมตอบค าถามลงในชํองวํางให๎
ถูกต๎อง 
 

 
 
1. ฟินแลนด์อยูํในภูมิภาค.................................. 2. กรีซอยูํในภูมิภาค...........................................  
3. เนเธอแลนด์อยูํในภูมิภาค.............................. 4. สเปนอยูํในภูมิภาค.........................................  
5. โปแลนด์อยูํในภูมิภาค.................................. 6. โปรตุเกสอยูํในภูมิภาค....................................  
7. ฝรั่งเศสอยูํในภูมิภาค.................................. 8. อิตาลีอยูํในภูมิภาค........................................  
9. เยอรมนีอยูํในภูมิภาค.................................. 10. รัสเซียอยูํในภูมิภาค.....................................  
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แบบฝึกหัดที่ 2 
 

ค าชี้แจง : ให๎นักเรียนพิจารณาข๎อความที่ก าหนดให๎และน าตัวอักษรเติมลงชํองวํางหน๎าข๎อความที่
สัมพันธ์กัน 
 
............... 1. เวียนนา     ก. เฮลซิงกิ  
............... 2. บังแกเรีย     ข. โคเปนเฮเกน 
............... 3. ปราก     ค. เยอรมนี 
............... 4. เดนมาร์ก     ง. ออสเตรีย 
............... 5. ฟินแลนด์     จ. เรคยาวิก 
............... 6. เบอร์ลิน     ฉ. ออสโล 
............... 7. ไอซ์แลนด์     ช. สาธารณรัฐเช็ก 
............... 8. อัมสเตอร์ดัม     ซ. โปแลนด์ 
............... 9. รัสเชีย     ฌ. สวิสเซอร์แลนด์ 
............... 10. เบิร์น     ณ. มาดริด  
       ด. โซเฟีย  
       ต. สวีเดน  
       ถ. มอสโก  
       ท. เนเธอแลนด์  
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เฉลยแบบฝึกหัด 

 
แบบฝึกหัดที่ 1 
 1. เหนือ  2. ใต๎  3. ตะวันตก 4. ใต๎  5. ตะวันออก  
 6. ใต๎  7. ตะวันตก 8. ใต๎  9. ตะวันตก 10. ตะวันออก  
 
แบบฝึกหัดที่ 2 
 1. ง  2. ด  3. ช  4. ข  5. ก  
 6. ค  7. จ  8. ท  9. ถ  10. ฌ  
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แบบฝึกเสริมทักษะ (ชุดที่ 2) 

เรื่อง  ลักษณะภูมิประเทศ ทวีปยุโรป 
 

ค าชี้แจง : 1. แบบฝึกเสริมทักษะฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีจุดมุํงหมายเพื่อเป็นการให๎ความรู๎เพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่อง ลักษณะภูมิประเทศ ในทวีปยุโรปให๎กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
ก าลังเรียนในสาระที ่5 : ภูมิศาสตร์  

     2. แบบฝึกฉบับนี้จะประกอบไปด๎วย  
  2.1 เนื้อหาสาระส าคัญเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ ได๎แกํ เทือกขา ที่ราบสูง  

คาบสมุทร แมํน้ า  
  2.2 แผนที่ลักษณะภูมิประเทศของยุโรป  
  2.3 แบบฝึกหัด  
  2.4 เฉลยแบบฝึกหัด  

 
2.1 ลักษณะภูมิประเทศ แบํงออกเป็น 4 เขต 

 1. เขตหินเก่าทางตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด๎วย  
                 - เทือกเขาที่มีอายุเกําแกํ ซึ่งถูกธารน้ าแข็งกัดเซาะจนสึกกรํอนจนมีความสูงไมํมากนัก
ได๎แกํ เทือกเขาเชอเลน ในคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย และเทือกเขาแกรมเพียนในสกอตแลนด ์
                 - ชายฝั่งทะเลมีลักษณะเว๎าแหวํงเป็นอําวขนาดเล็กที่มีน้ าลึก เรียกวํา “ฟยอร์ด” (Fjord) 
บริเวณชายฝั่งของนอร์เวย์และสกอตแลนด ์
 
 2. เขตท่ีราบใหญ่ภาคกลาง  
                 เป็นที่ราบขนาดใหญํที่สุดของโรป ตั้งแตํพื้นที่ทางตอนใต๎ของสหราชอาณาจักร ผําน
ทางตะวันตกของฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ภาคเหนือของเยอรมนี โปร์แลนด์ ลิทัวเนีย 
ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ และพื้นที่สํวนใหญํของรัสเซีย  
                     - มีความส าคัญทางเศรษฐกิจมากที่สุดของยุโรป มีประชากรอาศัยอยูํหนาแนํน  
                     - มีแมํน้ าส าคัญไหลผําน ได๎แกํ แมํน้ าเซน แมํน้ าไรน ์แมํน้ าเอลเบ แมํน้ าโอเดอร์และ           
แมํน้ าวิสทูลา 
                     - ทางตอนเหนือบริเวณรอบๆ ฝั่งทะเลบอลติก เป็นเขตที่มีโครงสร๎างของหินเปลือกโลก
เกําแกํที่สุด เรียกวํา บอลติกชีลด ์ในประเทศสวีเดน ฟินแลนด์ และบางสํวนของนอร์เวย ์
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 3. เขตท่ีราบสูงภาคกลาง  
                  เกิดจากการสึกกรํอนพังทลายของภูเขาจนกลายเป็นที่ราบสูง ได๎แก ํที่ราบสูงเมเซตา 
ทางตอนกลางของคาบสมุทรไอบีเรีย ที่ราบสูงตอนกลางของฝรั่งเศส เรียกวํา มัสซิฟซองตรัล (Massif 
Central) ที่ราบสูงทางตอนกลางและตอนใต๎ของเยอรมนี เรียกวํา แบล็กฟอรเรสต ์(Black Forest) และที่
ราบสูงโบฮีเมีย (Bohenia) ระหวํางพรมแดนเยอรมนีกับสาธารณรัฐเช็กกับสาธารณารัฐสโลวัก 
 
 4. เขตภูเขาหินใหม่ทางภาคใต้  
                เป็นเขตที่เกิดจากการโกํงตัวของหินเปลือกโลกจนกลายเป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญํ เป็นเขตยัง
มีแผํนดินไหว ภูเขาระเบิด ได๎แก ํ 
                        - เทือกเขาพีเรนีส ระหวํางฝรั่งเศสกับสเปน 
                        - เทือกเขาแอลป์ในฝรั่งเศส ผํานสวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ออสเตรีย ภาคเหนือของ
สโลวีเนีย มียอดเขาสูงที่สุด คือ ยอดเขามองต์บลังค์ (Mont Blanc) สูง 4,810 เมตร) อยูํทางภาค
ตะวันออกเฉียงใต๎ของฝรั่งเศส 
                        - เทือกเขาแอปเพนไนน์ ในคาบสมุทรอิตาล ี
                        - เทือกเขาไดนาริกแอลป์ ในคาบสมุทรบอลขําน 
                        - เทือกเขาคาร์เปเทียน ในรัฐเช็ก รัฐสโลวัก โปร์แลนด์ โรมาเนีย ฮังการ ียูเครน 
                        - เทือกเขาคอเคซัส ในรัสเซีย มียอดเขาสูงที่สุดในยุโรป ชื่อ ยอดเขาเอลบูรส          
(5,642 เมตร) 
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2.2 แผนท่ีลักษณะภูมิประเทศของยุโรป 
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แบบฝึกหัดที่ 1 
 

ค าชี้แจง : ให๎นักเรียนน าตัวเลขในแผนที่เติมลงในชํองวํางหน๎าข๎อความที่มีความสัมพันธ์กัน 

 
 
......... 1. ทะเลเหนือ  ......... 2. คาบสมุทรไอบีเรีย ........... 3. เทือกเขาเชอเลน  
......... 4. แมํน้ าดานูบ  ......... 5. ชํองแคบดาร์ดะเนลส์ ........... 6. เทือกเขาแอลป์  
......... 7. ทะเลไอริช  ......... 8. คาบสมุทรบอลขําน ........... 9. เทือกเขาพีเรนีส  
......... 10. อําวบิสเคย์  ......... 11. แมํน้ าเอลเบ  ........... 12. ทะเลบอลติก  
......... 13. เทือกเขาคาร์เปเธียน ......... 14. คาบสมุทรจัตแลนด์  ........... 15. เทือกเขาไดนาริกแอลป์                                                                                                         

......... 16. แมํน้ าเทมส์  ......... 17. แมํน้ ากาโรนน์        ........... 18. เทือกเขาแคนตาเบรียน  

......... 19. แมํน้ าลัวร์  ......... 20. เทือกเขาแกรมเพียน  
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 แบบฝึกหัดที่ 2 
 

ค าชี้แจง : ให๎นักเรียนตอบค าถามตํอไปนี้ให๎ถูกต๎องและสมบูรณ ์
 
1. พรมแดนธรรมชาติที่แนวแบํงเขตแดนระหวํางทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย ได๎แกํ ................................... 
........................................................................................................................................................ 
2. ชํองแคบยิบรอลตาคั่นระหวํางทวีปยุโรปกับทวีป ............................................................................. 
3. นํานน้ าขนาดใหญํที่แบํงแยกดินแดนทวีปแอฟริกากับทวีปยุโรป ....................................................... 
4. ฟยอร์ด ในเขตหินเกําทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป เกิดจากการกระท าของ .......................... 
........................................................................................................................................................ 
5. เทือกเขาส าคัญในคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ได๎แกํ เทือกเขา .............................................................. 
6. บอลติกชีลด ์อยูํในบริเวณ ............................................................................................................. 
7. ที่ราบสูงทางตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส เรียกวํา ........................................................................ 
8. เทือกเขาที่เป็นพรมแดนกั้นระหวํางประเทศฝรั่งเศสกับประเทศสเปน คือ .......................................... 
9. เทือกเขาแอลป์ มียอดเขาสูงที่สุดชื่อยอดเขา ............................. อยูํในประเทศ ................................ 
10. ยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป คือยอดเขา............................... อยูํบนเทือกเขา .............................. 
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เฉลยแบบฝึกหัด 
 
แบบฝึกหัดที่ 1 
 1. ตอบ 8 2. ตอบ 4 3. ตอบ 7 4. ตอบ 13 5. ตอบ 12  
 6. ตอบ 18 7. ตอบ 9 8. ตอบ 17 9. ตอบ 15 10. ตอบ 19  
 11. ตอบ 3 12. ตอบ 11 13. ตอบ 6 14. ตอบ 10 15. ตอบ 20  
 16. ตอบ 14 17. ตอบ 2 18. ตอบ 16 19. ตอบ 5 20. ตอบ 1  
 
แบบฝึกหัดที่ 2 

1. เทือกเขาอูราล แมํน้ าอูราล ทะเลแคสเปียน เทือกเขาคอเคซัส ทะเลด า 
2. แอฟริกา 
3. ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
4. ธารน้ าแข็ง 
5. เทือกเขาเชอเลน 
6. ริมฝั่งทะเลบอลติก 
7. มัสซิฟ ซองตรัล 
8. เทือกเขาพีเรนีส 
9. มองบลังค์  ฝรั่งเศส 
10. เอลบรูส คอเคซัส 
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แบบฝึกเสริมทักษะ (ชุดที่ 3) 

เรื่อง  ลักษณะภูมิอากาศ ทวีปยุโรป 
 

ค าชี้แจง : 1. แบบฝึกเสริมทักษะฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีจุดมุํงหมายเพื่อเป็นการให๎ความรู๎เพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่อง ลักษณะภูมิอากาศ ในทวีปยุโรปให๎กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
ก าลังเรียนในสาระที ่5 : ภูมิศาสตร์  

     2. แบบฝึกฉบับนี้จะประกอบไปด๎วย  
  2.1 เนื้อหาสาระส าคัญเกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศ 
  2.2 แผนที่ลักษณะภูมิอากาศ  
  2.3 แบบฝึกหัด  
  2.4 เฉลยแบบฝึกหัด  

 
2.1 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศ มีปัจจัยที่ควบคุมภูมิอากาศในทวีปยุโรป ดังนี้ 
                1. ที่ตั้ง อยูํในเขตละติจูดกลางและสูง ท าให๎มีอากาศอบอุํนและบางสํวนอยูํในเขตหนาว 
                2. ลักษณะมีชายฝั่งที่ยาว มีอําว มีแหลมและคาบสมุทรมาก ท าให๎ได๎รับอิทธิพลความชื้นจาก
ทะเลและมหาสมุทรอยํางทั่วถึง 
                3. ลักษณะของเทือกเขาวางตัวอยูํในแนวตะวันออก-ตะวันตก ท าให๎ไมํขวางกั้นอิทธิพลจากลม
ที่พัดมาจากมหาสมุทรแอตแลนติก 
                4. กระแสน้ าไหลทางตะวันตกเฉียงเหนือ คือ เกาะบริเตนใหญํ เกาะไอร์เแลนด์ นอร์เวย ์ท าให๎
มีอากาศไมํหนาวจัด คือ กระแสน ้าอุ่นแอตแลนติกเหนือ ซึ่งเป็นกระแสน้ าอุํนกัลฟ์สตรีมที่ไหลผําน
มหาสมุทรแอตแลนติก 
                5. ลมประจ าปี ที่น าความชื้นจากมหาสมุทรแอตแลนติกมาสูํยุโรป คือ ลมประจ าตะวันตก 

 เขตอากาศในยุโรป แบํงออกเป็น 7 เขต คือ 
                1.เขตอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายแถบอบอุ่น (Middle Latitude Desert and Steppe 
Climate) มีลักษณะอากาศคํอนข๎างแห๎งแล๎ง  
                    - พืชพรรณธรรมชาติ เป็นทุํงหญ๎าสั้นๆ เรียกวํา ทุํงหญ๎าสเตปป ์(Steppe) พบทาง
ตอนกลางของคาบสมุทรไอบีเรีย ตอนเหนือของทะเลด าและทะเลสาลแคสเปียนในประเทศฮังการี 
โรมาเนีย ยูเครนและตอนใต๎ของรัสเซีย โดยเฉพาะยูเครนเป็นเขตที่มีแหลํงดินด ีเป็นเขตเพราะปลูกข๎าว
สาลีที่ส าคัญของยุโรป 
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                2. เขตอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean Climate) มีลักษณะอากาศร๎อนในฤดู
ร๎อน อากาศอบอุํนชื้นในฤดูหนาว เพราะได๎รับอิทธิพลจากลมประจ าตะวันตก 
                    - พืชพรรณธรรมชาต ิได๎แกํ ไม๎คอร์ก ไม๎โอ๏ก และไม๎พุํมมีหนามที่มีใบแหลมเรียวเล็กเปลือก
หนา พบในประเทศอิตาลี ภาคใต๎ของสเปน-ฝรั่งเศส และคาบสมุทรบอลขํานที่ติดกับชายฝั่งของทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน 
                3. เขตอากาศอบอุ่นชื น (Humid Subtropical Climate) มีลักษณะอากาศคํอนข๎างร๎อนในฤดู
ร๎อนชื้น ฤดูหนาวมีอากาศหนาวถึงหนาวเย็น 
                    - พืชพรรณธรรมชาต ิเป็นป่าไม๎ผลัดใบและป่าผสม พบทางตะวันออกเฉียงใต๎ของยุโรป 
ตอนเหนือและตอนกลางของคาบสมุทรบอลขําน 
                4. เขตอากาศอบอุ่นชื นภาคพื นทวีป (Humid Continental Climate) มีลักษณะอากาศอบอุํน
ในฤดูร๎อน และอากาศหนาวในฤดูหนาวมีระยะเวลานาน 
                    - พืชพรรณธรรมชาต ิเป็นป่าไม๎ผสม คือ ป่าไม๎สนกับป่าไม๎ผลัดใบ พบในพื้นที่สํวนใหญํทาง
ตอนกลางของภาคตะวันออกของรัสเซีย          
                 5. เขตอากาศภาคพื นสมุทรชายฝั่งตะวันตก (Marine Westcoast Climate) มีลักษณะอากาศ
อบอุํนชื้นตลอดป ีเพราะได๎รับอิทธิพลจากลมประจ าตะวันตกและกระแสน้ าอุํนแอตแลนติกเหนือ 
                    - พืชพรรณธรรมชาติ เป็นป่าผสม พบในประเทศสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด ์
เบลเยียม ตอนเหนือของเยอรมนี 
                6. เขตอากาศแบบกึ่งขั วโลก (Subarctic Climate) มีลักษณะอากาศหนาวเย็นตลอดปีเรียกอีก
อยํางหนึ่ง อากาศแบบไทก๎า (Taiga Climate) 
                    - พืชพรรณธรรมชาติ คือป่าสนล๎วนๆ เรียกวํา ป่าไทก้า พบในประเทศนอร์เวย์ สวีเดน 
ฟินแลนด์ รัสเซีย 
                7. เขตอากาศแบบขั วโลก (Arctic Climate)หรือ ทุนดรา (Tundra Climate) มีลักษณะอากาศ
หนาวจัดตลอดปี มีเดือนใดเลยที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 10 องศาเซลเซียส 
                    - พืชพรรณธรรมชาติ เป็นพวกมอสส์ สาหรําย ตระไครํน้ า พบในบริเวณชายฝั่งภาคเหนือ
ของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย และชายฝั่งมหาสมุทรอาร์กติกของรัสเซีย 
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2.2 แผนท่ีลักษณะภูมิอากาศ 
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แบบฝึกหัดที่ 1 
 

ค าชี้แจง : ให๎นักเรียนน าตัวเลขในแผนที่เติมลงในชํองวํางหน๎าข๎อความที่มีความสัมพันธ์กัน 

 
..............1. อากาศแบบทุนดรา     ..............2. อากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน  
.............. 3. อากาศแบบอบอุํนชื้น     .............. 4. อากาศแบบไทกา  
.............. 5. อากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก ............... 6. อากาศแบบอบอุํนชื้นภาคพื้นทวีป 
.............. 7. อากาศแบบทุํงหญ๎าสเตปป์  
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แบบฝึกหัดที่ 2 
 

ค าชี้แจง : ให๎นักเรียนตอบค าถามตํอไปนี้ให๎ถูกต๎องและสมบูรณ ์
 
1. ทวีปยุโรปเป็นทวีปเดียวที่ไมํมีภูมิอากาศแบบ ................................................................................ 
2. กระแสน้ าที่มีอิทธิพลตํอชายฝั่งประเทศสหราชอาจักร ไอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ และนอร์เวย์ คือ กระแสน้ า 
    .................................................................................................................................................... 
3. พืชพรรณในภูมิอากาศแบบทุนดรา ได๎แกํ ....................................................................................... 
4. บริเวณประเทศนอร์เวย์ สวีเดน และฟินแลนด์ มีภูมิอากาศ............................................................... 
5. พืชพรรณธรรมชาติของประเทศสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และตอนเหนือของ
เยอรมนี  คือ................................................................................................................................. 

6. ประเทศอิตาลีมีภูมิอากาศแบบ...................................................................................................... 
7. พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญในเขตอากาศแบบกึ่งขั้วโลก คือ...................................................................... 
8. ภูมิอากาศแบบใดในยุโรปที่ปลูกข๎าวสาลีได๎ดี.................................................................................. 
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เฉลยแบบฝึกหัด 
 
แบบฝึกหัดที่ 1 
 1. ตอบ 6  2. ตอบ 4  3. ตอบ 5  4. ตอบ 1  
 5. ตอบ 2 และ 9  6. ตอบ 3  7. ตอบ 7 และ 8  
 
แบบฝึกหัดที่ 2 
 1. ทะเลทราย  
 2. กระแสน้ าอุํนแอตแลนติกเหนือ  
 3. มอส สาหรําย ตะไครํน้ า  
 4. แบบกึ่งขั้วโลก (ไทกา)  
 5. ป่าไม๎ผลัดใบผสมกับป่าสน  
 6. แบบเมดิเตอร์เรเนียน  
 7. ป่าสน  
 8. แบบทุํงหญ๎ากึ่งทะเลทรายอบอุํน     
            
        
           
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.ssru.ac.th



 
 

 

 
72 

 

แบบฝึกเสริมทักษะ (ชุดที่ 4) 
เร่ือง  อาชีพและทรัพยากรธรรมชาติทวีปยุโรป 

 
ค าชี้แจง : 1. แบบฝึกเสริมทักษะฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีจุดมุํงหมายเพื่อเป็นการให๎ความรู๎เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
         เรื่อง อาชีพและทรัพยากรธรรมชาติ ในทวีปยุโรปให๎กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
         ที่ก าลังเรียนในสาระที ่5 : ภูมิศาสตร์  
     2. แบบฝึกฉบับนี้จะประกอบไปด๎วย  
  2.1 เนื้อหาสาระส าคัญเกี่ยวกับอาชีพและทรัพยากรธรรมชาติ  
  2.2 แบบฝึกหัด  
  2.3 เฉลยแบบฝึกหัด  

 
2.1 อาชีพและทรัพยากร 
          1. การเพาะปลูก เขตเพาะปลูกอยูํในยุโรปตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต๎ของอังกฤษ 
ภาคเหนือและภาคตะวันตกของฝรั่งเศส ตอนเหนือของเยอรมนี  ยูเครน  พืชที่ส าคัญคือ  
                    - ข๎าวสาลี ปลูกได๎มากที่สุดคือ  ยูเครน  รองลงไปคือ  ฝรั่งเศส  อิตาลี  สเปน    โรมาเนีย
บัลแกเรีย  เยอรมนี  ฮังการี 
                    - ข๎าวโอ๏ต  ข๎าวบาร์เลย์  ข๎าวไรย์  ถั่ว  มันฝรั่ง  ปลูกได๎โดยทั่วไป 
                    - องํุน ส๎ม มะกอก มะนาว แอปเปิลและผลไม๎ชนิดตํางๆ ปลูกได๎มากเขตอากาศแบบเมดิ
เตอร์เนียน ได๎แกํ ประเทศอิตาล ีฝรั่งเศส สเปน กรีซ 
                    - ต๎นแฟล็กซ์ ใช๎ใบท าป่านลินิน ปลูกมากในโปแลนด ์ เบลเยียม  ไอร์แลนด ์
 
          2. การเลี้ยงสัตว ์เลี้ยงไปตามลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
                    - เขตทุนดรา มีการเลี้ยงกวางเรนเดียร์ 
                    - เขตทุํงหญ๎าสเตปป์ มีการเลี้ยงโคเนื้อ แพะ แกะ ม๎า 
                    - เขตเมดิเตอร์เรเนียน มีการเลี้ยงโคเนื้อ และแกะ 
                    - เขตภูเขาสูง และที่ราบสูง มีการเลี้ยงโคเนื้อ  โคนม  แกะ 
                    - เขตอบอุํนชื้นตอนเหนือของคาบสมุทรบอลขําน  มีการเลี้ยงสุกรด๎วยข๎าวโพด 
                    - เขตภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก  มีการท าฟาร์มโคนม 
                3. การท าป่าไม้ พบมากในประเทศฟินแลนด์ สวีเดน รัสเซีย นอร์เวย์ ในบริเวณป่าสน ซึ่งเป็น
ไม๎เนื้ออํอน น ามาผลิตเป็นเยื่อกระดาษ 
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                4. การประมง แหลํงประมงที่ส าคัญ ได๎แก ํ
                    - ทะเลเหนือ โดยเฉพาะบริเวณที่กระแสน้ าอุํนแอตแลนติกเหนือบรรจบกับกระแสน้ าเย็น
กรีนแลนด์ตะวันออก เกิดเป็นแหลํงที่มีปลาชุกชุมมากแหํงหนึ่งของโลกเรียกวํา  ดอกเกอร์แบงก์  ประเทศ
ที่จับปลาได๎มาก  สหราชาอาณาจักร  ไอซ์แลนด ์ นอร์เวย์ 
                    - บริเวณอําวบิสเคย์จนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยเฉพาะบริเวณทะเลด า ทะเลสาบแค
สเปียนและแมํน้ าโวลกา มีการจับปลาสเตอร์เจียน มาท าเป็นไขํปลาคาร์วียร ์
 
                5. การท าเหมืองแร่ ยุโรปเป็นทวีปที่มีแรํเหล็กและถํานหินอุดมสมบูรณ ์
                    5.1 ถํานหิน แหลํงส าคัญอยูํทางภาคเหนือของสหราชอาณาจักร ภาคกลางของ
เบลเยียม  ลุํมแมํน้ ารูห์ของเยอรมนี ภาคใต๎ของโปแลนด์ ภาคเหนือของเช็ก  สโลวัก  ยูเครน  ไซบีเรียของ
รัสเซีย 
                    5.2 เหล็ก แหลํงส าคัญคือ  
                            - แหลํงคิรูนาและเยลีวาร์ทางตอนเหนือของสวีเดน 
                            - แหลํงคริวอยร็อกในยูเครน 
                            - แหลํงลอเรนซ์ทางตะวันออกเฉียงใต๎ของฝรั่งเศส 
                    5.3 น้ ามันดิบและก๏าซธรรมชาติ แหลํงส าคัญของยุโรปอยูํในบริเวณทะเลเหนือ และรอบๆ
ทะเลสาบแคสเปียน 
                    5.4 บอกไซต ์เม่ือน าถลุงแล๎วได๎อะลูมิเนียม แหลํงผลิตส าคัญอยูํทางภาคใต๎ของฝรั่งเศส 
ยูโกสลาเวีย ฮังการี เทือกเขาอูราลในรัสเซีย 
                    5.5 โพแทช ใช๎ในอุตสาหกรรมปุ๋ยและสบูํ แหลํงผลิตอยูํในประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน 
รัสเซีย 
 
            6. อุตสาหกรรม ยุโรปได๎ชื่อวําเป็นทวีปอุตสาหกรรม เพราะเกือบทุกประเทศประชากร   ผู๎ใช๎
แรงงานสํวนใหญํอยูํในภาคอุตสาหกรรม แหลํงอุตสาหกรรมสํวนใหญํอยูํในยุโรปตะวันตก เชํน สหราช
อาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมน ีเนเธอร์แลนด์ สํวนยุโรปตะวันออกอยูํใน รัสเซีย ยูเครน เบลารุส 
 
                7. การค้าขาย เนื่องจากยุโรปความเจริญก๎าวหน๎าทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ท าให๎
ยุโรปมีการติดตํอค๎าขายกับภูมิภาคอ่ืนและมีการตั้งกลุํมทางเศรษฐกิจระหวํางประเทศ เชํน 
                        - สหภาพยุโรป (EU-European Union)  
                        - สมาคมการค๎าเสรีแหํงยุโรป (EFTA-European Free Trade Association) ตลาด
การค๎าขายระหวํางประเทศ ได๎แกํ ประเทศตํางๆที่อยูํในยุโรปและประเทศอเมริกาเหนือ 
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                 8. การคมนาคมขนส่ง ยุโรปเป็นทวีปที่มีการคมนาคมขนสํงเจริญก๎าวหน๎ามาก 
                        8.1 ทางรถยนต์ มีทางหลวงเชื่อมระหวํางเมือง เขตอุตสาหกรรมและประเทศตํางๆ มี
ระยะทางยาวประมาณ 1 ใน 5 ของทางรถยนต์ของโลก 
                        8.2 ทางรถไฟ ทวีปยุโรปมีทางรถไฟยาว 1 ใน 3 ของทางรถไฟในโลก ประเทศที่มีทาง
รถไฟยาวเม่ือเฉลี่ยตํอเนื้อที่แล๎วมากที่สุด คือ เบลเยียม รองลงมาคือ สหราชอาณาจักร 
สวิตเซอร์แลนด ์ เมืองที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางรถไฟคือ ปารีส ลอนดอน เบอร์ลิน วอร์ซอ มอสโก 
                        8.3 ทางอากาศ แตํละประเทศตํางก็มีสายการบินเป็นของตนเอง ใช๎ติดตํอระหวํางเมือง
ภายในประเทศ ระหวํางประเทศ และระหวํางทวีป ศูนย์กลางการบินสํวนใหญํเป็นเมืองหลวงของแตํละ
ประเทศ 
                        8.4 ทางน้ า แมํน้ าส าคัญที่ใช๎ในการคมนาคมขนสํงภายในประเทศและระหวํางประเทศ 
ได๎แกํ แมํน้ าไรน์ แมํน้ าเซน แมํน้ าดานูบ แมํน้ าโวลกา แมํน้ าโอเดอร์ และมีการขุดคลองเพื่อการคมนาคม 
เชํน คลองคีล ในเยอรมน ีเชื่อมระหวํางทะเลบอลติกกับทะเลเหนือ คลองมีดีในฝรั่งเศสเชื่อมทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียนกับมหาสมุทรแอตแลนติก 
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แบบฝึกหัดที่ 1 
 

ค าชี้แจง : ให๎นักเรียนตอบค าถามตํอไปนี้ให๎ถูกต๎องและสมบูรณ ์
 
1. กวางเรนเดียร์ เลี้ยงมากในเขตภูมิอากาศแบบ ............................................................................... 
2. โคเนื้อ แพะ แกะ เป็นสัตว์ที่เลี้ยงมากในบริเวณที่ภูมิอากาศแบบ....................................................... 
3. ป่าไม๎ที่มีคําทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป คือ ................................................................................... 
4. ดอกเกอร์แบงก์ มีความส าคัญตํอทวีปยุโรป คือ .............................................................................. 
5. ปลาสเตอร์เจียน จับได๎มากในบริเวณใดของยุโรป ........................................................................... 
6. แรํธาตุส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของยุโรป คือ ..................................................................... 
7. แหลํงแรํเหล็กในประเทศสวีเดน ได๎แกํ ............................................................................................ 
8. แรงงานสํวนใหญํของประเทศในทวีปยุโรป เป็นแรงงานภาค ............................................................. 
9. ถ๎าไมํนับสหพันธรัฐรัสเซีย แหลํงอุตสาหกรรมส าคัญของทวีปยุโรปจะอยูํในภูมิภาคใด ........................ 
    .................................................................................................................................................... 
10. อะลูมิเนียม เป็นผลผลิตจากการถลุงแรํ ........................................................................................ 
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แบบฝึกหัดที่ 2 
 

ค าชี้แจง : ให๎นักเรียนพิจารณาของความที่ก าหนดให๎แล๎วท าเครื่องหมาย  หน๎าข๎อที่ถูก และท า
เครื่องหมาย  หน๎าข๎อที่ผิด 

................ 1. แหลํงถํานหินที่ส าคัญของทวีปยุโรปอยูํที่บริเวณภาคเหนือของประเทศสหราชอาณาจักร 

................ 2. แหลํงคริวอยร็อกในประเทศยูเครนเป็นแหลํงแรํเหล็กที่ส าคัญของยุโรป 

................ 3. ทวีปยุโรปมีแหลํงน้ ามันดิบและก๏าซธรรมชาติอยูํบริเวณทะเลแดง 

................ 4. แหลํงบอกไซด์ของทวีปยุโรปอยูํที่ภาคใต๎ของประเทศเยอรมนี 

................ 5. โพแทชผลิตได๎มากในประเทศฝรั่งเศส 

................ 6. การรวมกลุํมประเทศทางเศรษฐกิจที่ส าคัญในทวีปยุโรปปัจจุบัน คือ กลุํมอียูและกลุํมเอฟตา 

................ 7. สินค๎าที่ประเทศในทวีปยุโรปสํงออกสํวนใหญํ คือ เครื่องจักร ยานยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และ
เคมีภัณฑ์ 

................ 8. ตลาดการค๎าระหวํางประเทศของทวีปยุโรป ได๎แกํ ประเทศตําง ๆ ในทวีปยุโรปด๎วยกันและ
ประเทศในทวีปอเมริกาใต๎ 

................ 9. ประเทศในทวีปยุโรปที่มีความยาวของทางรถไฟเฉลี่ยตํอพื้นที่มากที่สุด คือ สหราช
อาณาจักร 

................ 10. คลองคีลในประเทศฝรั่งเศสขุดเชื่อมทะเลบอลติกกับทะเลเหนือ 
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เฉลยแบบฝึกหัด 
 

แบบฝึกหัดที่ 1 
1. แบบทุนดรา 
2. เขตทุํงหญ๎าสเตปป์ 
3. ป่าสน 
4. เป็นแหลํงที่มีปลาชุกชุม 
5. แมํน้ าโวลกา ทะเลด า ทะเลแคสเปียน 
6. ถํานหิน เหล็ก 
7. แหลํงคิรูนา แหลํงเยลีวาร์ 
8. อุตสาหกรรม 
9. ยุโรปตะวันตก 
10. บอกไซด ์

 
แบบฝึกหัดที่ 2 
 1.   2.   3.   4.   5.  
 6.   7.   8.   9.   10.  
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สาระการเรียนรู้  ภูมิศาสตร์ รหัส  ส 33101    จ านวน  1.0  หนํวยกิต 
เรื่อง   ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป     เวลาเรียน  8  ชั่วโมง 
ช่วงชั้นท่ี   3     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์ผู้สอน นางกรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์ 
 
สาระท่ี  5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 5.1 เข๎าใจลักษณะของโลกทางกายภาพตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสรรพ
สิ่งที่ปรากฏในระวางแผนที่ ซึ่งมีผลตํอกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช๎แผนที่และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ในการค๎นหาข๎อมูล ภูมิสารสนเทศ อันจะน าไปสูํการใช๎และการจัดการอยํางมี
ประสิทธิภาพ  

มาตรฐาน 5.2 เข๎าใจปฏิสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับสภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่
กํอให๎เกิดการสร๎างสรรค์วัฒนธรรม และมีจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  

 
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น 

มาตรฐาน 5.1.1 วิเคราะห์ เปรียบเทียบพื้นที่ของโลกแตํละแหํงที่ตํางกันในลักษณะทาง
กายภาพและระบบการด าเนินชีวิตของมนุษย์  

มาตรฐาน 5.2.1 วิเคราะห์สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติและทรัพยากรของประเทศและ
ภูมิภาคตําง ๆ ของโลก ความสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจและสังคม รู๎สิทธิหน๎าที่ กฎระเบียบ 
สถานการณ์ กิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม ปฏิบัติตนและเสนอ
แนวทางการแก๎ปัญหาเพื่อสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น  

มาตรฐาน 5.2.2 เห็นคุณคําของสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรมของประเทศและภูมิภาค    
ตําง ๆ ของโลก วิเคราะห์การกํอเกิดสิ่งแวดล๎อมใหมํทางสังคม อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง
ทางประชากรเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม เปรียบเทียบวิถีชีวิตของสังคมไทยและสังคมอื่นที่มี
ผลตํอสิ่งแวดล๎อม เข๎าใจปัญหาเสนอแนวทางแก๎ไขปัญหา และปรับเปลี่ยนคํานิยมและวิถีชีวิต
เพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อมโดยรวมของประเทศและของโลก  
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สาระส าคัญ  
 ยุโรปต้ังอยูํคํอนไปทางขั้วโลกเหนือ มีชายฝั่งทะเลที่เว๎าแหวํงมาก ท าให๎ได๎รับอิทธิพลจาก
ทะเลเกือบทั้งหมด จึงเป็นทวีปที่ไมํมีลักษณะภูมิอากาศแห๎งแล๎งแบบทะเลทรายอยูํเลย 
สภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมของทวีปยุโรป เชํน ภูมิอากาศอบอํุน ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ สํงเสริมให๎
ประชากรมีความเป็นอยูํที่ดี มีความคิดก๎าวหน๎า ปัจจุบันทวีปยุโรปจึงเป็นผู๎น าทางด๎านสังคมและ
วัฒนธรรมยุคใหมํของโลก 
  
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. อธิบายลักษณะอาณาเขตประเทศตําง ๆ ในทวีปยุโรป 
2. อธิบายลักษณะภูมิประเทศทวีปยุโรป 

 3.   อธิบายลักษณะภูมิอากาศทวีปยุโรป 
 4.   อธิบายลักษณะทรัพยากรธรรมชาติทวีปยุโรป 
 
เนื้อหาสาระ   

1. อาณาเขตประเทศตําง ๆ ในทวีปยุโรป 
2. ลักษณะภูมิประเทศทวีปยุโรป 
3. ลักษณะภูมิอากาศทวีปยุโรป 

 4.   ทรัพยากรธรรมชาติทวีปยุโรป 
 
กิจกรรมการเรียนรู้  
การจัดการเรียนรู้คร้ังท่ี 1  อาณาเขตประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป            
  เวลา  2  ชั่วโมง 

 1. ใหน๎ักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์สาระการเรียนรู๎ภูมิศาสตร์ เรื่อง 
ทวีปยุโรป จ านวน 30 ข๎อ (กํอนเรียน) 

  2. แจ๎งผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง  
 3. ให๎นักเรียนท าแบบทดสอบกํอนเรียน เรื่อง อาณาเขตประเทศตําง ๆ ในทวีป

ยุโรป จ านวน 10 ข๎อ 
 4 .  ครูแสดงภาพหอไอเฟล หอเอนเมืองปิซา แล๎วซักถามนักเรียนวํา เป็นภาพ
อะไร อยูํที่ประเทศใด และประเทศเหลํานี้อยูํในทวีปใด  
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 5. ครูแสดงแผนที่โลก แล๎วสุํมนักเรียน 1 คน ออกมาชี้ต าแหนํงที่ตั้งของประเทศ
ตําง ๆ ในทวีปยุโรป 
 6. ครูอธิบายเกี่ยวกับอาณาเขตประเทศตําง ๆ ในทวีปยุโรป โดยใช๎แผนที่รัฐกิจ
ประกอบ 

   7. ครูแจกแบบฝึกเสริมทักษะชุดที่ 1 เรื่อง อาณาเขตประเทศตําง ๆ ในทวีป
ยุโรป ให๎นักเรียนศึกษาด๎วยตนเอง  
   8. ให๎นักเรียนท าแบบฝึกหัดท๎ายแบบฝึกเสริมทักษะ 
    9. ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปเนื้อหาอาณาเขตประเทศตําง ๆ ในทวีปยุโรป 

    10. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข๎อ  
 
การจัดการเรียนรู้คร้ังท่ี  2  ลักษณะภูมิประเทศทวีปยุโรป                            
  เวลา  2  ชั่วโมง 

 1. ให๎นักเรียนท าแบบทดสอบกํอนเรียน เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศทวีปยุโรป
จ านวน 10 ข๎อ  
 2.  ครเูปิดสไลด์ภาพเทือกเขาแอลป์ คาบสมุทรอิตาลี และแมํน้ าดานูบ  ให๎
นักเรียนดู แล๎วซักถามวําภูมิประเทศตําง ๆ มีลักษณะแตกตํางกันอยํางไร  และตั้งอยูํบริเวณใดของ
ทวีปยุโรป  
 3. ครูอธิบายเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศทวีปยุโรป ทั้งเทือกเขา ภูเขา ยอดเขา 
คาบสมุทร แมํน้ า เกาะ ฯลฯ โดยให๎แผนที่กายภาพทวีปยุโรปประกอบ  
 4. ครูแสดงแผนที่กายภาพทวีปยุโรป แล๎วสุํมนักเรียน 1 คน ออกมาชี้ต าแหนํง
ลักษณะภูมิประเทศทวีปยุโรปที่ส าคัญ ๆ  

   5. ครูแจกแบบฝึกเสริมทักษะชุดที่ 2 เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศทวีปยุโรป ให๎
นักเรียนศึกษาด๎วยตนเอง  
   6. ให๎นักเรียนท าแบบฝึกหัดท๎ายแบบฝึกเสริมทักษะ 
    7. ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปเนื้อหาลักษณะภูมิประเทศทวีปยุโรป  

      8. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข๎อ  
 

 
 
 

www.ssru.ac.th



 
 

 

 
81 

 

การจัดการเรียนรู้คร้ังท่ี 3   ลักษณะภูมิอากาศทวีปยุโรป 
        เวลา  2  ชั่วโมง 

             1. ให๎นักเรียนท าแบบทดสอบกํอนเรียน เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศทวีปยุโรป
จ านวน 10 ข๎อ  
 2.  ครเูปิดสไลด์ภาพธารน้ าแข็งบริเวณเกาะไอซ์แลนด์ และป่าสนบริเวณทาง
ตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ให๎นักเรียนดู แล๎วซักถามวําบริเวณดังกลําวมีลักษณะ
ภูมิอากาศเป็นอยํางไร 
 3. ครูอธิบายเกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศทวีปยุโรป เชํน อากาศแบบทุนดรา   
ไทกา อบอํุนชื้น ฯลฯ โดยให๎แผนที่ภูมิอากาศทวีปยุโรป และภาพจากอินเตอร์เน็ตประกอบ  
 4. ครูแจกแบบฝึกเสริมทักษะชุดที่ 3 เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศทวีปยุโรป ให๎
นักเรียนศึกษาด๎วยตนเอง  
   5. ให๎นักเรียนท าแบบฝึกหัดท๎ายแบบฝึกเสริมทักษะ 
    6. ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปเนื้อหาลักษณะภูมิอากาศทวีปยุโรป    
    7. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข๎อ  

 

การจัดการเรียนรู้คร้ังท่ี 4  ทรัพยากรธรรมชาติทวีปยุโรป 
         เวลา 2 ชั่วโมง 

 1. ให๎นักเรียนท าแบบทดสอบกํอนเรียน เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติทวีปยุโรป
จ านวน 10 ข๎อ  
 2.  ครเูปิดภาพจากอินเตอร์เน็ต เชํน เหมืองถลุงแรํเหล็กและถํานหิน 
ปลาสเตอร์เจียน ทุํงหญ๎าเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ ให๎นักเรียนดู  แล๎วซักถามวําทรัพยากรธรรมชาติดังกลําวมี
มากบริเวณใดของทวีปยุโรป และมนุษย์ใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรเหลํานั้นอยํางไร 
 3. ครูอธิบายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติทวีปยุโรป เชํน แรํธาตุ พลังงาน
เชื้อเพลิง สัตว์ป่าประเภทตําง ๆ ป่าไม๎และทุํงหญ๎าเลี้ยงสัตว์  
 4. ครูแจกแบบฝึกเสริมทักษะชุดที่ 4 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติทวีปยุโรป ให๎
นักเรียนศึกษาด๎วยตนเอง  
   5. ให๎นักเรียนท าแบบฝึกหัดท๎ายแบบฝึกเสริมทักษะ 
    6. ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปเนื้อหาลักษณะภูมิอากาศทวีปยุโรป    
    7. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข๎อ  
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 8. ครูให๎นักเรียนท า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์สาระการเรียนรู๎ภูมิศาสตร์ เรื่อง 
ทวีปยุโรป จ านวน 30 ข๎อ (หลังเรียน) 
 

สื่อการเรียนรู้ 
1. สไลด์ภาพลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรทางธรรมชาติทวีปยุโรป  
2. แผนที่โลก 

3. แผนที่รัฐกิจทวีปยุโรป 
4. แผนที่กายภาพทวีปยุโรป 

5. แผนที่ภูมิอากาศทวีปยุโรป 
 6.    แบบฝึกเสริมทักษะ 4 ชุด ได๎แกํ  
  ชุดที่ 1 อาณาเขตประเทศตําง ๆ ในทวีปยุโรป 
  ชุดที่ 2 ลักษณะภูมิประเทศทวีปยุโรป 
  ชุดที่ 3 ลักษณะภูมิอากาศทวีปยุโรป 
  ชุดที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติทวีปยุโรป  
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
1.  วิธีวัด  

- ตรวจแบบฝึกหัดท๎ายแบบฝึกเสริมทักษะทั้ง 4 ชุด   
- ตรวจแบบทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียน (4 ชุด) 
- ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป  

2.  เครื่องมือวัด 
             -  แบบทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียน (4 ชุด) 
    -  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป  
 

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้  
- แนะน าหนังสือเกี่ยวกับประเทศตําง ๆ ในทวีปยุโรปให๎นักเรียนศึกษาค๎นคว๎าเพิ่มเติม  
- แนะน าเว็ปไซด์เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป 
 
                               นางกรรณกิาร ์ภริมย์รัตน์ 
                        อาจารย์ประจ าวิชา 
                                                                          กลํุมสาระการเรียนร๎ูสังคมศึกษาฯ  
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
 

 1. อาจารย์ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์     รองผู๎อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
              โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
 2. อาจารย์ศิริพรรณ คล๎ายคลึง    อาจารย์ประจ ากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ 
                 โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา  
 3. อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร          อาจารย์ประจ ากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ 
                 โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
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ประวัติผู้ท ารายงานการวิจัย 
 

ชื่อ – สกุล  :  นางกรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์ 
 
ประวัติการศึกษา 

1.  ระดับปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พ.ศ. 2539 

2.  ระดับปริญญาโท : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการวิจัยการศึกษา) มหาวิทยาลัย-
รามค าแหง พ.ศ. 2548 

 
ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน 
 ต าแหน่ง : อาจารย์ ระดับ 7 

สังกัด     : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ปัจจุบันปฏิบัติงานที่ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ ากลุ่มสาระ-

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 
ผลงานวิจัย 
 1. การศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ-
สวนสุนันทา 

2. จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในศตวรรษท่ี 21  
 3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจริยธรรมของนักศึกษาครู (หลักสูตร 5 ปี) คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
 5. การพัฒนาทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ด้วยกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
 6. พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
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