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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป 

ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที  3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 
 

         กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ 
 

 

บทคัดย่อ 

 

งานวิจัยนี เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพือหา

ประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

และเพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป  ของนักเรียนชั น

มัธยมศึกษาปีที 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครั งนี เป็น

นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 

2553 จํานวน 53 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียน เรือง ทวีปยุโรป 

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ โดยมีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.850 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรียนด้วย t-test 

 

ผลการศึกษาพบว่า 

 1.  แบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป ระดับชั นมัธยมศึกษาปี ที 3 มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์คือ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  85.18/83.43 

 2.  ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษา

ปีที 3 หลังจากทีเรียนด้วยแบบฝึกแบบฝึกเสริมทักษะ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 
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1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 คน หรือ ทุนมนุษย์ เป็นทุนสังคมทีสําคัญทีสุด และมีบทบาทเป็นทั งผู ้สร้างการพัฒนาและผู ้ได้รับ

ผลจากการพัฒนา จึงจําเป็นต้องพัฒนาศักยภาพคนในทุกมิติ ทั งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,ิ 2549: บทนํา) การศึกษาถือเป็น

เครืองมือทีจะพัฒนาคนในทุกมิติดังทีพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กล่าวถึง

การจัดการศึกษาต้องยืดหลักว่าผู ้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู ้ เรียนมี

ความสําคัญทีสุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู ้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม

ตามศักยภาพ และในมาตรา 24 ได้กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู ้  ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที

เกียวข้องดําเนินการดังต่อไปนี  (1) จัดเนื อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด

ของผู ้เรียน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ

สถานการณ์ และ   การประยุกต์ความรู ้มาใช้เพือป้องกันและแก้ไขปัญหา (3) จัดกิจกรรมให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้

จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู ้อย่างต่อเนือง 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 11-12) สถานศึกษาจึงถือเป็นหน่วยงานหลักทีจะพัฒนาผู ้เรียนให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการศึกษา ซึงในปัจจุบันสถานศึกษาทุกแห่งได้จัด   การเรียนการสอนตาม

หลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยมีจุดหมายทีมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ 

เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย  

สาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นสาระการเรียนรู ้หนึงทีสถานศึกษาต้องใช้

เป็นสาระหลักให้นักเรียนต้องเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พ.ศ. 2544 ซึงในหลักสูตรดังกล่าว

กําหนดให้สาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีสาระย่อยอีก 5 สาระ ได้แก่ สาระที 1 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระที 2 หน้าทีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม สาระที 3 

เศรษฐศาสตร์ สาระที 4 ประวัติศาสตร์ และสาระที 5 ภูมิศาสตร์ ซึงสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์เป็นสาระหนึง

ทีนักเรียนในระดับชั นมัธยมศึกษาปีที 3 จําเป็นต้องเรียนตามทีหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานกําหนด โดย

นักเรียนจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจลักษณะของโลกกายภาพ ทั งทางด้านภูมิศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม

ของทวีปต่าง ๆ ทัวโลก (กรมวิชาการ, 2544: 12) จากข้อมูลการเรียนสาระภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั น

มัธยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทีผ่านมาพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ

ทางการเรียนในเรือง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปตํา ทั งนี อาจเนืองมาจากเนื อหาบทเรียนทวีปยุโรปเป็นทวีปทีมี

ลักษณะทางกายภาพทีสลับซับซ้อน มีจํานวนประเทศต่าง ๆ มากมาย และมีเนื อหาเป็นจํานวนมาก ส่งผล

ให้เมือสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียนเรืองนี ทําให้นักเรียนได้คะแนนผลการเรียนรู ้ ทีคาดหวังตํา ดังนัน

ครูผู ้สอนจึงจําเป็นต้องหาวิธีการทีจะช่วยพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสูงขึ น 

แบบฝึกเสริมทักษะถือเป็นอีกวิธีการหนึงทีครูผู ้สอนสามารถนํามาพัฒนาหรือแก้ปัญหาของนักเรียน

ได้ เพราะแบบฝึกจะช่วยฝึกทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในทักษะต่าง ๆ มากขึ น ซึง สุนันทา สุนทร
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ประเสริฐ (2544: 2) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไว้ว่า แบบฝึกจะทําให้เข้าใจบทเรียนดีขึ น เพราะเป็น

เครืองอํานวยประโยชน์ในการเรียนรู ้แบบฝึกทําให้ครูทราบความเข้าใจของนักเรียนทีมีต่อบทเรียน และแบบ

ฝึกจะฝึกให้เด็กมีความเชือมันและสามารถประเมินผลตนเองได้ 

 ดังนั น ผู ้ วิจัยในฐานะอาจารย์ผู ้สอนจึงสนใจทีจะศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรียน เรือง 

ทวีปยุโรป ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะว่าจะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ

ทางการเรียนให้กับนักเรียนได้หรือไม่ อย่างไร เพือจะได้นําผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพือหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 

2. เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป ของนักเรียน

ชั นมัธยมศึกษาปีที 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ 
 

3. สมมติฐานการวิจัย 

 1.  แบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 

 2.  นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 มีผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง        

ทวีปยุโรป หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะสูงกว่าก่อนเรียน 
  

4. แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมทีเกียวข้อง  

 มีผู ้ให้แนวคิดเกียวกับผลสัมฤทธิ ทางการเรียนไว้หลายประเด็น ดังนี  ในประเด็นความหมายของ

ผลสัมฤทธิ ทางการเรียน มีผู ้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ ทางการเรียนไว้หลายท่าน ดังที อารีย์ วชิรวราการ 

(2542: 143) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ ทางการเรียน หมายถึง ผลทีเกิดขึ นจากการเรียนการสอนการ

ฝึกฝน หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ทั งทีโรงเรียน ทีบ้าน และสิงแวดล้อมอืน ๆ และเยาวดี วิบูลย์ศรี (2545: 28) 

ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ  หมายถึง แบบสอบวัดความรู ้ เชิงวิชาการ มักใช้วัดผล

สัมฤทธิ ทางการเรียน เน้นการวัดความรู ้ความสามารถจากการเรียนรู ้ในอดีตหรือในสภาพปัจจุบันของแต่ละ

บุคคล จากความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ  จึงหมายถึง แบบทดสอบทีใช้วัดความรู ้

ความสามารถทางวิชาการโดยเฉพาะการวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของนักเรียน  

 นอกจากนี การวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียนนั นส่วนใหญ่จะทําการวัดจากแบบทดสอบ ดังที เยาวดี 

วิบูลย์ศรี (2545: 20-22) ได้แบ่งประเภทของแบบสอบผลสัมฤทธิ  ออกเป็น 3 มิติ ดังนี มิติที 1 จําแนกตาม

ขอบข่ายของเนื อหาวิชาทีวัด เช่น แบบสอบผลสัมฤทธิ วิชาคณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การสะกดคํา ฯลฯ 
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มิติที 2 จําแนกตามลักษณะหน้าทีทัวไปของแบบสอบ โดยแบ่งแบบสอบผลสัมฤทธิ ออกได้ 3 ลักษณะ คือ 

(1) แบบสอบเพือการสํารวจผลสัมฤทธิ  (2) แบบสอบเพือวินิจฉัยผลสัมฤทธิ  (3) แบบสอบเพือวัดความ

พร้อม มิติที 3 จําแนกตามคําตอบทีใช้ โดยทัวไปแล้ว แบบสอบผลสัมฤทธิ ส่วนใหญ่ทีใช้กันมักจะเป็นแบบ

สอบประเภทข้อเขียน และทีใช้กันค่อนข้างมาก ได้แก่ แบบสอบภาคปฏิบตัิ ซึงเป็นแบบสอบทีต้องการให้

นักเรียนหรือผู ้เข้าสอบได้สาธิตทักษะของเขาเอง และในส่วนของประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ใน

การเรียน แบ่งตามลักษณะทางจิตวิทยาทีใช้วัด เป็น 3 ประเภท (1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ  

(Achievement Test) เป็นแบบทดสอบทีใช้วัดความรู ้ความเข้าใจตามพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ซึง

เกิดขึ นจากการเรียนรู ้  (2) แบบทดสอบความถนัด (Aptitude Test) เป็นแบบทดสอบทีใช้วัดความสามารถ

ทางสมองของคนว่ามีความรู ้  ความสามารถมากน้อยเพียงไร และมีความสามารถด้านใดเป็นพิเศษ (3) 

แบบทดสอบบุคคล – สังคม (Personal-Social Test) เป็นแบบทดสอบทีใช้วัดบุคลิกภาพ และการปรับตัว

เข้ากับสังคมของบุคคล 

 ทฤษฎีการเรียนรู ้จัดเป็นทฤษฎีทีใช้เป็นแนวทางในการศึกษาพัฒนาการของผู ้เรียน ดังที ทิศนา    

แขมมณี (2551: 14-25) ได้รวบรวมทฤษฎีการเรียนรู ้ของนักจิตวิทยาไว้หลายท่าน ดังนี 

  1. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Intellectual Development) ของ Piaget หลักการ

เรียนรู ้ตามแนวคิด Piaget 

1.1 เด็กเรียนรู ้จากสิงแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 

1.2 การเรียนรู ้ เป็นเรืองของแต่ละบุคคล ตัวผู ้ เรียนเท่านั นทีทราบ ตัวเองเรียนรู ้ 

1.3 พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กมี 4 ระดับ คอื 

ก. Sensory – Motor stage (อายุ 0 – 2 ปี) ระยะนี เป็นช่วงทีเด็กมีพัฒนาการ

เกียวกับสัมผัสและการเคลือนไหว 

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

อากัปกิริยาของคนใกล้ชิด เป็นช่วงเวลาทีเด็กสร้างเสริมบุคลิกภาพของตนเอง เด็กรูจ้ักใช้เหตุผลแต่ก็อธิบาย

ไม่ได้ชัดเจน 

ค. Concrete Stage (อายุ 6 – 12 ปี) ระยะนี เด็กเริมเข้าใจการจัดหมวดหมู่ การ

จําแนกการเรียงลําดับ จํานวน มิติ และความสัมพันธ์ การใช้เหตุผลของเด็กในวัยนี อาจจะอาศัยสิงทีตน

มองเห็น เด็กยังใช้เหตุผลทีเกียวกับนามธรรมไม่ได้ 

ง. Formal Operation Stage (อายุ 12 ปีขึ นไป) ระยะนี เป็นระยะทีเด็กเริมรู ้จัก

อธิบายเหตุผลอย่างสมเหตุสมผล  

ได้สรุปว่า จากการพัฒนาการทางสติปัญญาทั ง 4 ระยะของเด็กจะเห็นว่าการสอน

คณิตศาสตร์ขั นตําสําหรับเด็กทีอยู่ในระดับพัฒนาการในระยะที 3 การเรียนการสอนจําเป็นต้องใช้วัสดุของ

ประกอบการสอน เพือให้เด็กเกิดการค้นพบ นอกจากนี  Piaget ให้ข้อเสนอว่า เด็กจะเรียนการบวกได้ดีก็
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ต่อเมือเด็กเข้าใจการคงสภาพ (Stability) ของจํานวนการสอนความหมายของการลบในลักษณะย้อนกลับ

ของการบวก (Addition inverse) จะได้ผลก็ต่อเมือเด็กมีพัฒนาการถงึระดับวุฒิภาวะเกียวกับเรืองการคิด

ย้อนกลับ (Reversibility) แล้ว 

2. ทฤษฎี พัฒนาการและแนวความคิดของ Bruner 

  Bruner ได้ใช้หลักการเรียนรู ้ ทีสําคัญซึงได้แก่ การเน้นโครงสร้าง (Structure) ของ

เนื อหาวิชาและกระบวนการ (Process) ของการแก้ปัญหามากกว่าเน้นผล (Product) ของพฤติกรรม 

Bruner กล่าวว่า การเข้าใจโครงสร้างของความรู ้จะช่วยให้นักเรียนมีความรู ้แจ้ง สามารถประยุกต์

เนื อหาวิชาได้ ทําให้มีความทรงจําได้เป็นระยะเวลานาน นอกจากนั นการเข้าใจโครงสร้างยังเป็นการจัด

ความรู ้ ให้มีระบบ ระเบียบ Bruner เสนอแนะให้คํานึงความพร้อม Readiness ของผู ้เรียนในแง่ของการจัด

ประสบการณ์ของการเรียนให้มีลําดับความยากง่าย และความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม นอกจากนี ครูควร

คํานึงถึงความสนใจของผู ้เรียนด้วย 

3.  ทฤษฎีการเรียนรู ้ของ Bloom 

Benjamin S. Bloom เสนอทฤษฎีการเรียนรู ้ ในโรงเรียน ซึงเป็นทฤษฎีทีมีข้อตกลงเบื องต้น 

2 ประการ ประการแรกคือ พื นเพของผู ้เรียน (History) เป็นหัวใจของการเรียนในโรงเรียน ผู ้ เรียนแต่ละคนจะ

เข้ามาเรียนวิชาในชั น ในโรงเรียนหรือในโครงการของโรงเรียน ดังนั น พื นฐานทีจะช่วยให้เรียนสําเร็จ

แตกต่างไปจากคนอืน ๆ ถ้าแต่ละคนเข้าเรียนในชั นเรียนทีพื นเพคล้ายกันมาแล้วก็จะมีผลสัมฤทธิ ไม่

แตกต่างกันมาก ประการที 2 คือ คุณลักษณะของแต่ละคน (ความรู ้ ทีจําเป็นก่อนเรียน แรงจูงใจในการ

เรียน) และคุณภาพในการสอนซึงเป็นสิงทีสามารถปรับปรุงได้ เพือให้แต่ละคนทั งกลุ่มมีระดับการเรียนรู ้ ที

สูงขึ น 

การนําทฤษฎีของ Bloom ไปใช้นั นมีแนวคิดดังนี (1) แยกวิชาเป็นหน่วยเล็ก ๆ แต่ละหน่วย

ไปใช้เวลา 2 สัปดาห์ (2) ระบุจุดมุ่งหมายของการสอนแต่ละหน่วยให้ชัดเจน (3) ทําการสอนแต่ละหน่วย

โดยการสอนเป็นกลุ่มตามปรกต ิ (4) ทําการทดสอบวินิจฉัยความก้าวหน้า (Formative test) ในตอนท้าย

ของแต่ละหน่วยย่อย เพือพิจารณาว่ามีการรอบรู ้ ในหน่วยนั น ๆ แล้วหรือยัง ถ้ายังจะมีจุดใดทีจะต้องซ่อม

เสริมเพือให้รอบรู ้ (5) ใช้วิธีการเฉพาะเพือซ่อมเสริมแก้ไขข้อบกพร่อง เช่น ติดต่อกันเองในกลุ่มย่อยให้อ่าน

เฉพาะบางหน้า ใช้บทเรียนสําเร็จรูป ใช้โสตทัศนวัสดุช่วย แล้วแต่ความเหมาะสม และหลังจากเรียนตาม

วิธีการดังกล่าวจนครบทุกอย่างแล้ว ก็ทดสอบครั งสุดท้าย (ใช้แบบทดสอบชนิด Summative test) เพือให้

เกรดในวิชานั น ผู ้ทีทําได้ในระดับการรอบรู ้ ทีกําหนดไว้หรือสูงกว่าจะได้เกรด A  

 จากทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ทีกล่าวมาแล้ว สามารถสรุปได้ว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนการสอนจําเป็นอย่างยิงทีจะต้องจัดสภาพให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก เพราะการรับรู ้ ในแต่ละวัย

แตกต่างกันไป ต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะเด็กแต่ละคนมีความสามารถเฉพาะตัวใน

ด้านต่าง ๆ แตกต่างกัน สภาพแวดล้อมและบรรยากาศเอื ออํานวย มีการจัดระบบโครงสร้าง ตลอดจน
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กระบวนการการเรียนการสอน ตามลําดับขั นตอน จากง่ายไปหายากและวัตถุประสงค์ของการเรียนในการ

เรียนแต่ละครั งและควรมีการทบทวนพื นฐานความรู ้ เดิมเพือให้เด็กสามารถเรียนรู ้ สิงใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนือง 

มีกิจกรรมกระตุ ้นให้เด็กได้คิดค้นหาคําตอบหรือความหมายด้วยตนเอง เพือให้การสอนมีประสิทธิภาพ และ

จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในตัวเด็กซึงเป็นเป้าหมายสําคัญของการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของนักเรียนนั น มีนวัตกรรมทีนํามาใช้หลากหลายประเภท ซึง

แบบฝึกเสริมทักษะเป็นอีกนวัตกรรมหนึงทีครูผู ้สอนนิยมนํามาใช้เพือพัฒนาผลการเรียนของนักเรียน แบบ

ฝึกเสริมทักษะเป็นนวัตกรรมหรือสือการสอนชนิดหนึง ซึงอาจเรียกได้หลายชือ เช่น แบบฝึก แบบฝึกทักษะ 

แบบฝึกเสริมทักษะ แบบฝึกหัด และได้มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของคําเหล่านี ไว้ดังนี  กติกา สุวรรณ-

สมพงศ์ (2541: 40) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกหัดว่า หมายถึง การจัดประสบการณ์การฝึกหัด โดยใช้

วัสดุประกอบการสอน หรือเป็นกิจกรรมให้ผู ้เรียนกระทําด้วยตนเอง เพือฝึกฝนเนื อหาต่าง ๆ ทีได้เรียนไป

แล้วให้เข้าใจดีขึ น และเกิดความชํานาญจนสามารถนําไปใช้ได้โดยอัตโนมัติ ทั งในการแก้ปัญหาระหว่าง

เรียนและในสถานการณ์อืน ๆ ในชีวิตประจําวัน และ พนมวัน วรดลย์ (2542: 37) ได้ให้ความหมายของ

แบบฝึกหัดว่า หมายถึง งาน กิจกรรม หรือประสบการณ์ทีครูจัดให้นักเรียนฝึกทักษะเพือทบทวน ฝึกฝน

เนื อหาความรู ้ต่าง ๆ ทีได้เรียนไปแล้วให้เกิดความจํา จนสามารถปฏิบัติได้ด้วยความชํานาญ และให้ผู ้ เรียน

สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ นอกจากนี  ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 641) ได้ให้ความหมายของ

แบบฝึกหัดว่า หมายถึง แบบตัวอย่างปัญหาหรือคําสังทีตั งขึ นเพือให้นักเรียนฝึกตอบ จากความหมายของ

แบบฝึกทีมีนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ดังข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า แบบฝึกเสริมทักษะ หมายถึง สือการ

เรียนการสอนทีครูนํามาใช้กับนักเรียนเพือฝึกให้นักเรียนมีความรู ้ความเข้าใจและเกิดทักษะต่อเนื อหาวิชาที

ทําการสอนจนเกิดความชํานาญ และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

ส่วนประกอบของแบบฝึก 

 นอกจากนี  มีผู ้อธิบายถึงส่วนประกอบของแบบฝึกเสริมทักษะ ดังที สมเดช สีแสง และสุนันทา 

สุนทรประเสริฐ (2543: 94) ได้กล่าวถึงส่วนประกอบของแบบฝึกหรือแบบฝึกหัดมีดังนี 

  1. คู่มือการใช้ เป็นเอกสารประกอบการใช้แบบฝึกว่าใช้เพืออะไร และมีวิธีการใช้อย่างไร 

เช่น เป็นงานฝึกท้ายบทเรียน เป็นการบ้าน หรือใช้สอนซ่อมเสริม ประกอบด้วย (1) ส่วนประกอบของแบบ

ฝึก ระบุว่าในแบบฝึกชุดนี มีทั งหมดกีชุด อะไรบ้าง และมีส่วนประกอบอืน ๆ หรือไม่ เช่น แบบทดสอบ หรือ

แบบบันทึกผลการประเมิน (2) สิงทีครูหรือนักเรียนต้องเตรียม (ถ้ามี) จะเป็นการบอกให้ครูหรือนักเรียน

เตรียมตัวให้พร้อมล่วงหน้าก่อนเรียน (3) จุดประสงค์ในการใช้แบบฝึก (4) ขั นตอนในการใช้แบบฝึก  (5) 

เฉลยแบบฝึกในแต่ละชุด 

  2. แบบฝึก เพือฝึกทักษะให้เกิดการเรียนรู ้ ทีถาวร ประกอบด้วย (1) ชือชุดฝึกในแต่ละชุด

ย่อย (2) จุดประสงค์ (3) คําสัง (4) ตัวอย่าง(5) ชุดฝึก (6) ภาพประกอบ (7) ข้อทดสอบก่อนและหลังเรียน 

(8) แบบประเมินบันทึกผลการใช้  
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 ทั งนี  สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2544 : 2) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไว้ดังนี (1) ทําให้เข้าใจ

บทเรียนดีขึ น เพราะเป็นเครืองอํานวยประโยชน์ในการเรียนรู ้ (2) ทําให้ครูทราบความเข้าใจของนักเรียนทีมี

ต่อบทเรียน (3) ฝึกให้เด็กมีความเชือมันและสามารถประเมินผลตนเองได้ และ Pretty (อ้างถึงใน สุนันทา 

สุนทรประเสริฐ, 2544: 3) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไว้ดังนี (1) เป็นส่วนเพิมเติมหรือเสริมหนังสือ

เรียนในการเรียนทักษะ เป็นอุปกรณ์การสอนทีช่วยลดภาระครูได้มาก เพราะแบบฝึกเป็นเรืองทีจัดทําขึ น

อย่างเป็นระบบและมีระเบียบ (2) ช่วยเสริมทักษะ แบบฝึกหัดเป็นเครืองมือทีช่วยเด็กในการฝึกทักษะ แต่

ทั งนี จะต้องอาศัยการส่งเสริมและความเอาใจใส่จากครูผู ้สอนด้วย (3) ช่วยในเรืองความแตกต่างระหว่าง

บุคคล เนืองจากเด็กมีความสามารถทางภาษาแตกต่างกัน การให้เด็กทําแบบฝึกหัดทีเหมาะสมกับ

ความสามารถของเขา จะช่วยให้เด็กประสบผลสําเร็จในด้านจิตใจมากขึ น ดังนั นแบบฝึกหัดจึงไม่ใช่สมุดฝึก

ทีครูจะให้แก่เดก็บทต่อบท หรือหน้าต่อหน้า แต่เป็นแหล่งประสบการณ์เฉพาะสําหรับเด็กทีต้องการความ

ช่วยเหลือพิเศษและเป็นเครืองมือช่วยทีมีค่าของครูทีจะสนองความต้องการเป็นรายบุคคลในชั น (4) 

แบบฝึกหัดช่วยเสริมให้ทักษะคงทน ลักษณะการฝึกเพือให้เกิดผลดังกล่าวนั น ได้แก่ 1) ฝึกทันทีหลังจากที

เด็กได้เรียนรู ้ในเรืองนั น ๆ 2) ฝึกซํ าหลาย ๆ ครั ง 3) เน้นเฉพาะในเรืองทีผิด (5) แบบฝึกหัดทีใช้เป็นเครืองมือ

วัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนในแต่ละครั ง (6) แบบฝึกหัดทีจัดทําขึ นเป็นรูปเล่มเด็กสามารถเก็บรักษา

ไว้ใช้เป็นแนวทางเพือทบทวนด้วยตนเองได้ต่อไป (7) การให้เด็กทําแบบฝึกหัด ช่วยให้ครูมองเห็นจุดเด่น 

หรือปัญหาต่าง ๆ ของเด็กได้ชัดเจนซึงจะช่วยให้ครูดําเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั น ๆ ได้ทันท่วงที (8) 

แบบฝึกหัดทีจัดทําขึ นนอกเหนือจากทีมีอยู่ในหนังสือแบบเรียนจะช่วยให้เด็กได้ฝึกฝนอย่างเต็มที (9) 

แบบฝึกหัดทีจัดพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วจะช่วยให้ครูประหยัดทั งแรงงานและเวลาในการทีจะต้องเตรียมสร้าง

แบบฝึกอยู่เสมอ ในด้านผู ้เรียนก็ไม่ต้องเสียเวลาในการลอกแบบฝึกหัดจากตําราเรียนหรือกระดานดํา ทําให้

มีเวลาและโอกาสได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ มากขึ น (10) แบบฝึกหัดช่วยประหยัดคา่ใช้จ่าย เพราะการจัดพิมพ์

ขึ นเป็นรูปเล่มทีแน่นอน ย่อมลงทุนตํากว่าทีจะใช้วิธีพิมพ์ลงกระดาษไขทุกครั งไป นอกจากนี ยังมีประโยชน์

ในการทีผู ้เรียนสามารถบันทึกและมองเห็นความก้าวหน้าของตนเองได้อย่างมีระบบและเป็นระเบียบ 

จากแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียน จะเห็นได้ว่า

สามารถพัฒนาได้ด้วยการใช้นวัตกรรมทีเหมาะสมและสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู ้ของนักเรียน ซึงแบบ

ฝึกเสริมทักษะถือเป็นนวัตกรรมทีครูผู ้สอนใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของนักเรียน นอกจากนี มี

ผูทํ้าการศึกษาเกียวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรียนด้วยการนําแบบฝึกเสริมทักษะมาใช้ ดังที สมนึก 

การเกษ (2544: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะทีมีประสิทธิภาพวิชาคณิตศาสตร์ 

เรือง สมการ ชั นมัธยมศึกษาปีที 1 พบว่า (1) แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรือง สมการ ชั น

มัธยมศึกษาปีที 1 มีประสิทธิภาพ 77.66/75.11 (2) ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรือง สมการ 

ชั นมัธยมศึกษาปีที 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และ สุพรรณนา  

สงวนศิลป์  (2544 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคํายากจากหนังสือ
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เรียน ชุดทักษะสัมพันธ์ สําหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2  พบว่า แบบฝึกเขียนสะกดคํายาก ทีผู ้ วิจัย

สร้างขึ นมีประสิทธิภาพ  90.63/85.52 ซึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานและความสามารถในการเขียนสะกดคํา

ยากของกลุ่มตัวอย่าง หลังการใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกอย่างมีนัยนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 

และนิตยา จินาทองไทย (2548: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาผลการพัฒนาทักษะและการคิดคํานวณโดยใช้

แบบฝึกทักษะในการแยกตัวประกอบของพหุนามประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์ ชั นมัธยมศึกษาปีที 3 พบว่า (1) การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะประกอบการสอน เรือง 

การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยตั งเกณฑ์ประสิทธิภาพที 70/70 พบว่าสือประกอบการสอน เรือง     

การแยกตัวประกอบของพหุนามผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพทีระดับ 93.54/80.20 สูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้   

(2) การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า สือการสอนแบบฝึกทักษะประกอบการ

เรียน เรือง การแยกตัวประกอบของพหุนาม มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีระดับ .01 และการประเมินผลก่อนเรียนมีค่าเฉลีย 3.93 ในขณะทีทีการประเมินผลหลังเรียนมี

ค่าเฉลีย 7.97 ซึงเป็นค่าเฉลียทีสูงขึ น และค่าเบียงเบนมาตรฐานของการประเมินก่อนเรียนมีค่า 2.23 

สําหรับค่าเบียงเบนมาตรฐานของการประเมินผลหลังเรียนมีค่า 1.32 

 สมพาษท์ สุวรรณรัตน์ (2546: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาการพัฒนาสือและกระบวนการเรียนการ

สอนทีเน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญ : กรณีการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้ชุดการสอน ในสาระสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั นมัธยมศึกษาปีที 1 พบว่า ชุดการสอนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม สาระที 4 ประวัติศาสตร์ และสาระที 5 ภูมิศาสตร์ ทีใช้สอนนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 1 พบว่ามี

ประสิทธิภาพ 82.38/84.33 หมายความว่า ผู ้ เรียนทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนได้คะแนนเฉลียร้อยละ 82.36 

และผู ้เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนด้วยชุดการสอน ได้คะแนนเฉลียร้อยละ 84.33 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ทีตั งไว้ 

80/80 และ จิราภรณ์ สกุลเหลืองอร่าม (2550: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาการทดลองใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 

วิชาภาษาไทย ท31101 ชั นมัธยมศึกษาปีที 1 เรือง การเขียนสะกดคํา พบว่า (1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ การ

เรียนรู ้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย ท31101 ชั นมัธยมศึกษาปีที 1 เรือง การเขียนสะกดคํา หลังการ

ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 (2) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึก

เสริมทักษะวิชาภาษาไทย ท31101 ชั นมัธยมศึกษาปีที 1 เรือง การเขียนสะกดคํา ในระดับมากทีสุด (3) 

แบบฝึกเสริมทักษะ วิชาภาษาไทย ท31101 ชั นมัธยมศึกษาปีที 1 เรือง การเขียนสะกดคํา มีประสิทธิภาพ 

81.45/82.53 สอดคล้องตามเกณฑ์ทีกําหนด 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้อง สามารถสรุปได้ว่า แบบฝึกเสริมทักษะ

สามารถใช้เป็นเครืองมือในการพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรียนได้ ดังนั นผู ้ วิจัยจึงจะนําแนวคิดดังกล่าวมาใช้

เป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยโุรป ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และการวิจัยครั งนี ผู ้ วิจัยต้องการหาประสิทธิภาพของแบบ

ฝึกเสริมทักษะ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 
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 5. ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป ก่อน

เรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้

แบบฝึกเสริมทักษะ ประชากรทีทําการศึกษาครั งนี  คือ นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนสาธิต-

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 173 คน การวิจัยครั งนี ผู ้ วิจัยจะ

ทําการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างซึงเป็นนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 จํานวน 53 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive selection) เนืองจากนักเรียนกลุม่นี เป็นกลุ่มทีมีผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิชาสังคมตํา 
 

 เครืองมือทีใช้ในการวิจัยครั งนี  มีดังนี 

  1. แบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที 

3  จํานวน  4  ชุด ได้แก่ ชุดที 1 อาณาเขตประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป ชดุที 2 ลักษณะภูมิประเทศทวีปยุโรป 

ชุดที 3 ลักษณะภูมิอากาศทวีปยุโรป ชุดที 4 อาชีพและทรัพยากรธรรมชาติทวีปยุโรป 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ โดยจะ

ทําการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 53 คน โดยหาความเชือมันของแบบทดสอบด้วย สูตรคูเดอร์            

ริชาร์ดสัน KR-20 มีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.850  

สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ 

t-test ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี 

 

6. การวิเคราะห์และการอภิปรายผล 
 

ตารางที 1 ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป 

  

จํานวนนักเรียน ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) ประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) 

30 85.18 83.43 

 

 จากตารางที 1 พบว่าจากการทําแบบทดสอบย่อยหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้

ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป คิดเป็นร้อยละ 85.18 และมีคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ

ทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.43 ดังนั นแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีป

ยุโรป ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 จึงมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.18/83.43 ซึงจากผลการศึกษานี

สอดคล้องกับงานวิจัยของ เข็มทอง จิตจักร (2544: บทคัดย่อ) พบว่า แบบฝึกเสริมทักษะมีประสิทธิภาพของ

เกมการเขียนสะกดคํายากเท่ากับ 92.85/91.78 และยังสอดคล้องกับงายวิจัยของ สุพรรณนา  สงวนศิลป์  
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(2544: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคํายากจากหนังสือเรียน ชุดทักษะ

สัมพันธ์  สําหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที  2  พบว่า แบบฝึกเขียนสะกดคํายาก ทีผู ้ วิจัยสร้างขึ นมี

ประสิทธิภาพ  90.63/85.52 ซึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพาษท์ 

สุวรรณรัตน์ (2546: บทคัดย่อ) พบว่า ชดุการสอนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที 4 

ประวัติศาสตร์ และสาระที 5 ภูมิศาสตร์ ทีใช้สอนนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 1 พบว่ามีประสิทธิภาพ 

82.38/84.33 

 

ตารางที 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลียผลสัมฤทธิ ทางการเรียน สาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป 

ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ 

 

การทดสอบ จํานวนนักเรียน  S.D. df ค่า t 

ก่อนเรียน 53 14.06 3.43 
52 -22.987* 

หลังเรียน 53 24.038 2.08 

      * มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 
 

 จากตารางที 2 พบว่า คะแนนเฉลียการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสาระการเรียนรู ้

ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป หลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที

ระดับ.05ซึงผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมนึก การเกษ (2544: บทคัดย่อ) พบว่า ผลสัมฤทธิ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรือง สมการ ชนัมัธยมศึกษาปีที 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา จินาทองไทย (2548: บทคัดย่อ) พบว่า 

การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า สือการสอนแบบฝึกทักษะประกอบการเรียน 

เรือง การแยกตัวประกอบของพหุนาม มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

ทีระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภรณ์ สกุลเหลืองอร่าม (2550: บทคัดย่อ) พบว่า นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ การเรียนรู ้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย ท31101 ชั นมัธยมศึกษาปีที 1 เรือง การเขียนสะกด

คํา หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 

 

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป 

ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ สรุปผลได้ดังนี  

 1.  แบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป ระดับชั นมัธยมศึกษาปี ที 3 มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์คือ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  85.18/83.43 
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 2.  ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษา

ปีที 3 หลังจากทีเรียนด้วยแบบฝึกแบบฝึกเสริมทักษะ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 

0.05 

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั งนี  มี 2 ข้อ ดังนี  (1) ควรมีการสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ

สาระการเรียนรู ้ ภูมิศาสตร์ ให้ครอบคลุมเนื อหาอืน ๆ เพือแก้ปัญหาการเรียนให้กับนักเรียน (2) ควร

ทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรียนระหว่างการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับสือนวัตกรรมอืน 
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บทคัดย่อ 
 
ชือรายงานการวิจัย    :  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์      

เรือง ทวีปยุโรป ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 

ชือผูวิ้จัย        :  นางกรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ 

ปีการศึกษา        :  2553 

.............................................................................................................................................. 
 

งานวิจัยนีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพือหา

ประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

80/80 และเพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป  

ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มตัวอย่างที

ใช้ในการวิจัยครั งนี เป็นนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 53 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ ทางการเรียน เรือง ทวีปยุโรป ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ โดยมีค่าความ

เชือมันเท่ากับ 0.850 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรียนด้วย t-test 

 

ผลการศึกษาพบว่า 

 1.  แบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป ระดับชั นมัธยมศึกษาปี 

ที 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์คือ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  85.18/83.43 

 2.  ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป ของนักเรียนชั น

มัธยมศึกษาปีที 3 หลังจากทีเรียนด้วยแบบฝึกแบบฝึกเสริมทักษะ สูงกว่ากอ่นเรียนอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 

 

 
 

 

 

 

 

(2) 
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บทที   1 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 คน หรือ ทุนมนุษย์ เป็นทุนสังคมทีสําคัญทีสุด และมีบทบาทเป็นทั งผู ้สร้างการพัฒนาและ

ผู ้ได้รับผลจากการพัฒนา จึงจําเป็นต้องพัฒนาศักยภาพคนในทุกมิติ ทั งด้านร่างกาย จิตใจ และ

สติปัญญา (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,ิ 2549: บทนํา) 

การศึกษาถือเป็นเครืองมือทีจะพัฒนาคนในทุกมิติดังทีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 มาตรา 22 กล่าวถึงการจัดการศึกษาต้องยืดหลักว่าผู ้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู ้และ

พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู ้ เรียนมีความสําคัญทีสุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้

ผู ้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และในมาตรา 24 ได้กล่าวถึงการจัด

กระบวนการเรียนรู ้  ให้สถานศึกษาและหน่วยงานทีเกียวข้องดําเนินการดังต่อไปนี  (1) จัดเนื อหา

สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู ้เรียน โดยคํานึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ   

การประยุกต์ความรู ้มาใช้เพือป้องกันและแก้ไขปัญหา (3) จัดกิจกรรมให้ผู ้ เรียนได้เรียนรู ้จาก

ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู ้อย่างต่อเนือง 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 11-12) สถานศึกษาจึงถือเป็นหน่วยงานหลักทีจะพัฒนาผู ้เรียนให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการศึกษา ซึงในปัจจุบันสถานศึกษาทุกแห่งได้จัด   

การเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยมีจุดหมายทีมุ่งพัฒนา

คนไทยให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย  

สาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นสาระการเรียนรู ้หนึงทีสถานศึกษา

ต้องใช้เป็นสาระหลักให้นักเรียนต้องเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พ.ศ. 2544 ซึงใน

หลักสูตรดังกล่าวกําหนดให้สาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีสาระย่อยอีก 5 

สาระ ได้แก่ สาระที 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระที 2 หน้าทีพลเมือง วัฒนธรรม และการ

ดําเนินชีวิตในสังคม สาระที 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที 4 ประวัติศาสตร์ และสาระที 5 ภมิูศาสตร์ ซึง

สาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์เป็นสาระหนึงทีนักเรียนในระดับชั นมัธยมศึกษาปีที 3 จําเป็นต้องเรียน

ตามทีหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานกําหนด โดยนักเรียนจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจลักษณะของ
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โลกกายภาพ ทั งทางด้านภูมิศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของทวีปต่าง ๆ ทัวโลก (กรมวิชาการ, 

2544: 12) จากข้อมูลการเรียนสาระภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทีผ่านมาพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรียนในเรือง 

ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปตํา ทั งนีอาจเนืองมาจากเนื อหาบทเรียนทวีปยุโรปเป็นทวีปทีมีลักษณะทาง

กายภาพทีสลับซับซ้อน มีจํานวนประเทศต่าง ๆ มากมาย และมีเนื อหาเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้

เมือสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียนเรืองนี ทําให้นักเรียนได้คะแนนผลการเรียนรู ้ ทีคาดหวังตํา 

ดังนั นครูผู ้สอนจึงจําเป็นต้องหาวิธีการทีจะช่วยพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสูงขึ น 

แบบฝึกเสริมทักษะถือเป็นอีกวิธีการหนึงทีครูผู ้สอนสามารถนํามาพัฒนาหรือแก้ปัญหา

ของนักเรียนได้ เพราะแบบฝึกจะช่วยฝึกทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในทักษะต่าง ๆ มากขึ น 

ซึง สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2544: 2) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไว้ว่า แบบฝึกจะทําให้

เข้าใจบทเรียนดีขึ น เพราะเป็นเครืองอํานวยประโยชน์ในการเรียนรู ้ แบบฝึกทําให้ครูทราบความ

เข้าใจของนักเรียนทีมีต่อบทเรียน และแบบฝึกจะฝึกให้เด็กมีความเชือมันและสามารถประเมินผล

ตนเองได้ 

 ดังนั น ผู ้ วิจัยในฐานะอาจารย์ผู ้สอนจึงสนใจทีจะศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรียน 

เรือง ทวีปยุโรป ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะว่าจะสามารถพัฒนา

ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนให้กับนักเรียนได้หรือไม่ อย่างไร เพือจะได้นําผลการวิจัยไปพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพือหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป    

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

 2. เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป  

ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ  
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สมมติฐานของการวิจัย 

 1.  แบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

 2.  นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 มีผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ 

เรือง ทวีปยุโรป หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะสูงกว่าก่อนเรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรทีใช้ในการวิจัยครั งนี เป็นนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 173 คน 

  กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครั งนี เป็นนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 53 คน โดยใช้วิธี

เลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) เนืองจากนักเรียนกลุ่มนี เป็นกลุ่มทีมีผลสัมฤทธิ ทาง  

การเรียนวิชาสังคมตํา 

  2.  เนื อหาทีใช้ในการวิจัย 

  เนื อหาทีใช้ในการวิจัยครั งนี  สาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป 

ประกอบด้วย ทีตั งและอาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาต ิ

 3.  ตัวแปรทีใช้ในการศึกษา 

  ตัวแปรต้น คือ แบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป     

  ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ ทางการเรียน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. แบบฝึกเสริมทักษะ หมายถึง แบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีป

ยุโรป โดยเป็นการฝึกทักษะการวาดแผนที การลงรายละเอียดแผนที ทั งลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ ซึงมีแบบฝึกเสริมทักษะ จํานวน 4 ชุด 

3. ผลสัมฤทธิ ทางการเรียน หมายถึง  คะแนนของนักเรียนทีได้จากการทําแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียน เรือง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ทีผูวิ้จัยสร้างขึ นเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย

ชนิดเลือกตอบ จํานวน 30 ข้อ 

 4. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ หมายถึง แบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้

ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ทีผู ้ วิจัยสร้างขึ นมีประสิทธิภาพทีจะช่วยให้นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 เกิด

การเรียนรูต้ามเกณฑ์ทีผู ้ วิจัยตั งไว้คือ  80/80 โดยมีความหมาย ดังนี 

  80 ตัวแรก เป็นคะแนนทีได้จากการทดสอบระหว่างเรียน โดยมีค่าเฉลียร้อยละ  80  

ขึ นไป 

  80 ตัวหลัง เป็นคะแนนทีได้จากคะแนนวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียนหลังจากการเรียน  

จํานวน 30 ข้อ โดยมีค่าเฉลียร้อยละ 80 ขึ นไป 

 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 1.  ผู ้ เรียนสามารถนําความรู ้ ทีได้รับจากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะไปใช้ในการเรียนและใช้

ในชีวิตประจําวัน 

 2.  เป็นแนวทางสําหรับครูผู ้สอนในการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เพือช่วยแก้ปัญหาการ

เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึ น 
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เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

การวิจัยครั งนี  มีวัตถุประสงค์ (1) เพือหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้

ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการ

เรียนสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยโุรป ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 ก่อนเรียนและ

หลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ ซึงผู ้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องดังนี 

1. แนวคิดเกียวกับผลสัมฤทธิ ทางการเรียน 

2. ทฤษฎีการเรียนรู ้

3. แนวคิดเกียวกับแบบฝึกเสริมทักษะ 

4. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ 

5. งานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

1. แนวคิดเกียวกับผลสัมฤทธิ ทางการเรียน 

1.1 ความหมายผลสัมฤทธิ ทางการเรียน 

 มีผู ้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ ทางการเรียนไว้หลายท่าน ดังนี 

 รอสส์และสแตนลีย์ (Ross and Stanley, 1967 อ้างถึงใน เยาวดี วิบูลย์ศรี, 2545: 16) ได้

ให้ความหมายของแบบสอบผลสัมฤทธิ  หมายถึง แบบสอบทีใช้วัดความสามารถทางวิชาการ เช่น 

แบบสอบวิชาเลขคณิต แบบสอบวิชาพีชคณิต เป็นต้น 

อารีย์ วชิรวราการ (2542: 143) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ ทางการเรียน หมายถึง 

ผลทีเกิดขึ นจากการเรียนการสอนการฝึกฝน หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ทั งทีโรงเรียน ทีบ้าน และ

สิงแวดล้อมอืน ๆ  

 เยาวดี วิบูลย์ศรี (2545: 28) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ  หมายถึง 

แบบสอบวัดความรู ้ เชิงวิชาการ มักใช้วัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียน เน้นการวัดความรู ้ความสามารถ

จากการเรียนรู ้ในอดีตหรือในสภาพปัจจุบันของแต่ละบุคคล 

 จากความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ  จึงหมายถึง แบบทดสอบทีใช้วัดความรู ้

ความสามารถทางวิชาการโดยเฉพาะการวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของนักเรียน 
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 1.2 ประเภทของแบบสอบผลสัมฤทธิ   

  เยาวดี วิบูลย์ศรี (2545: 20-22) ได้แบ่งประเภทของแบบสอบผลสัมฤทธิ  ออกเป็น 

3 มิติ ดังนี 

   มิติที 1 จําแนกตามขอบข่ายของเนื อหาวิชาทีวัด เช่น แบบสอบ

ผลสัมฤทธิ วิชาคณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การสะกดคํา ฯลฯ ขอบข่ายเนื อหาวิชาของแบบสอบ

ผลสัมฤทธิ นั น อาจกําหนดให้กว้างหรือแคบ ขึ นอยู่กับผู ้ใช้แบบสอบจะเป็นผู ้กําหนดเนื อหาวิชาเอง 

โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสอบ 

   มิติที 2 จําแนกตามลักษณะหน้าทีทัวไปของแบบสอบ โดยแบ่งแบบสอบ

ผลสัมฤทธิ ออกได้ 3 ลักษณะ คือ (1) แบบสอบเพือการสํารวจผลสัมฤทธิ  (2) แบบสอบเพือวินิจฉัย

ผลสัมฤทธิ  (3) แบบสอบเพือวัดความพร้อม โดยมีรายละเอียด ดังนี 

    (1) แบบสอบเพือการสํารวจผลสัมฤทธิ (Survey Tests) เป็น

แบบสอบผลสัมฤทธิ ทีทําหน้าทีในการสํารวจความสามารถทัว ๆ ไปของนักเรียน โดยประเมิน

ความรู ้ ในเนื อหาวิชาหรือทักษะต่าง ๆ เพือแสดงระดับความสามารถของนักเรียน 

    (2) แบบสอบเพือวินิจฉัยผลสัมฤทธิ (Diagnostic Tests) เป็น

แบบสอบผลสัมฤทธิ ทีทําหน้าทีในการวินิจฉัยเกียวกับจุดเด่นและจุดด้อยขององค์ประกอบสําคัญ

ทางด้านทักษะต่าง ๆ ของนักเรียน สามารถแบ่งออกเป็นแบบสอบชุดย่อย ๆ ได้อีก  

    (3) แบบสอบเพือวัดความพร้อม (Readiness Tests) เป็นแบบ

สอบผลสัมฤทธิ ซึงทําหน้าทีในการวัดทักษะทีจําเป็นสําหรับการเรียนในชั นสูงขึ น แบบสอบเพือวัด

ความพร้อมใช้สําหรับทํานายการกระทําในอนาคต จึงทําหน้าทีเป็นเครืองมือในการวัดความถนัด

ไปในตัวด้วย 

   มิติที 3 จําแนกตามคําตอบทีใช้ โดยทัวไปแล้ว แบบสอบผลสัมฤทธิ ส่วน

ใหญ่ทีใช้กันมักจะเป็นแบบสอบประเภทข้อเขียน และทีใช้กันค่อนข้างมาก ได้แก่ แบบสอบ

ภาคปฏิบัติ ซึงเป็นแบบสอบทีต้องการให้นักเรียนหรือผู ้เข้าสอบได้สาธิตทักษะของเขาเอง 

 นอกจากการจําแนกประเภทของแบบสอบผลสัมฤทธิ ดังกล่าวแล้ว แบบสอบผลสัมฤทธิ

โดยทัวไปยังอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ (1) แบบสอบผลสัมฤทธิ มาตรฐาน (2) แบบ

สอบผลสัมฤทธิ ทีครูสร้างขึ นเพือใช้ในชั นเรียน 
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 1.3 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ในการเรียน แบ่งได้ ดังนี 

  1. แบ่งตามลักษณะทางจิตวิทยาทีใช้วัด แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก ่

   1.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ  (Achievement Test) เป็นแบบทดสอบที

ใช้วดัความรู ้ความเข้าใจตามพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ซึงเกิดขึ นจากการเรียนรู ้  แบบทดสอบ

ประเภทนี  แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

    1.1.1 แบบทดสอบทีครูสร้างขึ นใช้เอง (Teacher-Made Test) 

เป็นแบบทดสอบทีสร้างขึ นโดยทัวไป เมือต้องการใช้ก็สร้างขึ นใช้แล้วก็เลิกกัน ถ้าจะนําไปใช้อีกครั ง

ก็ต้องดัดแปลง ปรับปรุงแก้ไข เพราะเป็นแบบทดสอบทีสร้างขึ นใช้เฉพาะครั ง อาจยังไม่มีการ

วิเคราะห์หาคุณภาพ 

    1.1.2 แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) เป็น

แบบทดสอบทีได้มีการพัฒนาด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติมาแล้วหลายครั งหลายหน จนมีคุณภาพ

สมบรูณ์ทั งด้านความตรง ความเทียง ความยากง่าย อํานาจจําแนก ความเป็นปรนัย และมีเกณฑ์

ปกติ (norm) ไว้เปรียบเทียบด้วย รวมความแล้วต้องมีมาตรฐานทั งด้านการดําเนินการสอบและ

การแปลผลคะแนนทีได้ 

   1.2 แบบทดสอบความถนัด (Aptitude Test) เป็นแบบทดสอบทีใช้วัด

ความสามารถทางสมองของคนว่ามีความรู ้  ความสามารถมากน้อยเพียงไร และมีความสามารถ

ด้านใดเป็นพิเศษ แบบทดสอบประเภทนี แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

    1.2.1 แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน (Scholastic 

Aptitude Test) เป็นแบบทดสอบวัดความถนัด ทีวัดความสามารถทางวิชาการว่ามีความถนัดใน

วิชาอะไร ซงึจะแสดงถึงความสามารถในการเรียนต่อแขนงวิชานั น และจะสามารถเรียนไปได้มาก

น้อยเพียงใด 

    1.2.2 แบบทดสอบความถนัดพิเศษ (Specific Aptitude Test) 

เป็นแบบทดสอบทีใช้วัดความสามารถพิเศษของบุคคล เช่น ความถนัดทางดนตรี ทางการแพทย์ 

ทางศิลปะ เป็นต้น ใช้สําหรับการแนะแนว การเลือกอาชีพ 

   1.3 แบบทดสอบบุคคล – สังคม (Personal-Social Test) เป็น

แบบทดสอบทีใช้วัดบุคลิกภาพ และการปรับตัวเข้ากับสังคมของบุคคล 
 

  2. แบ่งตามรูปแบบของการถามการตอบ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก ่

   2.1 แบบทดสอบความเรียง (Essay Test) แบบนี จะกําหนดคําถามให้

ผู ้ตอบจะต้องเรียบเรียงคําตอบเอง 
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   2.2 แบบทดสอบตอบสั นและเลือกตอบ (Short Answer and Multiple 

Choice Test) แบบนี จะกําหนดคําถามให้ และกําหนดให้ตอบสั น ๆ หรือกําหนดคําตอบมาให้เลือก 

ผู ้ตอบจะต้องเลือกตอบตามนั น แบบทดสอบประเภทนี แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ 

    2.2.1 แบบให้ตอบสนั (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 ได้แก ่

   3.1 แบบทดสอบปฏิบัติ (Performance Test) เป็นการทดสอบโดยให้

ปฏิบัติ ลงมือทําจริง ๆ เช่น การแสดงละคร ช่างฝีมือ การพิมพ์ดีด เป็นต้น 

   3.2 แบบทดสอบเขียนตอบ (Paper-pencil Test) เป็นแบบทดสอบทีใช้

กันทัวไป ซึงใช้กระดาษและดินสอ หรือปากกาเป็นอุปกรณ์ช่วยตอบ ผู ้ตอบต้องเขียนตอบทั งหมด 

   3.3 แบบทดสอบปากเปล่า (Oral Test) เป็นการทดสอบทีให้ผู ้ตอบพูด

แทนการเขียนมักจะเป็นการพูดคุยกัน ระหว่างผู ้ถามกับผู ้ตอบ เช่น การสอบสัมภาษณ์ 

  4. แบ่งตามเวลาทีกําหนดให้ตอบ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

   4.1 แบบทดสอบใช้ความเร็ว (Speed Test) เป็นแบบทดสอบที

กําหนดเวลาให้จํากัดต้องตอบภายในเวลานั น มักจะมีจํานวนข้อคําถามมาก ๆ แต่ให้เวลาน้อย ๆ  

   4.2 แบบทดสอบให้เวลามาก (Power Test) เป็นแบบทดสอบทีไม่

กําหนดเวลาให้เวลาตอบอย่างเต็มที ผู ้ตอบจะใช้เวลาตอบเท่าใดก็ได้ เสร็จแล้วเป็นเลิกกัน 

  5. แบ่งตามลักษณะเกณฑ์ทีใช้วัด จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

   5.1 แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ (Criterion – Referenced Test) เป็น

แบบทดสอบทีสอบวัดตามจุดประสงค์ของการเรียนรู ้  หรือตามเกณฑ์ภายนอกซึงเป็นเนื อหาของ

วิชาการเป็นหลัก 

   5.2 แบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม (Norm – Referenced Test) เป็น

แบบทดสอบทีเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มทีสอบด้วยกัน 

 จากการจําแนกประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียนดังกล่าว จะเห็นได้ว่า

แบบทดสอบจําแนกออกเป็นหลายประเภทขึ นอยู่กับลักษณะการใช้ ดังนั นครูผู ้สอนจึงควรเลือก

แบบทดสอบให้เหมาะกับสิงทีต้องการจะวัดจากนักเรียนทั งนี ขึ นอยู่กับเนื อและบริบทของแต่ละ

รายวิชา 
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2. ทฤษฎีการเรียนรู ้

  ทิศนา  แขมมณี (2551: 14-25)  ได้กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู ้ของนักจิตวิทยาไว้ ดังนี 

2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Intellectual Development) ของ 

Piaget หลักการเรียนรู ้ตามแนวคิด Piaget 

1. เด็กเรียนรู ้จากสิงแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 

2. การเรียนรู ้ เป็นเรืองของแต่ละบคุคล ตัวผู ้เรียนเท่านั นทีทราบ ตัวเอง

เรียนรู ้

3. พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กมี 4 ระดับ คือ 

ก. Sensory – Motor stage (อายุ 0 – 2 ปี) ระยะนี เป็นช่วงทีเด็กมี

พัฒนาการเกียวกับสัมผัสและการเคลือนไหว 

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

ภาษาอากัปกิริยาของคนใกล้ชิด เป็นช่วงเวลาทีเด็กสร้างเสริมบุคลิกภาพของตนเอง เด็กรู ้ จักใช้

เหตุผลแต่ก็อธิบายไม่ได้ชัดเจน 

ค. Concrete Stage (อายุ 6 – 12 ปี) ระยะนี เด็กเริมเข้าใจการจัด

หมวดหมู่ การจําแนกการเรียงลําดับ จํานวน มิติ และความสัมพันธ์ การใช้เหตุผลของเด็กในวัยนี

อาจจะอาศัยสิงทีตนมองเห็น เด็กยังใช้เหตุผลทีเกียวกับนามธรรมไม่ได้ 

ง. Formal Operation Stage (อายุ 12 ปีขึ นไป) ระยะนี เป็นระยะทีเด็ก

เริมรู ้จักอธิบายเหตุผลอย่างสมเหตุสมผล  

 

2.2 ทฤษฎี พัฒนาการและแนวความคิดของ Bruner 

Bruner ได้ใช้หลักการเรียนรู ้ ทีสําคัญซึงได้แก่ การเน้นโครงสร้าง 

(Structure) ของเนื อหาวิชาและกระบวนการ (Process) ของการแก้ปัญหามากกว่าเน้นผล 

(Product) ของพฤติกรรม Bruner กล่าวว่า การเข้าใจโครงสร้างของความรู ้จะช่วยให้นักเรียนมี

ความรู ้แจ้ง สามารถประยุกต์เนื อหาวิชาได้ ทําให้มีความทรงจําได้เป็นระยะเวลานาน นอกจากนั น

การเข้าใจโครงสร้างยังเป็นการจัดความรู ้ให้มีระบบ ระเบียบ Bruner เสนอแนะให้คํานึงความ

พร้อม Readiness ของผู ้เรียนในแง่ของการจัดประสบการณ์ของการเรียนให้มีลําดับความยากง่าย 

และความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม นอกจากนี ครูควรคํานึงถึงความสนใจของผู ้เรียนด้วย 
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2.3 ทฤษฎีการเรียนรู้และแนวคิดของ Ausubel  

ตามทฤษฎีของ Ausubel ได้เสนอหลักการทีจะทําให้การเรียนบรรลุวัตถุประสงค์

ได้ มีหลักการ 2 ประการ คือ 

1. การจัดความรู ้ ให้มีโครงสร้างทีเหมาะสม 

2. การจัดลําดับความยากง่าย และความรู ้อย่างเหมาะสม  

Ausubel เสนอแนะวัตถุประสงค์ทีสําคัญของการศึกษา 2 ข้อคือ 

ก. กระตุ ้นให้ผู ้ เรียนมีความต้องการทีจะเรียนรู ้  ใฝ่รู ้  ศึกษาหาความรู ้และ

เก็บรักษาความรู ้ ไว้ให้นานทีสุด 

ข. ความสามารถในการให้ความรู ้ ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

ลักษณะการเรียนรู ้ตามแนวคิดของ Ausubel สามารถจัดเป็นกลุ่มหรือหมู่ 

(Cluster) ได้ คือ การเรียนรู ้แบบท่องจํา (Recitation learning) การเรียนรู ้แบบมีความหมาย 

(Meaningful learning) จากการเรียนรู ้จากการบอกเล่า (Reception learning) และการเรียนรู ้จาก

การค้นพบ (Discovery learning) จากการจัดกลุ่มการเรียนรู ้ทั ง 4 กลุ่ม ของ Ausubel นี กลุ่มของ

การเรียนรู ้แบบนี มีความหมายและการเรียนรู ้แบบค้นพบจะเป็นลักษณะการเรียนรู ้ ทีพึงประสงค์ที

นักเรียนควรจะได้รับการฝึกฝน 
 

ความคิดเห็นทีน่าสนใจของ Ausubel อีกประการหนึงคือ การให้ความรู ้แก่เด็ก

ควรคํานึงถึงประสบการณ์ในอดีตหรือความรู ้ เดิมของเด็ก ซึงเป็นบรรทัดฐานสําคัญทีจะให้เด็กมี

ความพร้อมในการเรียนความรู ้ใหม่ ๆ อนึง Ausubel เชือว่าเด็กอายุตํากว่า 12 ปี ต้องเรียนรู ้จาก

ของจริง การทดลองหรือปฏิบัติจะช่วยให้เด็กเข้าใจสิงทีเรียนได้อย่างชัดเจน เด็กหลังวัยเรียนระดับ

ประถมศึกษาจะสามารถเรียนรู ้ ได้จากการสนทนา การอภิปรายและกิจกรรมทีน่าสนใจ ดังนั นการ

เรียนการสอนในระดับประถมศึกษา การใช้อุปกรณ์การสอนซึงเป็นสิงจําเป็นอย่างมาก 

 

2.4 ทฤษฎีและแนวคิดของ Gagne  

Gagne ได้ให้ข้อเสนอเกียวกับการสอนแบบชี แนะ เพือเกิดการค้นพบ (Guided 

discovery) ซึง Bruner นั น เน้นกระบวนการ (Process) แต่ Gagne มีความคิดตรงกันข้ามคือ 

มุ่งเน้นผล (Process) ของพฤติกรรมการเรียนรู ้ของผู ้ เรียน Gagne สนใจว่าผู ้ เรียนได้เรียนอะไร                      

การเรียนการสอนจะต้องกําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมว่า จะให้เดก็แสดงพฤติกรรมทีพึง 
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ประสงค์อะไรบ้าง กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของ Gagne จะเริมจากการกําหนด

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การวิเคราะห์พื นความรู ้ของเด็ก การจัดลําดับชั นของการเรียนโดย    

การชี แนะของครู  การจัดกิจกรรมการเรียนตามความถนัดหรือวิธี (Style) การเรียนรู ้ของผู ้เรียนและ

การประเมินพฤติกรรมขั นสุดท้ายของผู ้เรียน 

Gagne เชือว่าเด็กจะเรียนความคิดควบยอดใหม่ เมือเด็กได้เรียนความคิดรวบ

ยอดย่อย ซึงเป็นพื นฐานความคิดรวบยอดใหม่นั นเสียก่อน ดังนั น การจัดประสบการณ์การเรียน

อย่างมีระบบจึงเป็นเรืองทีสําคัญอย่างยิง แนวความคิดของ Gagne จึงเป็นแบบฉบับของการเรียน

การสอนระบบโปรแกรม 

นอกจากนี  Gagne เชือว่า สิงทีจะช่วยให้ผู ้เรียนเก็บรักษาความรู ้  (Retention) ไว้

ได้นานมีอยู่ 3 ประการ คือ 

1. กิจกรรมทีส่งเสริมให้เกิดความฝังใจ 

2. การเข้าใจอย่างชัดเจน 

3. การจําแนกความรู ้ เดิมและความรู ้ ใหม ่

2.5 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom 

Benjamin S. Bloom เสนอทฤษฎีการเรียนรู ้ ในโรงเรียน ซึงเป็นทฤษฎีทีมีข้อตกลง

เบื องต้น 2 ประการ ประการแรกคือ พื นเพของผู ้เรียน (History) เป็นหัวใจของการเรียนในโรงเรียน 

ผู ้ เรียนแต่ละคนจะเข้ามาเรียนวิชาในชั น ในโรงเรียนหรือในโครงการของโรงเรียน ดังนั น พื นฐานที

จะช่วยให้เรียนสําเร็จแตกต่างไปจากคนอืน ๆ ถ้าแต่ละคนเข้าเรียนในชั นเรียนทีพื นเพคล้ายกัน

มาแล้วก็จะมีผลสัมฤทธิ ไม่แตกต่างกันมาก ประการที 2 คือ คุณลักษณะของแต่ละคน (ความรู ้ ที

จําเป็นก่อนเรียน แรงจูงใจในการเรียน) และคุณภาพในการสอนซึงเป็นสิงทีสามารถปรับปรุงได้ 

เพือให้แต่ละคนทั งกลุ่มมีระดับการเรียนรู ้ ทีสูงขึ น 

ตามรูปแบบทฤษฎีนี  ความสามารถหรือคุณสมบัติด้านพุทธิพิสัย (Cognitive) 

คุณลักษณะด้านจิตพิสัย (Affective) และคุณภาพของการสอน จะเป็นตัวกําหนดผลการเรียน ซึง

ผลการเรียน ได้แก่ ระดับและประเภทของผลสัมฤทธิ อัตราการเรียนรู ้และคุณลักษณะด้านจิตพิสัย 

คุณภาพของการสอนประกอบด้วยองค์ 4 ประการ ได้แก่ การชี แนะ (Cues) หมายถึง การบอก

จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนและงานทีจะต้องทําให้นักเรียนทราบอย่างชัดเจน การมีส่วนร่วม 

(Participation) หมายถึง การร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเสริมแรง (Reinforcement) 

หมายถึง การชมเชย ตําหนิ กล่าวข้อสนับสนุนให้เหมาะสมกับผู ้ เรียน การให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 

และแก้ไขข้อบกพร่อง (Feedback and correctives) ซึงการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ หมายถึง การ
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วินิจฉัย และชีแจงให้นักเรียนทราบว่า นักเรียนแต่ละคนบรรลุการเรียนรู ้ในจุดประสงค์ข้อใดบ้าง 

และยังขาดในจุดประสงค์ใด ส่วนการแก้ไขเป็นกระบวนการและกิจกรรมทีใช้เพือปรับปรุง

ผลสัมฤทธิ ของนักเรียน โดยยึดข้อมูลสะท้อนกลับนั น 

การนําทฤษฎีของ Bloom ไปใช้นั นมีแนวคิดดังนี 

1. แยกวิชาเป็นหน่วยเล็ก ๆ แต่ละหน่วยไปใช้เวลา 2 สัปดาห์ 

2. ระบุจุดมุ่งหมายของการสอนแต่ละหน่วยให้ชัดเจน 

3. ทําการสอนแต่ละหน่วยโดยการสอนเป็นกลุ่มตามปรกต ิ

4. ทําการทดสอบวินิจฉัยความก้าวหน้า (Formative test) ในตอนท้ายของแต่ละ

หน่วยย่อย เพือพิจารณาว่ามีการรอบรู ้ ในหน่วยนนั ๆ แล้วหรือยัง ถ้ายังจะมีจุดใดทีจะต้องซ่อม

เสริมเพือให้รอบรู ้

5. ใช้วิธีการเฉพาะเพือซ่อมเสริมแก้ไขข้อบกพร่อง เช่น ติดต่อกันเองในกลุ่มย่อย

ให้อ่านเฉพาะบางหน้า ใช้บทเรียนสําเร็จรูป ใช้โสตทัศนวัสดุช่วย แล้วแต่ความเหมาะสม และ

หลังจากเรียนตามวิธีการดังกล่าวจนครบทุกอย่างแล้ว ก็ทดสอบครั งสุดท้าย (ใช้แบบทดสอบชนิด 

Summative test) เพือให้เกรดในวิชานั น ผู ้ทีทําได้ในระดับการรอบรู ้ ทีกําหนดไว้หรือสูงกว่าจะได้

เกรด A  

จากทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ทีกล่าวมาแล้ว สามารถสรุปได้ว่า ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนการสอนจําเป็นอย่างยิงทีจะต้องจัดสภาพให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก เพราะการรับรู ้

ในแต่ละวัยแตกต่างกันไป ต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะเด็กแต่ละคนมี

ความสามารถเฉพาะตัวในด้านต่าง ๆ แตกต่างกัน สภาพแวดล้อมและบรรยากาศเอื ออํานวย มี

การจัดระบบโครงสร้าง ตลอดจนกระบวนการการเรียนการสอน ตามลําดับขั นตอน จากง่ายไปหา

ยากและวัตถุประสงค์ของการเรียนในการเรียนแต่ละครั งและควรมีการทบทวนพื นฐานความรู ้ เดิม

เพือให้เด็กสามารถเรียนรู ้ สิงใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนือง มีกิจกรรมกระตุ ้นให้เด็กได้คิดค้นหาคําตอบ

หรือความหมายด้วยตนเอง เพือให้การสอนมีประสิทธิภาพ และจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในตัว

เด็กซึงเป็นเป้าหมายสําคัญของการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

 

 หลักทางจิตวิทยาที ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู ้

“การเรียนรู ้  คือ การเปลียนแปลงพฤติกรรมของผู ้เรียนไปในทางทีพึงประสงค”์ 

พรรณี ช. เจนจิต: 2528 (อ้างถึงใน วาสนา ยิส,ุ 2535) 
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เมือมีการสอนก็ต้องมีการเรียนรู ้  ผู ้สอนต้องการวิธีการทีทําให้ผู ้ เรียนเกิดการ

เรียนรู ้อย่างดีทีสุด ดัง พรรณี ช. เจนจิต เสนอไว้ดังนี 

1. บทเรียนต้องให้มีความยากง่ายเหมาะแก่ชั น และวัย ถ้าบทเรียนยากเกินไป 

การเรียนรู ้ก็จะเกิดได้ยาก ครูต้องพยายามหาวิธีทําให้ง่ายขึ น เหมาะกับวัยเด็ก 

2. บทเรียนทีจะสอนควรอยู่ในความสนใจของนักเรียน การกําหนดแผนการสอน

นั นควรกําหนดระยะยาว และให้เนื อหาของวิชาเหมาะแก่กาลสมัย หรือใกล้เคียงทีสุด 

3. บทเรียนควรเป็นบทเรียนทีมีความหมายกับเด็ก สามารถนําไปใช้ใน

ชีวิตประจําวันได้  

4. ครูต้องให้เด็กเกิดกําลังใจในการเรียน เช่น การจูงใจด้วยรางวัล การชมเชย 

  5. ในการสอนแต่ละครั งครูต้องขวนขวายใช้อุปกรณ์เครืองช่วยสอนและเทคนิค

ต่าง ๆ เพือให้เด็กเกิดการเรียนรู ้ ง่ายขึ น และอุปกรณ์ต้องเหมาะสมกับเนื อหาวิชา ส่งผลให้เด็กเกิด

การเรียนรู ้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  6. ครูต้องเตรียมกิจกรรมอย่างละเอียด และหลากหลาย เพือเปลียนบรรยากาศให้

นักเรียนและช่วยเรียกร้องความสนใจไม่ให้นักเรียนเบือ เกิดความสนุกสนานและเข้าใจบทเรียนได้

ดียิงขึ น 

  7. ครูต้องฝึกให้เด็กเกิดความพร้อม ต้องหาวิธีการให้เด็กได้ฝึกอย่างค่อยเป็นค่อย

ไป โดยเริมจากการใช้อุปกรณ์ง่าย ๆ แล้วค่อยเพิมความยากขึ นเรือย  ๆ

  8. ครูต้องตอบสนองความต้องการของเด็ก เพราะธรรมชาติของเด็กนั น ถ้าความ

ต้องการของตนสัมฤทธิ ผล ก็จะทําให้ตนเองเกิดความสุข ความภูมิใจ และเกิดความเข้าใจสนใจ

ขยันหมันเพียรมากขึ น ดังนั นครูต้องชมเชยด้วยการปรบมือ การกระทําดังนี จะทําให้เด็กมี

ความรู ้สึกว่าตนเองประสบความสําเร็จ 

  9. ครูจะต้องปลูกฝังเจตคติทีดีในตัวครู เช่น ปรับปรุงบุคลิกภาพ การแต่งกาย    

การพูดจาทีชัดถ้อยชัดคํา เสียงพูดทีน่าฟัง จังหวะการพูดเหมาะสม รักษาความสะอาดของร่างกาย

ทุกส่วนอย่างดี มีพืนฐานความรู ้ ทีแม่นยํา เพราะตามธรรมดาแล้ว เด็กย่อมมีความโน้มเอียงทีจะ

เลียนแบบและสนใจในตัวครูอยู่แล้ว ถ้าครูคนทีเขาเรียนด้วยมีบุคลิกดี สอนสนุก นํ าเสียงไม่น่าเบือ

จะตั งใจเรียน และตั งใจทํางานตามทีครูสัง เชือฟังคําสังสอนอบรมของครูและจะส่งผลให้เด็ก

ประสบผลสําเร็จในการเรียนยิงขึ น 
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  10. การจัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสมแก่การสอน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี  ตาม

วิธีการสอนแต่ละวิชา การสร้างบรรยากาศทางอารมณ์ของครู ถ้าครูอารมณ์ดีก็ช่วยให้เด็กสบายใจ 

การเรียนก็ได้ผลด ี

   

3. แนวคิดเกียวกับแบบฝึกเสริมทักษะ 

3.1 ความหมายและความสําคัญของแบบฝึก 

แบบฝึกเสริมทักษะเป็นนวัตกรรมหรือสือการสอนชนิดหนึง ซึงอาจเรียกได้หลาย

ชือ เช่น แบบฝึก แบบฝึกทักษะ แบบฝึกเสริมทักษะ แบบฝึกหัด และได้มีนักการศึกษาได้ให้

ความหมายของคําเหล่านี ไว้ดังนี 

  วาสนา สุพัฒน์ (2532: 24) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกหัดว่า หมายถึง งานหรือ

กิจกรรมทีครูมอบหมายให้นักเรียนทําเพือทบทวนความรู ้ต่าง ๆ ทีได้เรียนไปแล้ว ซึงจะทําให้ผู ้เรียน

เกิดทักษะและเพิมทักษะ และสามารถนําไปใช้แก้ปัญหาได้ 

  พรสวรรค์  คําบุญ (2534: 17) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกไว้ว่า หมายถึง สิงที

สร้างขึ นเพือเสริมสร้างทักษะให้แก่นักเรียน มีลักษณะเป็นแบบฝึกทีมีกิจกรรมให้นักเรียนกระทํา 

เช่น การตั งโจทย์ให้นักเรียนตอบ หรือการยกข้อความมาฝึกทักษะหลังจากทีเรียนไปแล้ว โดยมี

จุดมุ่งหมายเพือพัฒนาความสามารถของนักเรียนนันเอง  

  วรสุดา บุญยไวโรจน์ (2536: 37) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกหัดไว้ว่า หมายถึง 

สือการสอนทีจัดทําขึ นเพือให้ผู ้เรียนได้ศึกษา ทําความเข้าใจและฝึกฝนจนเกิดแนวคิดทีถูกต้องและ

เกิดทักษะในเรืองใดเรืองหนึงนอกจากนั นแบบฝึกหัดยังเป็นเครืองช่วยบ่งชี ให้ครูทราบว่า ผู ้ เรียน

หรือผู ้ใช้แบบฝึกหัดมีความรู ้ความเข้าใจในบทเรียนและสามารถนําความรู ้นั นไปใช้ได้มากน้อย

เพียงใด ผู ้ เรียนมีจุดเด่นทีควรส่งเสริมหรือมีจุดด้อยทีต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหน อย่างไร 

แบบฝึกหัดจึงเป็นเครืองมือสําคัญทีครูทุกคนใช้ในการตรวจสอบความรู ้ความเข้าใจ และพัฒนา

ทักษะของนักเรียนในวิชาต่าง ๆ  

  ฉวีวรรณ พลสนะ (2537: 39) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกหัดว่า หมายถึง 

สือกลางทีจัดทําขึ นเพือให้ผู ้เรียนได้ศึกษา ทําความเข้าใจและฝึกฝนจนเกิดแนวคิดทีถูกต้อง และ

เกิดทักษะในเรืองใดเรืองหนึง นอกจากนี ยังเป็นเครืองบ่งชี ให้ครูทราบว่าผู ้เรียนมีความรู ้ความ

เข้าใจบทเรียนมากน้อยเพียงใด 
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  กติกา สุวรรณสมพงศ์ (2541: 40) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกหัดว่า หมายถึง 

การจัดประสบการณ์การฝึกหัด โดยใช้วัสดุประกอบการสอน หรือเป็นกิจกรรมให้ผู ้เรียนกระทําด้วย

ตนเอง เพือฝึกฝนเนื อหาต่าง ๆ ทีได้เรียนไปแล้วให้เข้าใจดีขึ น และเกิดความชํานาญจนสามารถ

นําไปใช้ได้โดยอัตโนมัติ ทั งในการแก้ปัญหาระหว่างเรียนและในสถานการณ์อืน ๆ ใน

ชีวิตประจําวัน 

  พนมวัน วรดลย์ (2542: 37) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกหัดว่า หมายถึง งาน 

กิจกรรม หรือประสบการณ์ทีครูจัดให้นักเรียนฝึกทักษะเพือทบทวน ฝึกฝนเนื อหาความรู ้ต่าง ๆ ทีได้

เรียนไปแล้วให้เกิดความจํา จนสามารถปฏิบัติได้ด้วยความชํานาญ และให้ผู ้เรียนสามารถนําไปใช้

ในชีวิตประจําวันได้ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 641) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกหัดว่า หมายถึง 

แบบตัวอย่างปัญหาหรือคําสังทีตั งขึ นเพือให้นักเรียนฝึกตอบ 

 จากความหมายของแบบฝึกทีมีนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ดังข้างต้น พอจะสรุปได้

ว่า แบบฝึกเสริมทักษะ หมายถึง สือการเรียนการสอนทีครูนํามาใช้กับนักเรียนเพือฝึกให้นักเรียนมี

ความรู ้ความเข้าใจและเกิดทักษะต่อเนื อหาวิชาทีทําการสอนจนเกิดความชํานาญ และสามารถ

นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

 3.2 ส่วนประกอบของแบบฝึก 

  สมเดช สีแสง และสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2543: 94) ได้กล่าวถึงส่วนประกอบ

ของแบบฝึกหรือแบบฝึกหัดมีดังนี 

  1. คู่มือการใช้ เป็นเอกสารประกอบการใช้แบบฝึกว่าใช้เพืออะไร และมีวิธีการใช้

อย่างไร เช่น เป็นงานฝึกท้ายบทเรียน เป็นการบ้าน หรือใช้สอนซ่อมเสริม ประกอบด้วย 

   1.1 ส่วนประกอบของแบบฝึก ระบุว่าในแบบฝึกชุดนี มีทั งหมดกีชุด 

อะไรบ้าง และมีส่วนประกอบอืน ๆ หรือไม ่เช่น แบบทดสอบ หรือแบบบันทึกผลการประเมิน 

   1.2 สิงทีครูหรือนักเรียนต้องเตรียม (ถ้ามี) จะเป็นการบอกให้ครูหรือ

นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมล่วงหน้าก่อนเรียน 

   1.3 จุดประสงค์ในการใช้แบบฝึก 

   1.4 ขั นตอนในการใช้แบบฝึก 

   1.5 เฉลยแบบฝึกในแต่ละชุด 
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  2. แบบฝึก เพือฝึกทักษะให้เกิดการเรียนรู ้ ทีถาวร ประกอบด้วย 

   2.1 ชือชุดฝึกในแต่ละชุดย่อย 

   2.2 จุดประสงค ์

   2.3 คําสัง 

   2.4 ตัวอย่าง 

   2.5 ชุดฝึก 

   2.6 ภาพประกอบ 

   2.7 ข้อทดสอบก่อนและหลังเรียน 

   2.8 แบบประเมินบันทึกผลการใช้ 

3.3 ลักษณะแบบฝึกทีดี 

  แบบฝึกเป็นเครืองมือสําคัญทีจะช่วยเสริมสร้างทักษะให้กับผู ้ เรียน การสร้างแบบ

ฝึกให้มีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องศึกษาองค์ประกอบและลักษณะของแบบฝึก เพือเลือกใช้ให้

เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน 

  วรสุดา  บุญยไวโรจน์ (2536: 37) กล่าวแนะนําให้ผู ้สร้างแบบฝึกได้ยึดลกัษณะ

ของแบบฝึกทีดี ไว้ดังนี 

  1. แบบฝึกควรมีความชัดเจนทั งคําสังและวิธีทํา คําสังหรือตัวอย่าง แสดงวิธีทําที

ใช้ไม่ควรยาวเกินไป เพราะจะทําให้เข้าใจยาก ควรปรับให้ง่ายเหมาะสมกับผู ้ใช้ ทั งนี เพือให้

นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ถ้าต้องการ 

  2. แบบฝึกทีดีต้องมีความหมายต่อผู ้ เรียน และตรงตามจุดมุ่งหมายของการฝึก

ลงทุนน้อยใช้ได้นาน ๆ และทันสมัยอยู่เสมอ 

  3. ภาษาและภาพทีใช้ในแบบฝึก ควรเหมาะสมกับวัยและพื นฐานความรู ้ของ

ผู ้ เรียน 

  4. แบบฝึกทีดีควรแยกฝึกเป็นเรือง ๆ แต่ละเรืองไม่ควรยาวเกินไปแต่ควรมี

กิจกรรมหลายรูปแบบ เพือเร้าใจให้นักเรียนเกิดความสนใจและไม่น่าเบือหน่ายในการทําและเพือ

ฝึกทักษะใดทักษะหนึงจนเกิดความชํานาญ 

  5. แบบฝึกทีดีควรมีทั งแบบกําหนดคําตอบได้ แบบให้ตอบโดยเสรี การเลือกใช้คํา

ข้อความหรือรูปภาพในแบบฝึกหัดควรเป็นสิงทีนักเรียนคุ ้นเคยและตรงกับความในใจของนักเรียน

เพือว่าแบบฝึกทีสร้างขึ นจะได้ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินและพอใจแก่ผู ้ใช้ ซึงตรงกับหลักการ

เรียนรู ้ ทีว่า เด็กมักจะเรียนรู ้ ได้เร็วในการกระทําทีก่อให้เกิดความพึงพอใจ 
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  6. แบบฝึกทีดีควรเปิดโอกาสให้รู ้ จักค้นคว้า รวบรวมสิงทีพบเห็นบ่อย ๆ หรือที

ตัวเองเคยใช้จะทําให้นักเรียนเข้าใจเรืองนั น ๆ มากยิงขึ น และรู ้จักนําความรู ้ ไปใช้ในชีวิตประจําวัน

ได้อย่างถูกต้องมีหลักเกณฑ์และมองเห็นว่าสิงทีเขาได้ฝึกฝนนั นมีความหมายต่อเขาตลอดไป 

  7. แบบฝึกทีดีควรตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลผู ้เรียนแต่ละคนมี

ความสามารถแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน เช่น ความต้องการ ความสนใจ ความพร้อม ระดับ

สติปัญญาและประสบการณ์ ฯลฯ ฉะนั นการทําแบบฝึกหัดแต่ละเรืองควรจัดทําให้มากพอและมี

ทุกระดับตั งแต่ง่าย ปานกลาง จนถึงระดับค่อนข้างยาก เพือว่าทั งเด็กเก่ง กลาง และอ่อน จะได้

เลือกทําได้ตามความสามารถ ทั งนี เพือให้เด็กทุกคนประสบผลสําเร็จในการทําแบบฝึก 

  8. แบบฝึกทีดีควรสามารถเร้าความสนใจของนักเรียนได้ตั งแต่หน้าปกไปจนถึง

หน้าสุดท้าย 

  9. แบบฝึกทีดีควรได้รับการปรับปรุงควบคู่ไปกับหนังสือแบบเรียนอยู่เสมอ และ

ควรใช้ได้ดีทั งในและนอกห้องเรียน 

  10. แบบฝึกหัดทีดีควรเป็นแบบฝึกทีสามารถประเมินและจําแนกความเจริญงอก

งามของเด็กได้ด้วย 

ดังนั นลักษณะของแบบฝึกทีดี จึงควรคํานึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรู ้  ผู ้เรียนได้ศึกษาด้วย

ตนเอง ความครอบคลุมและสอดคล้องกับเนื อหา รูปแบบน่าสนใจ คําสังชัดเจน 

 

 3.4 ประโยชน์ของแบบฝึก 

  สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2544 : 2) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไว้ดังนี 

  1. ทําให้เข้าใจบทเรียนดีขึ น เพราะเป็นเครืองอํานวยประโยชน์ในการเรียนรู ้ 

  2. ทําให้ครูทราบความเข้าใจของนักเรียนทีมีต่อบทเรียน 

  3. ฝึกให้เด็กมีความเชือมันและสามารถประเมินผลตนเองได้ 

  Pretty (อ้างถึงใน สุนันทา สุนทรประเสริฐ, 2544: 3) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ

แบบฝึกไว้ดังนี 

  1. เป็นส่วนเพิมเติมหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ เป็นอุปกรณ์การสอน

ทีช่วยลดภาระครูได้มาก เพราะแบบฝึกเป็นเรืองทีจัดทําขึ นอย่างเป็นระบบและมีระเบียบ 

  2. ช่วยเสริมทักษะ แบบฝึกหัดเป็นเครืองมือทีช่วยเด็กในการฝึกทักษะ แต่ทั งนี

จะต้องอาศัยการส่งเสริมและความเอาใจใส่จากครูผู ้สอนด้วย 
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  3. ช่วยในเรืองความแตกต่างระหว่างบุคคล เนืองจากเด็กมีความสามารถทาง

ภาษาแตกต่างกัน การให้เด็กทําแบบฝึกหัดทีเหมาะสมกับความสามารถของเขา จะช่วยให้เด็ก

ประสบผลสําเร็จในด้านจิตใจมากขึ น ดังนั นแบบฝึกหัดจึงไม่ใช่สมุดฝึกทีครูจะให้แก่เด็กบทต่อบท 

หรือหน้าต่อหน้า แต่เป็นแหล่งประสบการณ์เฉพาะสําหรับเด็กทีต้องการความช่วยเหลือพิเศษและ

เป็นเครืองมือช่วยทีมีค่าของครูทีจะสนองความต้องการเป็นรายบุคคลในชั น 

4. แบบฝึกหดัช่วยเสริมให้ทักษะคงทน ลักษณะการฝึกเพือให้เกิดผลดังกล่าวนั น 

ได้แก่  

1) ฝึกทันทีหลังจากทีเด็กได้เรียนรู ้ ในเรืองนั น ๆ  

2) ฝึกซํ าหลาย ๆ ครั ง 

3) เน้นเฉพาะในเรืองทีผิด 

5. แบบฝึกหัดทีใช้เป็นเครืองมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนในแต่ละครั ง 

6. แบบฝึกหดัทีจัดทําขึ นเป็นรูปเล่มเด็กสามารถเก็บรักษาไว้ใช้เป็นแนวทางเพือ

ทบทวนด้วยตนเองได้ต่อไป 

7. การให้เด็กทําแบบฝึกหัด ช่วยให้ครูมองเห็นจุดเด่น หรือปัญหาต่าง ๆ ของเด็ก

ได้ชัดเจนซึงจะช่วยให้ครูดําเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั น ๆ ได้ทันท่วงที 

8. แบบฝึกหัดทีจัดทําขึ นนอกเหนือจากทีมีอยู่ในหนังสือแบบเรียนจะช่วยให้เด็ก

ได้ฝึกฝนอย่างเต็มที  

9. แบบฝึกหัดทีจัดพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วจะช่วยให้ครูประหยัดทั งแรงงานและเวลา

ในการทีจะต้องเตรียมสร้างแบบฝึกอยู่เสมอ ในด้านผู ้เรียนก็ไม่ต้องเสียเวลาในการลอกแบบฝึกหัด

จากตําราเรียนหรือกระดานดํา ทําให้มีเวลาและโอกาสได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ มากขึ น 

10. แบบฝึกหัดช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะการจัดพิมพ์ขึ นเป็นรูปเล่มทีแน่นอน 

ย่อมลงทุนตํากว่าทีจะใช้วิธีพิมพ์ลงกระดาษไขทุกครั งไป นอกจากนี ยังมีประโยชน์ในการทีผู ้เรียน

สามารถบันทึกและมองเห็นความก้าวหน้าของตนเองได้อย่างมีระบบและเป็นระเบียบ 

 

3.5 รูปแบบของการสร้างแบบฝึก 

 การสร้างแบบฝึกรูปแบบเป็นสิงสําคัญในการทีจะจูงใจให้ผู ้ เรียนได้ทดลองปฏิบัติ 

แบบฝึกจึงควรมีรูปแบบทีหลากหลาย เพือเร้าความสนใจ ไม่เกิดความเบือหน่าย และท้าทายให้

อยากรู ้อยากลอง โดยมีรูปแบบฝึกทีสําคัญ ซึงเรียงลําดับจากง่ายไปหายาก ดังนี  (สุนันทา สุนทร-

ประเสริฐ, 2544: 12-14)  
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 1. แบบถูกผิด เป็นแบบฝึกทีใช้ประโยคบอกเล่า ให้ผู ้เรียนอ่านแล้วเลือกใส่

เครืองหมายถูกหรือผิดตามดุลยพินิจของผู ้เรียน 

 2. แบบจับคู่ เป็นแบบฝึกทีประกอบด้วยคําถามหรือตัวปัญหาเป็นตวัยืนไว้ใน

สดมภ์ซ้ายมือ โดยมีทีว่างไว้หน้าข้อ เพือให้ผู ้เรียนเลือกคําตอบทีกําหนดไว้ในสดมภ์ขวามือ มา

จับคู่คําถามให้สอดคล้องกัน โดยใช้หมายเลขหรือรหัสคําตอบไปวางไว้หน้าข้อคําถามหรือจะใช้

การโยงเส้นก็ได้ 

 3. แบบเติมคําหรือเติมข้อความ เป็นแบบฝึกทีมีข้อความไว้ให้แต่จะเว้นช่องว่างไว้

ให้ผู ้ เรียนเติมคําหรือข้อความทีขาดหายไป ซึงคําหรือข้อความทีนํามาเติมอาจให้เติมอย่างอิสระ

หรือกําหนดตัวเลือกให้เติมก็ได้ 

 4. แบบหลายตัวเลือก เป็นแบบเชิงแบบทดสอบ โดยจะมี 2 ส่วน คือ ส่วนทีเป็น

คําถามซึงจะต้องเป็นประโยคคําถามทีสมบูรณ์ ชัดเจนไม่คลุมเครือ ส่วนที 2 เป็นตัวเลือก คือ 

คําตอบซึงอาจมี 3 – 5 ตัวเลือกก็ได้ ตัวเลือกทั งหมดจะมีตัวเลือกทีถูกทีสุดเพียงตัวเลือกเดียว ส่วน

ทีเหลือเป็นตัวลวง 

 5. แบบอัตนัย คือ ความเรียงเป็นแบบฝึกทีมีตัวคําถาม ผู ้ เรียนต้องเขียนบรรยาย

ตอบอย่างเสรีตามความรู ้ความสามารถโดยไม่จํากัดคําตอบ แต่จํากัดในเรืองเวลา อาจใช้รูปของ

คําถามทัว ๆ ไป หรือเป็นคําสังให้เขียนเรืองราวต่าง ๆ ก็ได้ 

3.6 ขั นตอนและหลักในการสร้างแบบฝึก 

สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2544: 14) ได้กล่าวถึงขั นตอนในการสร้างแบบฝึก ดังนี 

1. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น 

  1.1 ปัญหาทีเกิดขึ นในขณะทําการสอน 

  1.2 ปัญหาการผ่านจุดประสงค์ของนักเรียน 

  1.3 ผลการสังเกตพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค ์

  1.4 ผลสัมฤทธิ ทางการเรียน 

2. ศึกษารายละเอียดในหลักสูตร เพือวิเคราะห์เนื อหา จุดประสงค์ และกิจกรรม 

3. พิจารณาแนวทางแก้ปัญหาทีเกิดขึ นจากข้อ 1 โดยการสร้างแบบฝึกและเลือก

เนื อหาในส่วนทีจะสร้างแบบฝึกนั นว่าจะทําเรืองใดบ้าง กําหนดเป็นโครงเรืองไว้ 

4. ศึกษารูปแบบของการสร้างแบบฝึก 

5. ออกแบบชุดฝึกแต่ละชุดให้มีรูปแบบทีหลากหลาย น่าสนใจ 
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6. ลงมือสร้างแบบฝึกในแต่ละชุด พร้อมทงัข้อทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนให้

สอดคล้องกับเนื อหาและจุดประสงค์การเรียนรู ้ 

7. ส่งให้ผู ้ เชียวชาญตรวจสอบ 

8. นําไปทดลองใช้ แล้วบันทึกผลเพือนํามาปรับปรุงแก้ไขส่วนทีบกพร่อง 

9. ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีตั งไว้ 

10. นําไปใช้จริงและเผยแพร่ต่อไป 

 

มีผู ้กลา่วถึงหลักในการสร้างแบบฝึกไว้หลายท่าน ดังนี 

 วิชัย เพ็ชรเรือง (2531: 77) ได้กล่าวถึงหลักในการจัดทําแบบฝึกว่าควรมีลักษณะ ดังนี 

  1. แบบฝึกต้องมีเอกภาพและสมบูรณ์ในตัว 

  2. เกิดความต้องการของผู ้เรียนและสังคม 

  3. ครอบคลุมเนื อหาหลายวิชา โดยบูรณาการให้เข้ากับการอ่าน 

  4. ใช้แนวคิดใหม่ในการจัดกิจกรรม 

  5. สนองความสนใจใคร่รู ้ และความสามารถของผู ้ เรียน และส่งเสริมให้ผู ้ เรียนมี

ส่วนร่วมในการเรียนอย่างเต็มที 

  6. คํานึงถึงพัฒนาการและวุฒิภาวะของผู ้เรียน 

  7. เน้นการแก้ปัญหา 

  8. ครูแลนักเรียนได้มีโอกาสวางแผนร่วมกัน 

  9. แบบฝึกควรเป็นสิงทีน่าสนใจ มีความแปลกใหม่สามารถปรับและรับเข้าสู่

โครงสร้างทางความคิดของเด็กได้ 

 พธู  ทังแดง (2534: 17) กล่าวว่า ในการสร้างแบบฝึก ต้องใช้ภาษาทีเหมาะสมกับนักเรียน 

วัย และความสามารถ ตลอดจนคํานึงถึงหลักจิตวิทยาทีมีส่วนเกียวข้องในการสร้างแบบฝึก

ตามลําดับขั นตอนการเรียน ต้องมีคําชี แจง มีหลายรูปแบบ เกียวข้องกับบทเรียนทีเรียนมาแล้วและ

ส่งเสริมความคิด สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

ฉวีวรรณ กีรติกร (2537: 11-12) ได้กล่าวถึงหลักการสร้างแบบฝึกไว้ดังนี 

   1. แบบฝึกหัดทีสร้างขึ นนั นสอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและลําดับขั นตอน

การเรียนรู ้ ของผู ้ เรียน เด็กทีเริมมีประสบการณ์น้อยจะต้องสร้างแบบฝึกหัดทีน่าสนใจและจูงใจ

ผู ้ เรียนด้วยการเริมจากข้อทีง่ายไปหาข้อทียาก เพือให้ผู ้ เรียนมีกําลังใจทําแบบฝึกหัด 
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  2. ให้แบบฝึกหัดทีตรงกับจุดประสงค์ทีต้องการฝึก และต้องมีเวลาเตรียมการไว้

ล่วงหน้าอยู่เสมอ 

  3. แบบฝึกหัดควรมุ่งส่งเสริมนักเรียนแต่ละกลุ่มตามความสามารถทีแตกต่างกัน

ของผู ้เรียน 

  4. แบบฝึกหัดแต่ละชุดควรมีคําชี แจงง่าย ๆ สั น ๆ เพือให้ผู ้ เรียนเข้าใจหรือมี

ตัวอย่างแสดงวิธีทําจะช่วยให้เข้าใจได้ดียิงขึ น 

  5. แบบฝึกหัดจะต้องถูกต้อง ครูต้องพิจารณาให้ดีอย่าให้มีข้อผิดพลาดได้ 

  6. แบบฝึกหัดควรมีหลาย ๆ แบบ เพือให้ผู ้ เรียนได้แนวคิดทีกว้างไกล 

 จากหลักการสร้างแบบฝึกดังกล่าวพอสรุปได้ว่า แบบฝึกทีดีต้องมีรูปแบบทีเร้าความสนใจ

ของนักเรียน ต้องเรียงลําดับจากง่ายไปหายาก คําทีนํามาสร้างแบบฝึกควรเป็นคําทีอยู่ในบทเรียน

มีเนื อหาไม่ยาวเกินไป มีกิจกรรมหลายรูปแบบ มีภาพการ์ตูนประกอบ มีคําชี แจง ความรู ้  ตัวอย่าง 

และแบบฝึก เพือให้นักเรียนสามารถฝึกได้ด้วยตนเอง และควรมีแบบทดสอบเพือประเมินผลก่อน

และหลังเรียน 

 

4. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ 

 โสภณ นุ่มทอง (2540: 25-28) ได้กล่าวไว้ว่า เมือผลิตสือขึ นมาใช้ประกอบการเรียนการ

สอนไม่ว่าจะเป็นชุดการสอน บทเรียนสําเร็จรูป หนังสือแบบหน่วยหรือชุดฝึกก็ตามควรจะได้

ประเมินประสิทธิภาพของสือว่าเหมาะสมทีจะนําไปใช้ต่อไปหรือไม่ หรือสือนี จะส่งเสริมหรือ

สนับสนุนให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้ตามจุดประสงค์ทีกําหนดไว้หรือไม่ หรืออย่างไร จะได้หา

ข้อบกพร่องเพือปรับปรุงแก้ไขต่อไป การหาประสิทธิภาพของสือมีขั นตอนโดยทัวไปดังนี 

  ขั นที 1 ขั นทดลองใช้กับนักเรียนคนเดียว พยายามคัดเลือกนักเรียนทีมีความรู ้

ความสามารถและมีผลการเรียนวิชานั นอยู่ในระดับกลาง นํามาทดลองใช้ก่อนเพือหาข้อบกพร่อง

เกียวกับถ้อยคําการใช้ภาษา ความชัดเจนของการนําเสนอ เนื อหา และการสือความหมายต่าง ๆ 

เพือจะได้นําไปปรับปรุงในเบื องต้นก่อนทีจะนําไปทดลองใช้ในขั นที 2 

  ขั นที 2 เมือแก้ไขข้อบกพร่องทีได้จากการทดลองในขั นที 1 แล้ว ควรจะนําไป

ทดลองอีกครั งกับนักเรียนทีมีความสามารถในการเรียนระดับกลาง จํานวน 3-5 คน โดยให้นักเรียน

ได้ทดลองเรียนจริง ๆ กิจกรรมการเรียนการสอนเหมือนจริงทุกอย่าง เพียงแต่เป็นกลุ่มเล็กกว่า
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ห้องเรียนจริงเท่านั น เป็นการทดลองหาข้อบกพร่องในด้านต่าง ๆ ของสืออีกครั งหนึงเพือจะได้

ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

  ขั นที 3 เป็นขั นการใช้สือในห้องเรียนจริง ๆ ตามปกติซึงเป็นการประเมิน

ประสิทธิภาพของสือว่าเชือถือได้หรือไม่ ซึงอาจดําเนินการได้ 2 วิธีคือ  

  1. โดยการทดสอบความแตกต่างของคะแนนจากก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้

ค่าที 

  2. ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 หรือ 90/90 เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 หรือ 90/90 

เป็นเกณฑ์การเปรียบเทียบคะแนนทีได้จากการประเมินในกระบวนการเรียนการสอนกับคะแนนที

ได้จากการทดลองสุดท้าย หลังจากเรียนจบบทเรียนหรือจบเรืองแล้ว การตั งเกณฑ์ 80/80 หรือ 

90/90 นนัอยู่ในดุลยพินิจว่านักเรียนของเรานั นมีความสามารถในการเรียนระดับใด และควรจะตั ง

เกณฑ์เท่าไร ถ้านักเรียนดีมากจะตั งเกณฑ์ 90/90 ก็ได้ แต่ถ้านักเรียนค่อนข้างดีอาจตั งเกณฑ์ไว้ 

80/80 อาจสูงพอก็ได้ 

  แบบฝึกทีใช้ในการสอนให้เกิดความแม่นยํา รวดเร็ว และตรงจุดประสงค ์จะมี

ลักษณะคล้ายแบบทดสอบย่อยจะต่างกันทีปริมาณของงานหรือข้อปัญหา แบบฝึกแต่ละแบบจะ

กําหนดข้อปัญหามากน้อยขึ นอยู่กับจํานวนเนื อหาและระดับชั นของผู ้เรียนซึงแตกต่างไป แบบฝึก

หนึงอาจจะมีข้อปัญหา 10 20 หรือ 30 หรือ 40 แล้วแต่กรณี การฝึกจะต้องฝึกเป็นประจําโดยให้ทํา

ในเวลาสั น ๆ อาจจะเริมจาก 30 วินาที 1 นาที หรือ 2-3 นาที แล้วบันทึกผลทีทําได้ถูกต้องและ

ผิดพลาด เมือผู ้ เรียนสามารถทําได้ถูกต้องและถึงเกณฑ์ทีกําหนดเมือไร ก็ให้เรียนในเรืองอืนต่อไปได้ 

  ดังนั นการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ ทําได้โดยนําแบบฝึกเสริมทักษะทีสร้าง

ขึ นไปทดลองใช้กับนักเรียนเพือหาข้อบกพร่องของแบบฝึกและนําไปสู่การแก้ไข จากนั นนําแบบฝึก

ทีแก้ไขไปใช้จริงกับนักเรียนทีต้องการแก้ไขปัญหา แล้วนําข้อมูลมาตรวจสอบเพือหาประสิทธิภาพ

โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 หรือ 90/90 ขึ นอยู่กับความสามารถของนักเรียนทีเก็บข้อมูล 

   

5. งานวิจัยทีเกียวข้อง 

   

 เข็มทอง จิตจักร (2544: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ การเขียน

สะกดคํายากของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนนามนพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ ์ ทีมีระดับ
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ความสามารถทางภาษาไทยแตกต่างกัน ซึงเรียนโดยการใช้เกม ใช้แบบฝึกเสริมทักษะ และใช้วิธี

เรียนแบบปกติ พบว่า (1) ประสิทธิภาพของเกมการเขียนสะกดคํายากเท่ากับ 92.85/91.78 

ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคํายาก เท่ากับ 92.51/93.25 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ 

80/80 ทีตั งไว้ (2) คะแนนวัดผลสัมฤทธิ หลังเรียนของนักเรียนทุกกลุ่ม จะสูงกว่าคะแนนวัดผล

สัมฤทธิ ก่อนเรียน วิธีเรียนทีมีค่าเฉลียคะแนนสูงสุดคือ เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ รองลงมา

คือเรียนโดยการใช้เกม และค่าเฉลียคะแนนตําทีสุดคือ เรียนแบบปกต ิเมือพิจารณาตามระดับ

ความสามารถทางภาษาไทย พบว่า นักเรียนทีมีระดับความสามารถทางภาษาไทยสูง และปาน

กลาง จะมีผลเฉลียคะแนนสูง  เมือเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ส่วนนักเรียนทีมีระดับ

ความสามารถทางภาษาไทยตํา จะมีผลเฉลียคะแนนสูงเมือเรียนโดยการใช้เกม (3) เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ การเขียนสะกดคํายากของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 พบว่า คะแนนทดสอบก่อน

เรียนไม่ได้ส่งผลต่อปัจจัยอืน ๆ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผลสัมฤทธิ การเขียนสะกดคํายากของ

นักเรียนทีมีระดับความสามารถทีแตกต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 

0.05 และผลสัมฤทธิ การเขียนสะกดคํายากของนักเรียนทีได้รับการเรียนด้วยวิธีทีแตกต่างกัน มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 

สมนึก การเกษ (2544: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะทีมี

ประสิทธิภาพวิชาคณิตศาสตร์ เรือง สมการ ชั นมัธยมศึกษาปีที 1 พบว่า (1) แบบฝึกเสริมทักษะ

วิชาคณิตศาสตร์ เรือง สมการ ชนัมัธยมศึกษาปีที 1 มีประสิทธิภาพ 77.66/75.11 (2) ผลสัมฤทธิ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรือง สมการ ชั นมัธยมศึกษาปีที 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 

 สุพรรณนา  สงวนศิลป์  (2544 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาการสร้างแบบฝึกทักษะการ

เขียนสะกดคํายากจากหนังสือเรียน ชุดทักษะสัมพันธ์  สําหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที  2  

พบว่า แบบฝึกเขียนสะกดคํายาก ทีผู ้ วิจัยสร้างขึ นมีประสิทธิภาพ  90.63/85.52 ซึงสูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐานและความสามารถในการเขียนสะกดคํายากของกลุ่มตัวอย่าง หลังการใช้แบบฝึกสูงกว่า

ก่อนใช้แบบฝึกอย่างมีนัยนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 

นิตยา จินาทองไทย (2548: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาผลการพัฒนาทักษะและการคิด

คํานวณโดยใช้แบบฝึกทักษะในการแยกตัวประกอบของพหุนามประกอบการเรียนการสอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ ชั นมัธยมศึกษาปีที 3 พบว่า (1) การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก

ทักษะประกอบการสอน เรือง การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยตั งเกณฑ์ประสิทธิภาพที 70/70 
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พบว่าสือประกอบการสอน เรือง การแยกตัวประกอบของพหุนามผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพทีระดับ 

93.54/80.20 สูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้ (2) การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลัง

เรียน พบว่า สือการสอนแบบฝึกทักษะประกอบการเรียน เรือง การแยกตัวประกอบของพหุนาม มี

คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และการ

ประเมินผลก่อนเรียนมีค่าเฉลีย 3.93 ในขณะทีการประเมินผลหลังเรียนมีค่าเฉลีย 7.97 ซึงเป็น

ค่าเฉลียทีสูงขึ น และค่าเบียงเบนมาตรฐานของการประเมินก่อนเรียนมีค่า 2.23 สําหรับค่า

เบียงเบนมาตรฐานของการประเมินผลหลังเรียนมีค่า 1.32 

 สมพาษท์ สุวรรณรัตน์ (2546: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาการพัฒนาสือและกระบวนการ

เรียนการสอนทีเน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญ : กรณีการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้ชุดการสอน 

ในสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั นมัธยมศึกษาปีที 1 พบว่า ชุดการสอนสาระสังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที 4 ประวัติศาสตร์ และสาระที 5 ภูมิศาสตร์ ทีใช้สอนนักเรียน

ชั นมัธยมศึกษาปีที 1 พบว่ามีประสิทธิภาพ 82.38/84.33 หมายความว่า ผู ้ เรียนทําแบบฝึกหัด

ระหว่างเรียนได้คะแนนเฉลียร้อยละ 82.36 และผู ้เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนด้วยชุดการสอน 

ได้คะแนนเฉลียร้อยละ 84.33 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ทีตั งไว้ 80/80 

 จิราภรณ์ สกุลเหลืองอร่าม (2550: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาการทดลองใช้แบบฝึกเสริม

ทักษะ วิชาภาษาไทย ท31101 ชั นมัธยมศึกษาปีที 1 เรือง การเขียนสะกดคํา พบว่า (1) นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ การเรียนรู ้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย ท31101 ชั นมัธยมศึกษาปีที 1 เรือง การ

เขียนสะกดคํา หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 (2) 

นักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย ท31101 ชั นมัธยมศึกษาปีที 1 เรือง 

การเขียนสะกดคํา ในระดับมากทีสุด (3) แบบฝึกเสริมทักษะ วิชาภาษาไทย ท31101 ชั น

มัธยมศึกษาปีที 1 เรือง การเขียนสะกดคํา มีประสิทธิภาพ 81.45/82.53 สอดคล้องตามเกณฑ์ที

กําหนด 
 

  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้อง สามารถสรุปได้ว่า แบบฝึกเสริม

ทักษะสามารถใช้เป็นเครืองมือในการพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรียนได้ ดังนั นผู ้วิจัยจึงจะนํา

แนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป ของ

นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และการวิจัยครั งนี

ผูวิ้จัยต้องการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรียน

ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี 
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กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

แบบฝึกเสริมทักษะ  

ประกอบด้วย 4 ชุด ดังนี 

ชุดที 1 อาณาเขตประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป 

ชุดที 2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ชุดที 3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ชุดที 4 ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

 

ผลสัมฤทธิ ทางการเรียน เรือง ทวีปยุโรป 
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 บทที   3 
 

   วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยครั งนี เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) โดยมีวัตถุประสงค์     

(1) เพือหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 (2) เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง   

ทวีปยุโรป ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ  

โดยมีขั นตอนดังต่อไปนี 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 2. เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3. แบบแผนการทดลอง 

 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 6. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรทีใช้ในการวิจัยครั งนี เป็นนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 173 คน 

  กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครั งนี เป็นนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 53 คน โดยใช้วิธี

เลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) เนืองจากนักเรียนกลุ่มนี เป็นกลุ่มทีมีผลสัมฤทธิ ทาง  

การเรียนวิชาสังคมตํา 
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2. เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 2.1 เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

  1. แบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป ระดับชั น

มัธยมศึกษาปีที 3  จํานวน  4  ชุด ได้แก่ ชุดที 1 อาณาเขตประเทศต่าง  ๆในทวีปยุโรป ชุดที 2 

ลักษณะภูมิประเทศทวีปยุโรป ชุดที 3 ลักษณะภูมิอากาศทวีปยุโรป ชุดที 4 อาชีพและ

ทรัพยากรธรรมชาตทิวีปยุโรป 

  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ 

 2.2 ขั นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพเครืองมือ 

        2.2.1 แบบฝึกเสริมทักษะ 

   ขั นตอนการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป    

ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 จํานวน 4 ชุด ได้ดําเนินการดังนี 

  1. ศึกษาทฤษฎีและรูปแบบของการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ จากเอกสารและงานวิจัย

ทีเกียวข้อง 

  2. ศึกษาจุดมุ่งหมายของกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มาตรฐานการเรียนรู ้  สาระการเรียนรู ้  ผลการเรียนรู ้ ทีคาดหวัง จากหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน 

พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3. ศึกษารายละเอียดเนือหาสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู ้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โดย

นําเนื อหาสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป มาจัดทําแบบฝึกเสริมทักษะ จํานวน 4 ชุด 

ประกอบด้วย 

   ชุดที 1 อาณาเขตประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป 

   ชุดที 2 ลักษณะภูมิประเทศทวีปยุโรป 
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   ชุดที 3 ลักษณะภูมิอากาศทวีปยุโรป 

   ชุดที 4 ทรัพยากรธรรมชาตทิวีปยุโรป 

  4. จัดลําดับเนื อหาและส่วนประกอบในแบบฝึกเสริมทักษะแต่ละชุด  ดังนี 

   1.  จัดทําคําชี แจง  แนะนําการใช้แบบฝึก และจุดประสงค ์

   2.  จัดทําแบบฝึกเสริมทักษะ   

   3.  จัดทําแบบทดสอบก่อนเรียน  หลังเรียน  และเฉลยคําตอบ 

   4.  จัดทําแบบเฉลยแบบฝึก  แบบบันทึกคะแนน 

   5. จัดพิมพ์รูปเล่ม  

    5. นําแบบฝึกเสริมทักษะไปให้ผู ้เชียวชาญตรวจสอบ จํานวน 3 คน  

  6. นําแบบฝึกเสริมทักษะทีตรวจสอบแล้วมาแก้ไขปรับปรุงตามคําแนะนําของ

ผู ้เชียวชาญ  

  7. นําแบบฝึกเสริมทักษะไปทดลองใช้เพือหาประสิทธิภาพ ซึงมีการทดลองทั งหมด 3 

ครั ง ดังนี 

   1. ครั งที 1 นําแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป ไป

ทดลองใช้กับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทีเคย

เรียนเรืองนี มาแล้วในปีการศึกษาทีผ่านมา จํานวน 3  คน ได้แกน่ักเรียนเก่ง  ปานกลาง  อ่อน 

จํานวนอย่างละ 1 คน เพือนําข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข 

   2. ครั งที 2 นําแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยโุรป ไป

ทดลองใช้กับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทีเคย

เรียนเรืองนี มาแล้วในปีการศึกษาทีผ่านมา จํานวน 9 คน คือ นักเรียนเก่ง จํานวน 3 คน ปานกลาง 

จํานวน 3 คน อ่อน จํานวน 3 คน เพือนําข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข  

   3. ครั งที 3 นําแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป ไป

ทดลองใช้กบันักเรียนกลุ่มใหญ่ คือ นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย-   

ราชภัฏสวนสุนันทา ทีเคยเรียนเรืองนี มาแล้วในปีการศึกษาทีผ่านมา จํานวน 30 คน 

http://www.ssru.ac.th



 

 

 

29 

  8. นําข้อมูลทีได้จากการทดลองแบบฝึกมาคํานวณหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึก

ทักษะโดยการหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และหาค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 

  9. นําแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป ทีผ่านการทดลอง

ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน-

สุนันทา จํานวน 53 คน 

     2.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียน 

  การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ การเรียน ผู ้ วิจัยได้แบ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ

ออกเป็น 2 ชุด ซึงผู ้ วิจัยดําเนินการสร้างตามลําดับขั นตอน ดังนี 

  1. ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม และเกณฑ์การตรวจให้คะแนนจากเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

  2. ศึกษาเนื อหา จุดประสงค์การเรียนรู ้ ในแผนการจัดการเรียนรู ้ 

  3. สร้างแบบทดสอบตามจุดประสงค์ทีกําหนดไว้ ซึงแบบทดสอบแต่ละชุดมี

รายละเอียดดังนี 

   3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป ซึงใช้

ทดสอบนักเรียนทั งก่อนเรียนและหลังเรียน จํานวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ  

4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ 

   3.2 แบบทดสอบย่อย ซึงใช้ทดสอบนักเรียนทั งก่อนและหลังจากทํากิจกรรมใน

แบบฝึกเสริมทักษะ จํานวน 4 ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ฉบับละ 10 

ข้อ รวมทั งหมด 40 ข้อ 

  4. นําแบบทดสอบทีสร้างขึ นไปให้ผู ้เชียวชาญตรวจสอบ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ

ความเทียงตรงเชิงเนื อหาของแบบทดสอบใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 

(IOC)  

  5. นําข้อสอบทีผ่านการตรวจสอบจากผู ้เชียวชาญและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ 

(try out) กับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทีเคย
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เรียนเรืองนี มาแล้วในปีการศึกษาทีผ่านมา จํานวน 30 คน หลงัจากนั นนํากระดาษคําตอบมาตรวจ

ให้คะแนน ข้อทีตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อทีตอบผิดให้ 0 คะแนน  

  6. นําผลการทําแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) 

  7. นําผลการทําแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก (r) 

  8. หาค่าความเชือมันของแบบทดสอบตามวิธี คูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder – 

Richardson สูตร KR-20) โดยมีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.850 

  9. จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง 

ทวีปยุโรป เป็นแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ สําหรับทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพือใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลต่อไป 

 

3. แบบแผนการทดลอง 

 การวิจัยครั งนี เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู ้ วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ  The single 

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

 

ตารางที 1  แบบแผนการทดลอง  

 

Pre-test Treatment Post-test 

O1 X O2 

 

 เมือ  O1 หมายถึง การทดสอบก่อนการทดลอง  (Pretest) 

   X หมายถึง การสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 

   O2 หมายถึง การทดสอบหลังการทดลอง  (Posttest) 
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4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั งนี   ผู ้ วิจัยได้ดําเนินการตามขั นตอนต่อไปนี 

 1. ผู ้ วิจัยทําการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  นักเรียน จํานวน  30  ข้อ  เวลา 30 นาที 

 2. ทําการวัดความรู ้ พื นฐานแต่ละเรืองด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ แล้วจึงเรียนตาม

แผนการจัดการเรียนรู ้  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป แต่ละ

ชุด 

 3. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้

ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป กับนักเรียนสัปดาห์ละ  2  ชัวโมง 

 4. เมือทําแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป เสร็จแล้ว ทําการ

ทดสอบหลังแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป ด้วยแบบทดสอบหลัง

เรียนชุดละ 10 ข้อ 

 5. บันทึกคะแนนระหว่างเรียนและคะแนนหลังเรียน  ทั ง  4 ชุด  เป็นรายบุคคลเพือนําไป

วิเคราะห์ข้อมูล 

 6. เมือนักเรียนทําแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป ครบ 4 ชุด

แล้ว จากนั นให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียนจํานวน  30  ข้อ หลังเรียน 

(Post-test)  โดยแบบทดสอบหลังเรียนเป็นชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน 

 7. เมือเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว ผู ้วิจัยได้นําข้อมูลไปวิเคราะห์ผล

ต่อไป 

 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูวิ้จัยนําผลการทดสอบมาดําเนินการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ผูวิ้จัยได้นําเสนอ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลําดับต่อไปนี 
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 1.  วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียน  ดังนี 

  1.1 หาค่าความเทียงตรงเชิงเนื อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ

ทางการเรียน โดยใช้สูตรดชันีความสอดคล้อง  IOC 

  1.2 หาความยากง่ายของแบบทดสอบเป็นรายข้อ 

  1.3 หาค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบเป็นรายข้อ 

  1.4 หาค่าความเชือมันของแบบทดสอบทั งฉบับ โดยใช้วิธี  คูเดอร์ – ริชาร์ดสัน    

(Kuder – Richardson สูตร KR-20) 

 2. วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้

ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป ชั นมัธยมศึกษาปีที 3 โดยใช้สถิติ  ค่าเฉลีย ร้อยละ และส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน ของคะแนนทีได้รับจากผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียน 

 

6. สถิติที ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 1.  สถิติที ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของเครืองมือ 

  1.1  การหาค่าความเทียงตรง  (Validity)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียน  

โดยใช้สูตรค่าความสอดคล้อง  IOC  (สุวิมล ติรกานันท์, 2546: 139) 

 

  ค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC)  =     

                n  
 

  เมือ  IOC      แทน      ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื อหา หรือระหว่าง

ข้อสอบกับจุดประสงค ์

    แทน ผลรวมระหว่างคะแนนความคิดเห็นของผู ้เชียวชาญทั งหมด 

   n แทน จํานวนผู ้เชียวชาญทั งหมด 

 

  1.2  การหาค่าอํานาจจําแนก (Discrimination)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทาง      

การเรียน  โดยใช้สูตร (พิสณุ ฟองศรี, 2551: 184) 

 

   อํานาจจําแนก (r) =  จํานวนคนกลุ่มสูงตอบถูก – จํานวนคนกลุ่มตําตอบถูก 

            จํานวนคนกลุ่มสูงหรือกลุ่มตํา 
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  1.3  การหาค่าความเชือมัน (Reliability) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียน  โดย

ใช้สูตร คูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (KR-20)  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2544: 180)   

 

   r  =         k       St 
2    -  pq 

              k – 1                    St 
2 

 

  เมือ  r แทน ความเชือมันของแบบทดสอบ 

    k แทน จํานวนข้อสอบ 

    p  แทน สัดสวนของผู ้ทําถูกแต่ละข้อ 

    q  แทน 1 - p 

    St 
2
 แทน ความแปรปรวนของคะแนนทีสอบได้ 

 

  1.4  การหาความยากง่ายของแบบทดสอบเป็นรายข้อ โดยใช้สูตร (พิสณุ ฟองศรี, 

2551: 183) 

   ความยาก (p) = จํานวนผู ้ตอบถูก 

              จํานวนผู ้สอบทั งหมด 

 
   

 2.  สถิติพื นฐาน   

  2.1  ค่าเฉลีย  (Mean)  ของคะแนนใช้สูตร (สุวิมล ติรกานันท์, 2546: 81) 

     =  

   เมือ  แทน ค่าเฉลีย 

     แทน ผลรวมของคะแนนทั งหมดในกลุ่ม 

    N แทน จํานวนคะแนนในกลุ่ม 

 

  2.2  ร้อยละ  (Percent)  ใช้สูตร (สุวิมล ติรกานันท์, 2544: 177) 

 

    ร้อยละ = สัดส่วน x  100 
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  2.3  การหาค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) ใช้สูตร (พิสณุ ฟองศรี, 

2551: 165) 

    S.D. = nx2 - (x2) 

                   n(n – 1 ) 

 

   เมือ S.D. แทน ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน 

    x2 แทน ผลรวมของคะแนนทั งหมด 

     (x2) แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกําลังสอง  

     n แทน จํานวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

 
 

 3. สถิติอนุมาน  

  เพือใช้ทดสอบความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียน โดยใช้สูตร t-test 

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

      t =   D 

                nD2  -  (D)2 

         n  -   1 

  เมือ    D    แทน ผลต่างระหว่างข้อมูลแต่ละคู่ 

         D   แทน ผลรวมทั งหมดของผลต่างระหว่างข้อมูลแต่ละคู่ 

         D2  แทน ผลรวมทั งหมดของผลต่างระหว่างข้อมูลแต่ละคู่ยกกําลังสอง 

           n    แทน  จํานวนกลุ่มตัวอย่างหรือจํานวนคู ่
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 4.  การคํานวณหาค่าประสิทธิภาพ  (E1 / E2) ใช้สูตร (พิสณุ ฟองศรี, 2551: 185) 
 

  สูตรที  1   E1 =   
 

   เมือ E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

     แทน ผลรวมของคะแนนทีได้จากการวัดระหว่างเรียน 

    A แทน คะแนนเต็มจากการวัดระหว่างเรียน 

    N แทน จํานวนผู ้เรียน 

 
  

 สูตรที  2   E2 =   

 

   เมือ E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

    F แทน ผลรวมของคะแนนทีได้จากการทดสอบหลังเรียน 

    B แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน   

    N แทน จํานวนผู ้เรียน 
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บทที   4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยครั งนี  มีวัตถุประสงค์เพือหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้

ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการ

เรียนสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 ก่อนเรียนและ

หลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ ผู ้ วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ ดังนี 

 1. สัญลักษณ์ทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. สัญลักษณ์ทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 สัญลักษณ์ทีผู ้ศึกษาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี 

   แทน ค่าคะแนนเฉลีย 

 S.D.  แทน ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

 t  แทน ค่าสถิติทีคํานวณจาก t – test 

 E1  แทน ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ 

 E2  แทน ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูวิ้จัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ ดังนี 

 ตอนที 1 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ 

เรือง ทวีปยุโรป 

 ตอนที 2 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  

สาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป 
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3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตอนที 1 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ 

เรือง ทวีปยุโรป 

ตารางที 2 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละของคะแนนการทําแบบฝึกเสริมทักษะ

สาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป 
 

จํานวนแบบฝึก คะแนนเต็ม  S.D. E1 

4 ชุด 40 34.07 1.91 85.18 

 

 จากตารางที 2 พบว่า ค่าเฉลียของคะแนนการทําแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้

ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป มีค่าเท่ากับ 34.07 คิดเป็นร้อยละ 85.18 

 

ตารางที 3  ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ ทางการเรียน    

สาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป 

 

คะแนนเต็ม  S.D. E2 

30 25.03 1.65 83.43 

 

 จากตารางที 3 พบว่า ค่าเฉลียของคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียน

สาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป หลังการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ เท่ากับ 25.03  

คิดเป็นร้อยละ 83.43 
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ตารางที 4 ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป 

  

จํานวนนักเรียน ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) ประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) 

30 85.18 83.43 

 

 จากตารางที 4 พบว่าจากการทําแบบทดสอบย่อยหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะสาระ

การเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป คิดเป็นร้อยละ 85.18 และมีคะแนนจากการทําแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.43 ดังนั นแบบฝึกเสริมทักษะสาระการ

เรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 จึงมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 

85.18/83.43 

 

ตอนที 2 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

สาระการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป 

 

ตารางที 5 ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสาระ       

การเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

 S.D.  S.D. 

30 14.06 3.43 24.38 2.08 

 

  จากตารางที 5 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง   

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

คะแนนเฉลียเท่ากับ 24.38 (S.D.= 2.08) 
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ตารางที 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลียผลสัมฤทธิ ทางการเรียน สาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์           

เรือง ทวีปยุโรป ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ 

 

การทดสอบ จํานวนนักเรียน  S.D. df ค่า t 

ก่อนเรียน 53 14.06 3.43 
52 -22.987* 

หลังเรียน 53 24.038 2.08 

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 

 

 จากตารางที 6 พบว่า คะแนนเฉลียการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสาระการเรียนรู ้

ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป หลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติทีระดับ.05 
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บทที   5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง 

ทวีปยุโรป ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ผูวิ้จัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และได้ให้

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพือหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป    

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

 2. เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป  

ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ  

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1.  แบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

 2.  นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 มีผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ 

เรือง ทวีปยุโรป หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะสูงกว่าก่อนเรียน 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1.  แบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป ระดับชั นมัธยมศึกษาปี 

ที 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์คือ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  85.18/83.43 

 2.  ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป ของนักเรียนชั น

มัธยมศึกษาปีที 3 หลังจากทีเรียนด้วยแบบฝึกแบบฝึกเสริมทักษะ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 
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อภิปรายผล 

 

 จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง 

ทวีปยุโรป ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ผู ้ วิจัยสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี 

  1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีป

ยุโรป ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที 3 ซึงมีค่าเท่ากับ 85.18/83.43 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทีตั งไว้นั น 

เมือพิจารณารายละเอียด พบว่า 

   1.1 ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) ซึงได้จากการทําแบบทดสอบย่อย 

หลังจากเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป ในแผนนั น ๆ เสร็จ

สินลง เมือรวมคะแนนการทดสอบ ได้นํามาหาค่าเฉลีย และคิดเป็นร้อยละ ซึงมีค่าเท่ากับ 85.18 

แสดงให้เห็นว่าแบบฝึกเสริมทักษาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ทีสร้างขึ นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 

(E1) ทีตั งไว้ร้อยละ 80 ทั งนี อาจเนืองมาจาก 

   1.1.1 แบบฝึกเสริมทักษะ เป็นสือทีผู ้ วิจัยสร้างขึ นจากหลักจิตวิทยาทีมี

การเรียงลําดับเนื อหาจากง่ายไปยาก การใช้หลักการฝึกซํ า ๆ จะช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะในการ

เรียนเรืองใดเรืองหนึงและสามารถจดจําไปได้นาน ๆ ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สุพรรณี ช. เจน

จิต: 2528 (อ้างถึงใน วาสนา ยิส,ุ 2535) ทีกล่าวไว้ว่าบทเรียนต้องให้มีความยากง่ายเหมาะแก่ชั น 

และวัย ถ้าบทเรียนยากเกินไป การเรียนรู ้ก็จะเกิดได้ยาก ครูต้องพยายามหาวิธีทําให้ง่ายขึ น เหมาะ

กับวัยเด็กและยังสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู ้ของธอร์นไดค ์(ทิศนา แขมมณี, 2551: 52) ทีกล่าว

ว่าการฝึกหัดหรือกระทําบ่อย ๆ ด้วยความเข้าใจจะทําให้การเรียนรู ้นั นคงทนถาวร ถ้าไม่ได้กระทํา

ซํ าบ่อย ๆ การเรียนรู ้นั นจะไม่คงทนถาวร และในทีสุดอาจลืมได้  

   1.1.2 แบบฝึกเสริมทักษะ เป็นสือทีผู ้ วิจัยสร้างขึ น โดยมีคําชี แจงและ

คําสังทีชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมทั งมีตัวอย่างประกอบ ช่วยให้การทําแบบฝึกเสริมทักษะของ

นักเรียนง่ายขึ น ซึงสอดคล้องกับ วรสุดา  บุญยไวโรจน์ (2536: 37) ทีกล่าวไว้ว่า แบบฝึกควรมี

ความชัดเจนทั งคําสังและวิธีทํา คําสังหรือตัวอย่าง แสดงวิธีทําทีใช้ไม่ควรยาวเกินไป เพราะจะทํา

ให้เข้าใจยาก ควรปรับให้ง่ายเหมาะสมกับผู ้ใช้ ทั งนี เพือให้นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ถ้า

ต้องการ และยังสอดคล้องกับ สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2544: 9-10 ) ทีกล่าวไว้ว่า แบบฝึกทีดีควร

ชัดเจนทั งคําสังและวิธีทํา ตัวอย่างแสดงวิธีทําไม่ควรยาวเกินไปเพราะจะทําให้เข้าใจยาก ควร

ปรับปรุงให้ง่ายเหมาะสมกับผู ้ เรียน 
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   2.  ประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) ซึงได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการ

เรียน หลังจากเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป ครบทงั 4 

ชุด โดยได้นําคะแนนมาหาค่าเฉลีย และคิดเป็นร้อยละมีค่าเท่ากับ 83.43 แสดงให้เห็นว่า แบบฝึก

เสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป ทีสร้างขึ นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ (E2) 

ทีตั งไว้ร้อยละ 80 ทั งนี อาจเป็นเพราะนักเรียนได้เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะทําให้มีความรู ้และ

ทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป มากขึ น เมือทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการ

เรียนจึงทําให้มีผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ทีตั งไว้ ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สุนันทา 

สุนทรประเสริฐ (2544: 2) ทีกล่าวว่า แบบฝึกเสริมทักษะจะทําให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนดีขึ น 

เพราะเป็นเครืองอํานวยประโยชน์ในการเรียนรู ้  และยังเป็นเครืองมือวัดผลการเรียนหลังจากจบ

บทเรียนในแต่ละครั ง 

  ทั งนี  เมือพิจารณาผลการศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะสาระการ

เรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยโุรป ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 ซึงมีค่าเท่ากับ 85.18/83.43 ซึง

สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 จะเห็นได้ว่าผลการศึกษาในประเด็นนี สอดคล้องกับงานวิจัยของ เข็มทอง   

จิตจักร (2544: บทคัดย่อ) พบว่า แบบฝึกเสริมทักษะมีประสิทธิภาพของเกมการเขียนสะกดคํายาก

เท่ากับ 92.85/91.78 และยังสอดคล้องกับงายวิจยัของ สุพรรณนา  สงวนศิลป์  (2544: บทคัดย่อ) 

ได้ทําการศึกษาการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคํายากจากหนังสือเรียน ชุดทักษะสัมพันธ์  

สําหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที  2  พบว่า แบบฝึกเขียนสะกดคํายาก ทีผู ้ วิจัยสร้างขึ นมี

ประสิทธิภาพ  90.63/85.52 ซึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สมพาษท์ สุวรรณรัตน์ (2546: บทคัดย่อ) พบว่า ชุดการสอนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม สาระที 4 ประวัติศาสตร์ และสาระที 5 ภูมิศาสตร์ ทีใช้สอนนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 

1 พบว่ามีประสิทธิภาพ 82.38/84.33 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภรณ์ สกุลเหลืองอร่าม 

(2550: บทคัดย่อ) พบว่า แบบฝึกเสริมทักษะ วิชาภาษาไทย ท31101 ชั นมัธยมศึกษาปีที 1 เรือง 

การเขียนสะกดคํา มีประสิทธิภาพ 81.45/82.53 สอดคล้องตามเกณฑ์ทีกําหนด 

 

  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป ของ

นักเรียนทีเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 

.05 นั น สามารถอภิปรายผลได้ดังนี 
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    2.1 จากการทําแบบทดสอบก่อนเรียน นักเรียนมีคะแนนเฉลียเท่ากับ 14.06 จาก

คะแนนเต็ม 30 คะแนน ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.43 ทั งนี เพราะนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปี 

ที 3 เพิงเริมเรียนเนื อหาเกียวกับสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป จึงเป็นเรืองยากทีจะทํา

ให้นักเรียนสามารถตอบได้ถูกต้อง จึงทําให้คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนของนกัเรียนออกมา

ตํา 

2.2 จากการทําแบบทดสอบหลังเรียน นักเรียนมีคะแนนเฉลีย เท่ากับ 24.38 ส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.08 ซึงจากการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ ทางการ

เรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง ทวีปยุโรป พบว่าสูงกว่าก่อน

เรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ทั งนี เพราะนักเรียนได้รับการฝึกทักษะจากการใช้แบบ

ฝึกเสริมทักษะ จนทําให้นักเรียนมีความรู ้ความเข้าใจและเกิดทักษะ ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สมนึก การเกษ (2544: บทคัดย่อ) พบว่า ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรือง สมการ 

ชั นมัธยมศึกษาปีที 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา จินาทองไทย (2548: บทคัดย่อ) พบว่า การเปรียบเทียบคะแนน

ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า สือการสอนแบบฝึกทักษะประกอบการเรียน เรือง การ

แยกตัวประกอบของพหุนาม มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

ทีระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภรณ์ สกุลเหลืองอร่าม (2550: บทคัดย่อ) พบว่า 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ การเรียนรู ้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย ท31101 ชั นมัธยมศึกษาปีที 1 

เรือง การเขียนสะกดคํา หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที

ระดับ .01 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีการสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู ้ ภูมิศาสตร์ ให้ครอบคลุม

เนื อหาอืน ๆ เพือแก้ปัญหาการเรียนให้กับนักเรียน 

 2. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรียนระหว่างการใช้แบบฝึกเสริม

ทักษะกับสือนวัตกรรมอืน 
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ประวัติผู ้ทํารายงานการวิจัย 
 

ชือ – สกุล  :  นางกรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์ 

 

ประวัติการศึกษา 

1.  ระดับปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

พ.ศ. 2539 

2.  ระดับปริญญาโท : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการวิจัยการศึกษา) มหาวิทยาลัย-

รามคําแหง พ.ศ. 2548 

 

ตําแหน่งและสถานทีทํางานปัจจุบัน 

 ตําแหน่ง : อาจารย์ ระดับ 7 

สังกัด     : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ปัจจุบันปฏิบัติงานที : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจํากลุ่มสาระ-

การเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ผลงานวิจัย 

 1. การศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ-

สวนสุนันทา 

2. จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในศตวรรษที 21 

 3. คุณลักษณะทีพึงประสงค์ทางจริยธรรมของนักศึกษาครู (หลักสูตร 5 ปี) คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 5. การพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั นเรียนของอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ด้วยกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 6. พฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก   

 

  1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

  2. แบบฝึกเสริมทักษะ  

  3. แผนการจัดการเรียนรู ้

  4. รายชือผู ้ เชียวชาญ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียน 
เรือง  ทวีปยุโรป 

สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ส33101) ม.3 

************************************************************************************ 

คําสั ง : จงเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดลงในกระดาษคําตอบ (ข้อสอบมีทั งหมด 30 ข้อ) 

 

1. ข้อใดกล่าวเกียวกับขนาดของทวีปยุโรปได้ถูกต้องทีสุด 

 1. ใหญ่เป็นอับดับที 4 ของโลก    

 2. ใหญ่กว่าออสเตรเลีย 

 3. เล็กกว่าเอเชีย ใหญ่กว่าแอฟริกา   

 4. เล็กกว่าอเมริกาเหนือ ใหญ่กว่าอเมริกาใต้ 

2. ตําแหน่งทีตั งของทวีปยุโรป คือข้อใด 

 1. มีเส้นศูนย์สูตรลากผ่านกลางทวีป   

 2. มีทีตั งอยู่ในซีกโลกเหนือทั งหมด 

 3. อยู่ระหว่างเส้นละติจูดที 40 องศาเหนือ ถึง 65 องศาเหนือ 

 4. อยู่ระหว่างเส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์กับทรอปิกออฟแคปริคอร์น 

3. ประเทศใดทีไม่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเยอรมนี 

 1. สวิตเซอร์แลด์     2. ฝรังเศส 

 3. อิตาลี     4. โปแลนด์ 

4. ประเทศใดตั งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศสวีเดน 

 1. ลัตเวีย     2. นอร์เวย์ 

 3. ฟินแลนด ์     4. ลิทัวเนีย 

5. ประเทศใดทีไม่มีชายฝังทะเล 

 1. บัลแกเรีย     2. โรมาเนีย 

 3. สโลวาเกีย     4. แอลเบเนีย 

6. ลักษณะภูมิประเทศทีเด่นของยุโรปใต้ คือข้อใด 

 1. ทีราบ     2. ทีราบสูง 

 3. ธารนํ าแข็ง     4. เทือกเขาสูง 
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7. เทือกเขาในข้อใดทีเกียวข้องกับคาบสมุทรไอบีเรีย 

 1. เทือกเขายูราล    2. เทือกเขาคอเคซัส 

 3. เทือกเขาพีเรนีส    4. เทือกเขาคาร์เปเทียน 

8. ข้อใดมีความเกียวข้องกับเทือกเขาแอปเพนไนน์มากทีสุด 

 1. คาบสมุทรบอลข่าน    2. คาบสมุทรจัตแลนด ์

 3. คาบสมุทรอิตาลี    4. คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย 

9. ยอดเขาเอลบรูสตั งอยู่บนเทือกเขาใด 

 1. เทือกเขาแอลป์    2. เทือกเขาไดนาริกแอลป์ 

 3. เทือกเขาคอเคซัส    4. เทือกเขาคาร์เปเทียน 

10. ลักษณะภูมิประเทศในข้อใดเกียวข้องกับสเปนมากทีสุด 

 1. ทีราบสูงเมเซตา    2. ทีราบสูงโบฮีมีย 

 3. ทีราบสูงแบล็กฟอเรสต ์   4. ทีราบสูงมัสซีฟซองตรัล 

11. เทือกเขาใดตั งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย 

 1. เทือกเขาเชอเลน    2. เทือกเขาแอลป์ 

 3. เทือกเขาพีเรนีส    4. เทือกเขาแอปเพนไนน์ 

12. คาบสมุทรใดในทวีปยุโรปมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาหินเก่า 

 1. คาบสมุทรไอบีเรีย    2. คาบสมุทรอิตาลี 

 3. คาบสมุทรบอลข่าน    4. คาบสมทุรสแกนดิเนเวีย 

13. แม่นํ าสายใดยาวทีสุดในยุโรป 

 1. แม่นํ าดานูบ     2. แม่นํ าโวลกา 

 3. แม่นํ าไรน์     4. แม่นํ าเอลเบ 

14. แม่นํ าสายใด ไม ่เกียวข้องกับทีราบใหญ่ภาคกลางของทวีปยุโรป 

 1. แม่นํ าโป     2. แม่นํ าไรน์ 

 3. แม่นํ าลัวร์     4. แม่นํ าดานูบ 

15. ข้อใด ไม ่เข้าพวก 

 1. ทะเลดํา     2. ทะเลบาร์บารา 

 3. ทะเลแคสเปียน    4. ทะเลแบเรนต์ส 
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16. ข้อใด มิใช่ สาเหตุทีทําให้ทวีปยุโรปได้ชือว่าเหมาะสมสําหรับการดํารงชีพ 

 1. มีอากาศอบอุ่น 

 2. ไม่มีทะเลทรายภายในทวีป 

 3. มีปริมาณนํ าฝนเพียงพอต่อการเกษตรกรรม 

 4. เป็นทวีปทีมีขนาดใหญ่ พื นทีส่วนใหญ่เป็นทีราบลุ่มแม่นํ า 

17. ข้อใดถูกต้อง 

 1. แม่นํ าโวลกาเป็นแม่นํ าทียาวทีสุดในทวีปยุโรป 

 2. ลักษณะชายฝังแบบฟยอร์ดพบในประเทศเดนมาร์กมากทีสุด 

 3. คาบสมุทรบอลข่าน คาบสมุทรไอบีเรีย อยู่ในยุโรปเหนือ 

 4. เขตทีราบใหญ่ภาคกลางของทวีปยุโรปมีอาณาเขตตั งแต่มหาสมุทรแอตแลนติกถึง 

ทะเลแคสเปียน 

18. เหตุผลข้อใดทําให้ชายฝังทะเลนอร์เวย์นํ าทะเล ไม่เป็นนํ าแข็งในฤดูหนาว 

 1. ทะเลนํ าตื นได้รับแสงอาทิตย์    

 2. ได้รับแสงตรงจากดวงอาทิตย์ 

 3. เป็นดินแดนพระอาทิตย์เทียงคืน   

 4. กระแสนํ าอุ่นแอตแลนติกเหนือไหลผ่าน 

19. ฟยอร์ด (Fjord) จะพบในประเทศใดมากทีสุด 

 1. นอร์เวย์     2. รัสเซีย 

 3. สวีเดน     4. ฝรังเศส 

20. ทะเลในข้อใดตั งอยู่ทางทิศใต้ของยุโรป 

 1. ทะเลเหนือ     2. ทะเลเอเดรียติก 

 3. ทะเลนอร์วีเจียน    4. ทะเลไอริช 

21. ข้อใดไมเ่กียวข้องกับอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน 

 1. คาบสมุทรจัตแลนด ์    2. ชายฝังของประเทศสเปน 

 3. ภาคใต้ของประเทศฝรังเศส   4. ชายฝังของประเทศกรีซ 

22. ส่วนใหญ่ของคาบสมุทรไอบีเรียมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบใด 

 1. อบอุ่นชื นภาคพื นทวีป    2. เมดิเตอร์เรเนียน 

 3. ภาคพืนสมุทรชายฝังตะวันตก   4. ทุ่งหญ้ากึงทะเลทรายอบอุ่น 
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23. ภูมิอากาศแบบใด ไม ่ปรากฏในทวีปยุโรป 

 1. แบบอบอุ่นชื นภาคพื นทวีป   2. แบบทุนดรา 

 3. แบบทะเลทราย    4. แบบภาคพื นสมุทรชายฝังตะวันตก 

24. ภูมิอากาศแบบใดทีปรากฏอยู่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย 

 1. แบบไทกา     2. แบบทุนดรา 

 3. แบบอบอุ่นชื น     4. แบบเมดิเตอร์เรเนียน 

25. “อากาศอบอุ่นในฤดูหนาว และร้อนจัดในฤดูร้อน ฝนตกปานกลางและตกหนักในฤดูหนาว พืช

พรรณธรรมชาติเป็นไม่พุ่มมีหนาม” ข้อความดังกล่าวจัดเป็นภูมิอากาศแบบใดในทวีปยุโรป 

 1. แบบเมดิเตอร์เรเนียน    2. แบบอบอุ่นชื นภาคพื นทวีป 

 3. แบบอบอุ่นชื น     4. แบบภาคพื นสมุทรชายฝังตะวันตก 

26. พืชพรรณธรรมชาติชนิดใดทีพบในเขตภูมิอากาศแบบไทกา 

 1. มอส ตะไคร่นํ า     2. ป่าสน 

 3. ป่าผลัดใบ     4. ป่าแคระ 

27. แหล่งป่าไม้เนื ออ่อนทีสําคัญขอทวีปยุโรป 

 1. ยุโรปใต้     2. คาบสมุทรบอลข่าน 

 3. คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย   4. ยุโรปตะวันตก 

28. ทะเลเหนือมีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติของยุโรปในข้อใด 

 1. เหล็ก ถ่านหิน     2. ตะกัว ทองแดง 

 3. บอกไซด์ อะลูมิเนียม    4. นํ ามัน ก๊าซธรรมชาติ 

29. ประเทศใดทีไม่ได้จับปลาจากทะเลเหนือ 

 1. ออสเตรีย     2. นอร์เวย์ 

 3. เดนมาร์ก     4. ไอซ์แลนด ์

30. บริเวณใดเป็นแหล่งทีมีปลาชุกชุมเหมาะแก่การทําประมงมากทีสุด 

 1. อ่าวบิสเคย์     2. ทะเลบอลติก 

 3. ดอกเกอร์แบงค ์    4. ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

 

************************************ 
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แบบฝึกเสริมทักษะ (ชุดที  1) 

เรือง  อาณาเขตประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป 

 

คําชี แจง : 1. แบบฝึกเสริมทักษะฉบับนี จัดทําขึ นโดยมีจุดมุ่งหมายเพือเป็นการให้ความรู้ เพิมเติม

เกียวกับเรือง อาณาเขตประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปให้กับนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที 

3 ทีกําลังเรียนใน สาระท ี5 : ภูมิศาสตร์  

     2. แบบฝึกฉบับนี จะประกอบไปด้วย  

  2.1 เนื อหาสาระสําคัญเกียวกับทีมาของทวีปยุโรป ได้แก่ ลักษณะทังไป ทีตั งและขนาด

พื นที อาณาเขต รายชือประเทศ 

  2.2 แผนทีรัฐกิจของยุโรป 

  2.3 แบบฝึกหัด 

  2.4 เฉลยแบบฝึกหัด 

 
2.1 สาระสําคัญ 

                ยุโรปเป็นทวีปทีมีพื นทีทั งหมดอยู่ในซีกโลกเหนือ มีชายฝังทะเลทีเว้าแหว่งมาก ทําให้ได้รับ

อิทธิพลทะเลเกือบทั งหมด จึงเป็นทวีปทีไม่มีลักษณะแห้งแล้งแบบทะเลทราย ความเหมาะสมของ

ภูมิอากาศประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและความขยันหมันเพียรของประชากร ซึงส่วน

ใหญ่เป็นชาวผิวขาว ทําให้ยุโรปเป็นทวีปทีมีความเจริญก้าวหน้าทางด้ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สังคมวัฒนธรรมยุคใหม่ 

ลักษณะทั วไป 

             คําว่า “ยุโรป” เชือว่ามาจากภาษาแอสซีเรียนว่า “เอเรบ” (Ereb) หมายถึง ดินแดนแห่งดวง

อาทิตย์ตก ซึงเป็นภาษาโบราณของชาวเอเชียตะวันตกเฉียงใต้  

                ยุโรป เป็นทวีปทีมีขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 รองจากทวีปออสเตรเลีย เป็นทวีปทีมีพื นแผ่นดิน

ติดต่อเป็นผืนเดียวกับทวีปเอเชีย คล้ายเป็นคาบสมุทรหนึงของทวีปเอเชีย จึงมีชือเรียกรวมกันว่า ยูเรเชีย 

(Eruasia) 

                ยโุรปเป็นทวีปทีอยู่ในซีกโลกเหนือค่อนไปทางขั วโลกเหนือ ไม่มีดินแดนส่วนใดอยู่ใต้เส้นทรอปิ

กออฟแคนเซอร์   มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาของเปลือกโลกตั งแต่ยุคหินเก่าแก่ทีสุด ได้แก่ บอลติกชีลด์ 

(Baltic Shield) เทือกเขาเชอเลน จนถึงหินยุคใหม่ทีสุด คือ เขตเทือกเขาทางตอนใต้ เช่น เทือกเขาพีเรนีส, 

เทือกเขาแอลป์, เทือกเขาแอปเพนไนน์ในคาบสมุทรอิตาลี, เทือกเขาไดนาริกแอลป์ , เทือกเขาคาร์เป

เทียนในคาบสมุทรบอลข่าน 
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ทีตั งและขนาดพื นที 

                ยุโรปตั งอยู่ในซีกโลกเหนือค่อนไปทางขั วโลกเหนือ ระหว่างประมาณละติจูด 36-71 องศา

เหนือ กับลองจิจูด 9 องศาตะวันตก ถึง 66 องศาตะวันออก มีพื นทีประมาณ 10 ล้านตารางกิโลเมตร โดย

มีประเทศทีมีขนาดใหญ่ทีสุดคือ รัสเซีย (17,134,678 ตารางกิโลเมตร) และประเทศทีมีขนาดเล็กทีสุด คือ 

ซานมารีโน (61 ตารางกิโลเมตร) ยกเว้นนครวาติกัน มีพื นที 0.44 ตารางกิโลเมตร) 

อาณาเขต 

            1.ทิศเหนือ ติดต่อกับมหาสมุทรอาร์กติก และน่านนํ าทางตอนเหนือ ได้แก่ ทะเลขาว ,ทะเลคา

รา, ทะเลแบเรนต์ส ซึงเป็นเขตทีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจน้อยมาก เพราะในฤดูหนาวมีนํ าแข็งปกคลุม

ใช้เดินเรือไม่ได้ มีคาบสมุทรทีสําคัญ คือ คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย, คาบสมุทรจัตแลนด์, คาบสมุทรโคลา 

                2.ทิศตะวันออก ติดต่อกับทวีปเอเชีย โดยมีเทือกเขาอูราล, แม่นํ าอูราล, ทะเลสาบแคสเปียน 

แบ่งยุโรปกับเอเชียออกจากกัน 

                3.ทิศใต้ติดต่อกับทวีปเอเชีย โดยมีเทือกเขาคอเคซัส และทะเลดํา, ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน คัน

ระหว่างทวีปยุโรปกับแอฟริกา มีคาบสมุทรและช่องแคบทีสําคัญคือ คาบสมุทรไอบีเรีย, คาบสมุทรอิตาลี, 

คาบสมุทรบอกข่าน, คาบสมุทรไครเมีย, ช่องแคบยิบรอลตา, ช่องแคบบอสฟอรัส, ช่องแคบดาร์ดะเนลส์ 

มีเกาะทีสําคัญคือ เกาะชิชิลี, เกาะซาร์ดิเนีย, เกาะคอสตาริกา, เกาะคริตและเกาะไซปรัส 

                4.ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก มีทะเลทีสําคัญ คือ ทะเลเหนือ ทะเลนอร์วี

เจียน, อ่าวบิสเคย์ มีเกาะทีสําคัญ คือ เกาะบริเตนใหญ่, เกาะไอร์แลนด์, เกาะไอซ์แลนด์ 

ทวีปยุโรป แบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาค 

             1.ยุโรปเหนือ ได้แก่ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน  เอสโทเนีย 

แลตเวียและลิธัวเนีย 

                2.ยุโรปตะวันตก ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม ฝรังเศส เยอรมนี ลิกเตนสไตน์ ลักเซมเบิร์ก 

เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร 

                3.ยุโรปตะวันออก ได้แก่ เบลารุส บัลแกเรีย สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี มอลโดวา โปแลนด์ 

โรมาเนีย สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และ ยูเครน 

                4.ยุโรปใต้ ได้แก่ แอลเบเนีย อันเดอร์รา บอสเนีย-เฮอร์เซโกวินา โครเอเชีย กรีซ อิตาลี แมซิโด

เนีย มอลตา โปรตุเกส ซานมารีโน สโลวีเนีย สเปน และยูโกสลาเวีย 

                5.ดินแดนทีเป็นรัฐอิสระทีตั งอยู่ในประเทศอืนอีก 2 รัฐ คือ นครรัฐวาติกา ตั งอยู่ในกรุงโรม

ประเทศอิตาลี และโมนาโก ตั งอยู่บริเวณชายฝังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในประเทศฝรังเศสใกล้พรมแดน

อิตาลี) 
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ประเทศในทวีปยุโรป 

ประเทศที ประเทศ ชือทางการ ชือภาษาไทย 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 สาธารณรัฐฟินแลนด์ เฮลซิงกิ (Helsinki) 

13 France French Republic สาธารณรัฐฝรังเศส ปารีส (Paris) 

14 Germany Federal Republic of 

Germany 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ี เบอร์ลิน (Berlin) 

15 Greece Hellenic Republic สาธารณรัฐเฮลเลนิก เอเธนส์ (Athens) 

16 Hungary Republic of Hungary สาธารณรัฐฮังการี บูดาเปสต์ (Budapest) 

17 Iceland Republic of Iceland สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ เรคยาวิก (Reykjavík) 

18 Ireland Republic of Ireland สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ดับลิน (Dublin) 

19 Italy Italian Rupublic สาธารณรัฐอิตาล ี โรม (Rome) 

20 Latvia Republic of Latvia สาธารณรัฐลัตเวีย ริกา (Riga) 

21 Liechtenstein Principality of Liechtenstein ราชรัฐลิกเตนสไตน์ วาดุซ (Vaduz) 

22 Lithuania Republic of Lithuania สาธารณรัฐลิทัวเนีย วิลนีอุส (Vilnius) 

23 Luxembourg Grand Duchy of 

Luxembourg 

ราชรัฐลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบร์ิก 

(Luxembourg) 
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ประเทศที ประเทศ ชือทางการ ชือภาษาไทย 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 

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ อัมสเตอร์ดัม 

(Amsterdam) 

30 Norway Kingdom of Norway ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ออสโล (Oslo) 

31 Poland Republic of Poland สาธารณรัฐโปแลนด์ วอร์ซอ (Warsaw) 

32 Portugal Portuguese Republic สาธารณรัฐโปรตุเกส ลิสบอน (Lisbon) 

33 Romania Romania โรมาเนีย บูคาเรสต์ (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 

สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่

และไอร์แลนด์เหนือ 

ลอนดอน (London) 

44 Vatican City Vatican City State นครรัฐวาติกัน วาติกัน (Vatican) 

 

http://www.ssru.ac.th



 

 

 

 

57 

 

แบบฝึกหัดที  1 
 

คําชี แจง : ให้นักเรียนระบายสีแบ่งขอบเขตประเทศในทวีปยุโรป พร้อมตอบคําถามลงในช่องว่างให้

ถูกต้อง 

 

 
 

1. ฟินแลนด์อยู่ในภูมิภาค.................................. 2. กรีซอยู่ในภูมิภาค........................................... 

3. เนเธอแลนด์อยู่ในภูมิภาค.............................. 4. สเปนอยู่ในภูมิภาค......................................... 

5. โปแลนด์อยู่ในภูมิภาค.................................. 6. โปรตุเกสอยู่ในภูมิภาค.................................... 

7. ฝรังเศสอยู่ในภูมิภาค.................................. 8. อิตาลีอยู่ในภูมิภาค........................................ 

9. เยอรมนีอยู่ในภูมิภาค.................................. 10. รัสเซียอยู่ในภูมิภาค..................................... 
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แบบฝึกหัดที  2 

 

คําชี แจง : ให้นักเรียนพิจารณาข้อความทีกําหนดให้และนําตัวอักษรเติมลงช่องว่างหน้าข้อความที

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 

 

แบบฝึกหัดที 1 

 1. เหนือ  2. ใต้  3. ตะวันตก 4. ใต้  5. ตะวันออก 

 6. ใต้  7. ตะวันตก 8. ใต้  9. ตะวันตก 10. ตะวันออก 

 

แบบฝึกหัดที 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 (ชุดท ี2) 

เรือง  ลักษณะภูมิประเทศ ทวีปยุโรป 

 

คําชี แจง : 1. แบบฝึกเสริมทักษะฉบับนี จัดทําขึ นโดยมีจุดมุ่งหมายเพือเป็นการให้ความรู้ เพิมเติม

เกียวกับเรือง ลักษณะภูมิประเทศ ในทวีปยุโรปให้กับนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที 3 ที

กําลงัเรียนในสาระท ี5 : ภูมิศาสตร์  

     2. แบบฝึกฉบับนี จะประกอบไปด้วย  

  2.1 เนื อหาสาระสําคัญเกียวกับลักษณะภูมิประเทศ ได้แก่ เทือกขา ทีราบสูง  

คาบสมุทร แม่นํ า  

  2.2 แผนทีลักษณะภูมิประเทศของยุโรป 

  2.3 แบบฝึกหัด 

  2.4 เฉลยแบบฝึกหัด 

 
2.1 ลักษณะภูมิประเทศ แบ่งออกเป็น 4 เขต 

 1. เขตหินเก่าทางตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย  

                 - เทือกเขาทีมีอายุเก่าแก ่ซึงถูกธารนํ าแข็งกัดเซาะจนสึกกร่อนจนมีความสูงไม่มากนัก

ได้แก่ เทือกเขาเชอเลน ในคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย และเทือกเขาแกรมเพียนในสกอตแลนด์ 

                 - ชายฝังทะเลมีลักษณะเว้าแหว่งเป็นอ่าวขนาดเล็กทีมีนํ าลึก เรียกว่า “ฟยอร์ด” (Fjord) 

บริเวณชายฝังของนอร์เวย์และสกอตแลนด์ 

 

 2. เขตทีราบใหญ่ภาคกลาง  

                 เป็นทีราบขนาดใหญ่ทีสุดของโรป ตั งแต่พื นทีทางตอนใต้ของสหราชอาณาจักร ผ่าน

ทางตะวันตกของฝรังเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ภาคเหนือของเยอรมนี โปร์แลนด์ ลิทัวเนีย 

ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ และพื นทีส่วนใหญ่ของรัสเซีย  

                     - มีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากทีสุดของยุโรป มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น  

                     - มีแม่นํ าสําคัญไหลผ่าน ได้แก่ แม่นํ าเซน แม่นํ าไรน์ แม่นํ าเอลเบ แม่นํ าโอเดอร์และ           

แม่นํ าวิสทูลา 

                     - ทางตอนเหนือบริเวณรอบๆ ฝังทะเลบอลติก เป็นเขตทีมีโครงสร้างของหินเปลือกโลก

เก่าแก่ทีสุด เรียกว่า บอลติกชีลด์ ในประเทศสวีเดน ฟินแลนด์ และบางส่วนของนอร์เวย์ 
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 3. เขตทีราบสูงภาคกลาง  

                  เกิดจากการสึกกร่อนพังทลายของภูเขาจนกลายเป็นทีราบสูง ได้แก ่ทีราบสูงเมเซตา 

ทางตอนกลางของคาบสมุทรไอบีเรีย ทีราบสูงตอนกลางของฝรังเศส เรียกว่า มัสซิฟซองตรัล (Massif 

Central) ทีราบสูงทางตอนกลางและตอนใต้ของเยอรมนี เรียกว่า แบล็กฟอรเรสต์ (Black Forest) และที

ราบสูงโบฮีเมีย (Bohenia) ระหว่างพรมแดนเยอรมนีกับสาธารณรัฐเช็กกับสาธารณารัฐสโลวัก 

 

 4. เขตภูเขาหินใหม่ทางภาคใต้  

                เป็นเขตทีเกิดจากการโก่งตัวของหินเปลือกโลกจนกลายเป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่ เป็นเขตยัง

มีแผ่นดินไหว ภเูขาระเบิด ได้แก ่ 

                        - เทือกเขาพีเรนีส ระหว่างฝรังเศสกับสเปน 

                        - เทือกเขาแอลป์ในฝรังเศส ผ่านสวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ออสเตรีย ภาคเหนือของ

สโลวีเนีย มียอดเขาสูงทีสุด คือ ยอดเขามองต์บลังค์ (Mont Blanc) สูง 4,810 เมตร) อยู่ทางภาค

ตะวันออกเฉียงใต้ของฝรังเศส 

                        - เทือกเขาแอปเพนไนน์ ในคาบสมุทรอิตาลี 

                        - เทือกเขาไดนาริกแอลป์ ในคาบสมุทรบอลข่าน 

                        - เทือกเขาคาร์เปเทียน ในรัฐเช็ก รัฐสโลวัก โปร์แลนด์ โรมาเนีย ฮังการี ยูเครน 

                        - เทือกเขาคอเคซัส ในรัสเซีย มียอดเขาสูงทีสุดในยุโรป ชือ ยอดเขาเอลบูรส          

(5,642 เมตร) 
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2.2 แผนทีลักษณะภูมิประเทศของยุโรป 
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แบบฝึกหัดที  1 
 

คําชี แจง : ให้นักเรียนนําตัวเลขในแผนทีเติมลงในช่องว่างหน้าข้อความทีมีความสัมพันธ์กัน 

 
 

......... 1. ทะเลเหนือ  ......... 2. คาบสมุทรไอบีเรีย ........... 3. เทือกเขาเชอเลน 

......... 4. แม่นํ าดานูบ  ......... 5. ช่องแคบดาร์ดะเนลส์ ........... 6. เทือกเขาแอลป์ 

......... 7. ทะเลไอริช  ......... 8. คาบสมุทรบอลข่าน ........... 9. เทือกเขาพีเรนีส 

......... 10. อ่าวบิสเคย์  ......... 11. แม่นํ าเอลเบ  ........... 12. ทะเลบอลติก 

......... 13. เทือกเขาคาร์เปเธียน ......... 14. คาบสมุทรจัตแลนด์  ........... 15. เทือกเขาไดนาริกแอลป์                                          

......... 16. แม่นํ าเทมส์  ......... 17. แม่นํ ากาโรนน์        ........... 18. เทือกเขาแคนตาเบรียน 

......... 19. แม่นํ าลัวร์  ......... 20. เทือกเขาแกรมเพียน  
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 แบบฝึกหัดที  2 
 

คําชี แจง : ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 

 

1. พรมแดนธรรมชาติทีแนวแบ่งเขตแดนระหว่างทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย ได้แก่ ................................... 

........................................................................................................................................................ 

2. ช่องแคบยิบรอลตาคันระหว่างทวีปยุโรปกับทวีป ............................................................................. 

3. น่านนํ าขนาดใหญ่ทีแบ่งแยกดินแดนทวีปแอฟริกากับทวีปยุโรป ....................................................... 

4. ฟยอร์ด ในเขตหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป เกิดจากการกระทําของ .......................... 

........................................................................................................................................................ 

5. เทือกเขาสําคัญในคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ได้แก่ เทือกเขา .............................................................. 

6. บอลติกชีลด์ อยู่ในบริเวณ ............................................................................................................. 

7. ทีราบสูงทางตอนกลางของประเทศฝรังเศส เรียกว่า ........................................................................ 

8. เทือกเขาทีเป็นพรมแดนกั นระหว่างประเทศฝรังเศสกับประเทศสเปน คือ .......................................... 

9. เทือกเขาแอลป์ มียอดเขาสูงทีสุดชือยอดเขา ............................. อยู่ในประเทศ ................................ 

10. ยอดเขาทีสูงทีสุดในทวีปยุโรป คือยอดเขา............................... อยู่บนเทือกเขา .............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssru.ac.th



 

 

 

 

65 

 

เฉลยแบบฝึกหัด 

 

แบบฝึกหัดที 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 

 

แบบฝึกหัดที 2 

1. เทือกเขาอูราล แม่นํ าอูราล ทะเลแคสเปียน เทือกเขาคอเคซัส ทะเลดํา 

2. แอฟริกา 

3. ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

4. ธารนํ าแข็ง 

5. เทือกเขาเชอเลน 

6. ริมฝังทะเลบอลติก 

7. มัสซิฟ ซองตรัล 

8. เทือกเขาพีเรนีส 

9. มองบลังค์  ฝรังเศส 

10. เอลบรูส คอเคซัส 
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แบบฝึกเสริมทักษะ (ชุดที  3) 

เรือง  ลักษณะภูมิอากาศ ทวีปยุโรป 

 

คําชี แจง : 1. แบบฝึกเสริมทักษะฉบับนี จัดทําขึ นโดยมีจุดมุ่งหมายเพือเป็นการให้ความรู้ เพิมเติม

เกียวกับเรือง ลักษณะภูมิอากาศ ในทวีปยุโรปให้กับนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที 3 ที

กําลังเรียนในสาระท ี5 : ภูมิศาสตร์  

     2. แบบฝึกฉบับนี จะประกอบไปด้วย  

  2.1 เนื อหาสาระสําคัญเกียวกับลักษณะภูมิอากาศ 

  2.2 แผนทีลักษณะภูมิอากาศ 

  2.3 แบบฝึกหัด 

  2.4 เฉลยแบบฝึกหัด 

 
2.1 ลักษณะภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศ มีปัจจัยทีควบคุมภูมิอากาศในทวีปยุโรป ดังน ี

                1. ทีตั ง อยู่ในเขตละติจูดกลางและสูง ทําให้มีอากาศอบอุ่นและบางส่วนอยู่ในเขตหนาว 

                2. ลักษณะมีชายฝังทียาว มีอ่าว มีแหลมและคาบสมุทรมาก ทําให้ได้รับอิทธิพลความชื นจาก

ทะเลและมหาสมุทรอย่างทัวถึง 

                3. ลักษณะของเทือกเขาวางตวัอยู่ในแนวตะวันออก-ตะวันตก ทําให้ไม่ขวางกั นอิทธิพลจากลม

ทีพัดมาจากมหาสมุทรแอตแลนติก 

                4. กระแสนํ าไหลทางตะวันตกเฉียงเหนือ คือ เกาะบริเตนใหญ่ เกาะไอร์เแลนด์ นอร์เวย์ ทําให้

มีอากาศไม่หนาวจัด คือ กระแสนําอุ ่นแอตแลนติกเหนือ ซึงเป็นกระแสนํ าอุ่นกัลฟ์สตรีมทีไหลผ่าน

มหาสมุทรแอตแลนติก 

                5. ลมประจําปี ทีนําความชื นจากมหาสมุทรแอตแลนติกมาสู่ยุโรป คือ ลมประจําตะวันตก 

 เขตอากาศในยุโรป แบ่งออกเป็น 7 เขต คือ 

                1.เขตอากาศแบบทุ่งหญ้ากึงทะเลทรายแถบอบอุ ่น (Middle Latitude Desert and Steppe 

Climate) มีลักษณะอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง  

                    - พืชพรรณธรรมชาติ เป็นทุ่งหญ้าสั นๆ เรียกว่า ทุ่งหญ้าสเตปป์ (Steppe) พบทาง

ตอนกลางของคาบสมุทรไอบีเรีย ตอนเหนือของทะเลดําและทะเลสาลแคสเปียนในประเทศฮังการี 

โรมาเนีย ยูเครนและตอนใต้ของรัสเซีย โดยเฉพาะยูเครนเป็นเขตทีมีแหล่งดินดี เป็นเขตเพราะปลูกข้าว

สาลีทีสําคัญของยุโรป 
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                2. เขตอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean Climate) มีลักษณะอากาศร้อนในฤดู

ร้อน อากาศอบอุ่นชื นในฤดูหนาว เพราะได้รับอิทธิพลจากลมประจําตะวันตก 

                    - พืชพรรณธรรมชาติ ได้แก่ ไม้คอร์ก ไม้โอ๊ก และไม้พุ่มมีหนามทีมีใบแหลมเรียวเล็กเปลือก

หนา พบในประเทศอิตาลี ภาคใต้ของสเปน-ฝรังเศส และคาบสมุทรบอลข่านทีติดกับชายฝังของทะเลเมดิ

เตอร์เรเนียน 

                3. เขตอากาศอบอุ ่นชืน (Humid Subtropical Climate) มีลักษณะอากาศค่อนข้างร้อนในฤดู

ร้อนชื น ฤดูหนาวมีอากาศหนาวถึงหนาวเย็น 

                    - พืชพรรณธรรมชาติ เป็นป่าไม้ผลัดใบและป่าผสม พบทางตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป 

ตอนเหนือและตอนกลางของคาบสมุทรบอลข่าน 

                4. เขตอากาศอบอุ ่นชืนภาคพืนทวีป (Humid Continental Climate) มีลักษณะอากาศอบอุ่น

ในฤดูร้อน และอากาศหนาวในฤดูหนาวมีระยะเวลานาน 

                    - พืชพรรณธรรมชาติ เป็นป่าไม้ผสม คือ ป่าไม้สนกับป่าไม้ผลัดใบ พบในพื นทีส่วนใหญ่ทาง

ตอนกลางของภาคตะวันออกของรัสเซีย          

                 5. เขตอากาศภาคพืนสมทุรชายฝังตะวันตก (Marine Westcoast Climate) มีลักษณะอากาศ

อบอุ่นชื นตลอดปี เพราะได้รับอิทธิพลจากลมประจําตะวันตกและกระแสนํ าอุ่นแอตแลนติกเหนือ 

                    - พืชพรรณธรรมชาติ เป็นป่าผสม พบในประเทศสหราชอาณาจักร ฝรังเศส เนเธอร์แลนด์ 

เบลเยียม ตอนเหนือของเยอรมน ี

                6. เขตอากาศแบบกึงขัวโลก (Subarctic Climate) มีลักษณะอากาศหนาวเย็นตลอดปีเรียกอีก

อย่างหนึง อากาศแบบไทก้า (Taiga Climate) 

                    - พืชพรรณธรรมชาติ คือป่าสนล้วนๆ เรียกว่า ป่าไทก้า พบในประเทศนอร์เวย์ สวีเดน 

ฟินแลนด์ รัสเซยี 

                7. เขตอากาศแบบขัวโลก (Arctic Climate)หรือ ทุนดรา (Tundra Climate) มีลักษณะอากาศ

หนาวจัดตลอดปี มีเดือนใดเลยทีมีอุณหภูมิสูงเกิน 10 องศาเซลเซียส 

                    - พืชพรรณธรรมชาติ เป็นพวกมอสส์ สาหร่าย ตระไคร่นํ า พบในบริเวณชายฝังภาคเหนือ

ของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย และชายฝังมหาสมุทรอาร์กติกของรัสเซีย 
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2.2 แผนทีลักษณะภูมิอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssru.ac.th



 

 

 

 

69 

 

แบบฝึกหัดที  1 
 

คําชี แจง : ให้นักเรียนนําตัวเลขในแผนทีเติมลงในช่องว่างหน้าข้อความทีมีความสัมพันธ์กัน 

 
..............1. อากาศแบบทุนดรา     ..............2. อากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน 

.............. 3. อากาศแบบอบอุ่นชื น     .............. 4. อากาศแบบไทกา 

.............. 5. อากาศแบบภาคพื นสมุทรชายฝังตะวันตก ............... 6. อากาศแบบอบอุ่นชื นภาคพื นทวีป 

.............. 7. อากาศแบบทุ่งหญ้าสเตปป์  
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แบบฝึกหดัที  2 
 

คําชี แจง : ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 

 

1. ทวีปยุโรปเป็นทวีปเดียวทีไม่มีภูมิอากาศแบบ ................................................................................ 

2. กระแสนํ าทีมีอิทธิพลต่อชายฝังประเทศสหราชอาจักร ไอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ และนอร์เวย์ คือ กระแสนํ า 

    .................................................................................................................................................... 

3. พืชพรรณในภูมิอากาศแบบทุนดรา ได้แก่ ....................................................................................... 

4. บริเวณประเทศนอร์เวย์ สวีเดน และฟินแลนด์ มีภูมิอากาศ............................................................... 

5. พืชพรรณธรรมชาติของประเทศสหราชอาณาจักร ฝรังเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และตอนเหนือของ

เยอรมนี  คือ................................................................................................................................. 

6. ประเทศอิตาลีมีภูมิอากาศแบบ...................................................................................................... 

7. พืชเศรษฐกิจทีสําคัญในเขตอากาศแบบกึงขั วโลก คือ...................................................................... 

8. ภูมิอากาศแบบใดในยุโรปทีปลูกข้าวสาลีได้ดี.................................................................................. 
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เฉลยแบบฝึกหัด 

 

แบบฝึกหัดที 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 

 

แบบฝึกหัดที 2 

 1. ทะเลทราย 

 2. กระแสนํ าอุ่นแอตแลนติกเหนือ 

 3. มอส สาหร่าย ตะไคร่นํ า 

 4. แบบกึงขั วโลก (ไทกา) 

 5. ป่าไม้ผลัดใบผสมกับป่าสน 

 6. แบบเมดิเตอร์เรเนียน 

 7. ป่าสน 

 8. แบบทุ่งหญ้ากึงทะเลทรายอบอุ่น     
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แบบฝึกเสริมทักษะ (ชุดที  4) 

เรือง  อาชีพและทรัพยากรธรรมชาติทวีปยุโรป 

 
คําชี แจง : 1. แบบฝึกเสริมทักษะฉบับนจีัดทําขึ นโดยมีจุดมุ่งหมายเพือเป็นการให้ความรู้ เพิมเติมเกียวกับ

         เรือง อาชีพและทรัพยากรธรรมชาติ ในทวีปยุโรปให้กับนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที 3  

         ทีกําลังเรียนในสาระท ี5 : ภูมิศาสตร์  

     2. แบบฝึกฉบับนี จะประกอบไปด้วย  

  2.1 เนื อหาสาระสําคัญเกียวกับอาชีพและทรัพยากรธรรมชาติ 

  2.2 แบบฝึกหัด 

  2.3 เฉลยแบบฝึกหัด 

 
2.1 อาชีพและทรัพยากร 

          1. การเพาะปลูก เขตเพาะปลูกอยู่ในยุโรปตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ของอังกฤษ 

ภาคเหนือและภาคตะวันตกของฝรังเศส ตอนเหนือของเยอรมน ี ยูเครน  พืชทสํีาคัญคือ  

                    - ข้าวสาลี ปลูกได้มากทีสุดคือ  ยูเครน  รองลงไปคือ  ฝรังเศส  อิตาลี  สเปน    โรมาเนีย

บัลแกเรีย  เยอรมน ี ฮังการี 

                    - ข้าวโอ๊ต  ข้าวบาร์เลย์  ข้าวไรย์  ถัว  มันฝรัง  ปลูกได้โดยทัวไป 

                    - องุ่น ส้ม มะกอก มะนาว แอปเปิลและผลไม้ชนิดต่างๆ ปลูกได้มากเขตอากาศแบบเมดิ

เตอร์เนียน ได้แก ่ประเทศอิตาลี ฝรังเศส สเปน กรีซ 

                    - ต้นแฟล็กซ์ ใช้ใบทําป่านลินิน ปลูกมากในโปแลนด์  เบลเยียม  ไอร์แลนด์ 

 

          2. การเลี ยงสัตว์ เลี ยงไปตามลักษณะภมิูประเทศและภูมิอากาศ 

                    - เขตทุนดรา มีการเลี ยงกวางเรนเดียร์ 

                    - เขตทุ่งหญ้าสเตปป์ มีการเลี ยงโคเนื อ แพะ แกะ ม้า 

                    - เขตเมดิเตอร์เรเนียน มีการเลี ยงโคเนื อ และแกะ 

                    - เขตภูเขาสูง และทรีาบสูง มีการเลี ยงโคเนื อ  โคนม  แกะ 

                    - เขตอบอุ่นชื นตอนเหนือของคาบสมุทรบอลข่าน  มีการเลี ยงสุกรด้วยข้าวโพด 

                    - เขตภาคพื นสมุทรชายฝังตะวันตก  มีการทําฟาร์มโคนม 

                3. การทําป่าไม้ พบมากในประเทศฟินแลนด์ สวีเดน รัสเซีย นอร์เวย์ ในบริเวณป่าสน ซึงเป็น

ไม้เนื ออ่อน นํามาผลิตเป็นเยือกระดาษ 
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                4. การประมง แหล่งประมงทีสําคัญ ได้แก ่

                    - ทะเลเหนือ โดยเฉพาะบริเวณทีกระแสนํ าอุ่นแอตแลนติกเหนือบรรจบกับกระแสนํ าเย็น

กรีนแลนด์ตะวันออก เกิดเป็นแหล่งทีมีปลาชุกชุมมากแห่งหนึงของโลกเรียกว่า  ดอกเกอร์แบงก์  ประเทศ

ทีจับปลาได้มาก  สหราชาอาณาจักร  ไอซ์แลนด์  นอร์เวย์ 

                    - บริเวณอ่าวบิสเคย์จนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยเฉพาะบริเวณทะเลดํา ทะเลสาบแค

สเปียนและแม่นํ าโวลกา มีการจับปลาสเตอร์เจียน มาทําเป็นไข่ปลาคาร์วียร์ 

 

                5. การทําเหมืองแร่ ยุโรปเป็นทวีปทีมีแร่เหล็กและถ่านหินอุดมสมบูรณ์ 

                    5.1 ถ่านหิน แหล่งสําคัญอยู่ทางภาคเหนือของสหราชอาณาจักร ภาคกลางของ

เบลเยียม  ลุ่มแม่นํ ารูห์ของเยอรมนี ภาคใต้ของโปแลนด์ ภาคเหนือของเช็ก  สโลวัก  ยูเครน  ไซบีเรียของ

รัสเซีย 

                    5.2 เหล็ก แหล่งสําคัญคือ  

                            - แหล่งคิรูนาและเยลีวาร์ทางตอนเหนือของสวีเดน 

                            - แหล่งคริวอยร็อกในยูเครน 

                            - แหล่งลอเรนซ์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรังเศส 

                    5.3 นํ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ แหล่งสําคัญของยุโรปอยู่ในบริเวณทะเลเหนือ และรอบๆ

ทะเลสาบแคสเปียน 

                    5.4 บอกไซต์ เมือนําถลุงแล้วได้อะลูมิเนียม แหล่งผลิตสําคัญอยู่ทางภาคใต้ของฝรังเศส 

ยูโกสลาเวีย ฮงัการี เทือกเขาอูราลในรัสเซีย 

                    5.5 โพแทช ใช้ในอุตสาหกรรมปุ ๋ ยและสบู่ แหล่งผลิตอยู่ในประเทศฝรังเศส เยอรมนี สเปน 

รัสเซีย 

 

            6. อุตสาหกรรม ยุโรปได้ชือว่าเป็นทวีปอุตสาหกรรม เพราะเกือบทุกประเทศประชากร   ผู ้ ใช้

แรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม แหล่งอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปตะวันตก เช่น สหราช

อาณาจักร ฝรังเศส เยอรมน ีเนเธอร์แลนด์ ส่วนยุโรปตะวันออกอยู่ใน รัสเซีย ยูเครน เบลารุส 

 

                7. การค้าขาย เนืองจากยุโรปความเจริญก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทําให้

ยุโรปมีการติดตอ่ค้าขายกับภูมิภาคอืนและมีการตั งกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น 

                        - สหภาพยุโรป (EU-European Union)  

                        - สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA-European Free Trade Association) ตลาด

การค้าขายระหว่างประเทศ ได้แก ่ประเทศต่างๆทีอยู่ในยุโรปและประเทศอเมริกาเหนือ 
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                 8. การคมนาคมขนส่ง ยุโรปเป็นทวีปทีมีการคมนาคมขนส่งเจริญก้าวหน้ามาก 

                        8.1 ทางรถยนต์ มีทางหลวงเชือมระหว่างเมือง เขตอุตสาหกรรมและประเทศต่าง  ๆมี

ระยะทางยาวประมาณ 1 ใน 5 ของทางรถยนต์ของโลก 

                        8.2 ทางรถไฟ ทวีปยุโรปมีทางรถไฟยาว 1 ใน 3 ของทางรถไฟในโลก ประเทศทีมีทาง

รถไฟยาวเมือเฉลียต่อเนื อทีแล้วมากทีสุด คือ เบลเยียม รองลงมาคือ สหราชอาณาจักร 

สวิตเซอร์แลนด์  เมืองทีเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางรถไฟคือ ปารีส ลอนดอน เบอร์ลิน วอร์ซอ มอสโก 

                        8.3 ทางอากาศ แต่ละประเทศต่างก็มีสายการบินเป็นของตนเอง ใช้ติดต่อระหว่างเมือง

ภายในประเทศ ระหว่างประเทศ และระหว่างทวีป ศูนย์กลางการบินส่วนใหญ่เป็นเมืองหลวงของแต่ละ

ประเทศ 

                        8.4 ทางนํ า แม่นํ าสําคัญทีใช้ในการคมนาคมขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

ได้แก ่แม่นํ าไรน์ แม่นํ าเซน แม่นํ าดานูบ แม่นํ าโวลกา แม่นํ าโอเดอร์ และมีการขุดคลองเพือการคมนาคม 

เช่น คลองคีล ในเยอรมน ีเชือมระหว่างทะเลบอลติกกับทะเลเหนือ คลองมีดีในฝรังเศสเชือมทะเลเมดิ

เตอร์เรเนียนกับมหาสมุทรแอตแลนติก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssru.ac.th



 

 

 

 

75 

 

แบบฝึกหัดที  1 

 

คําชี แจง : ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 

 

1. กวางเรนเดียร์ เลี ยงมากในเขตภูมิอากาศแบบ ............................................................................... 

2. โคเนื อ แพะ แกะ เป็นสัตว์ทีเลี ยงมากในบริเวณทีภูมิอากาศแบบ....................................................... 

3. ป่าไม้ทีมีค่าทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป คือ ................................................................................... 

4. ดอกเกอร์แบงก์ มีความสําคัญตอ่ทวีปยุโรป คือ .............................................................................. 

5. ปลาสเตอร์เจียน จับได้มากในบริเวณใดของยุโรป ........................................................................... 

6. แร่ธาตุสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของยุโรป คือ ..................................................................... 

7. แหล่งแร่เหล็กในประเทศสวีเดน ได้แก่ ............................................................................................ 

8. แรงงานส่วนใหญ่ของประเทศในทวีปยุโรป เป็นแรงงานภาค ............................................................. 

9. ถ้าไม่นับสหพันธรัฐรัสเซีย แหล่งอุตสาหกรรมสําคัญของทวีปยุโรปจะอยู่ในภูมิภาคใด ........................ 

    .................................................................................................................................................... 

10. อะลูมิเนียม เป็นผลผลิตจากการถลุงแร่ ........................................................................................ 
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แบบฝึกหัดที  2 

 

คําชี แจง : ให้นักเรียนพิจารณาของความทีกําหนดให้แล้วทําเครืองหมาย  หน้าข้อทีถูก และทํา

เครืองหมาย  หน้าข้อทีผิด 

................ 1. แหล่งถ่านหินทีสําคัญของทวีปยุโรปอยู่ทีบริเวณภาคเหนือของประเทศสหราชอาณาจักร 

................ 2. แหล่งคริวอยร็อกในประเทศยูเครนเป็นแหล่งแร่เหล็กทีสําคญัของยุโรป 

................ 3. ทวีปยุโรปมีแหล่งนํ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติอยู่บริเวณทะเลแดง 

................ 4. แหล่งบอกไซด์ของทวีปยุโรปอยู่ทีภาคใต้ของประเทศเยอรมน ี

................ 5. โพแทชผลิตได้มากในประเทศฝรังเศส 

................ 6. การรวมกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจทีสําคัญในทวีปยุโรปปัจจุบัน คือ กลุ่มอียูและกลุ่มเอฟตา 

................ 7. สินค้าทีประเทศในทวีปยุโรปส่งออกส่วนใหญ่ คือ เครืองจักร ยานยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และ

เคมีภัณฑ์ 

................ 8. ตลาดการค้าระหว่างประเทศของทวีปยุโรป ได้แก่ ประเทศต่าง ๆ ในทวีปยโุรปด้วยกันและ

ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ 

................ 9. ประเทศในทวีปยุโรปทีมีความยาวของทางรถไฟเฉลียต่อพื นทีมากทีสุด คือ สหราช

อาณาจักร 

................ 10. คลองคีลในประเทศฝรังเศสขุดเชือมทะเลบอลติกกับทะเลเหนือ 
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เฉลยแบบฝึกหัด 

 

แบบฝึกหัดท ี1 

1. แบบทุนดรา 

2. เขตทุ่งหญ้าสเตปป์ 

3. ป่าสน 

4. เป็นแหล่งทีมีปลาชุกชุม 

5. แม่นํ าโวลกา ทะเลดํา ทะเลแคสเปียน 

6. ถ่านหิน เหล็ก 

7. แหล่งคิรูนา แหล่งเยลีวาร์ 

8. อุตสาหกรรม 

9. ยุโรปตะวันตก 

10. บอกไซด์ 

 

แบบฝึกหัดที 2 

 1.   2.   3.   4.   5.  

 6.   7.   8.   9.   10.  
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แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สาระการเรียนรู้   ภูมิศาสตร์ รหัส  ส 33101    จํานวน  1.0  หน่วยกิต 

เรือง   ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป     เวลาเรียน  8  ชัวโมง 

ช่วงชั นที   3     ชั นมัธยมศึกษาปีที  3      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

อาจารย์ผู ้สอน นางกรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์ 

 

สาระที  5  ภูมิศาสตร์ 

มาตรฐานการเรียนรู ้

มาตรฐาน 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสรรพ

สิงทีปรากฏในระวางแผนที ซึงมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนทีและเครืองมือ

ทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาข้อมูล ภูมิสารสนเทศ อันจะนําไปสู่การใช้และการจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที

ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม และมีจิตสํานึกอนุรักษ์ทรัพยากรและสิงแวดล้อมเพือการ

พัฒนาทียังยืน 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั น 

มาตรฐาน 5.1.1 วิเคราะห์ เปรียบเทียบพื นทีของโลกแต่ละแห่งทีต่างกันในลักษณะทาง

กายภาพและระบบการดําเนินชีวิตของมนุษย์ 

มาตรฐาน 5.2.1 วิเคราะห์สิงแวดล้อมทางธรรมชาติและทรัพยากรของประเทศและ

ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ความสัมพันธ์กบัระบบเศรษฐกิจและสังคม รู ้ สิทธิหน้าที กฎระเบียบ 

สถานการณ์ กิจกรรมทีเกียวข้องกับการจัดการทรัพยากรและสิงแวดล้อม ปฏิบัติตนและเสนอ

แนวทางการแก้ปัญหาเพือส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้อมของท้องถิน 

มาตรฐาน 5.2.2 เห็นคุณค่าของสิงแวดล้อมทางวัฒนธรรมของประเทศและภูมิภาค   

ต่าง ๆ ของโลก วิเคราะห์การก่อเกิดสิงแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจากการเปลียนแปลง

ทางประชากรเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม เปรียบเทียบวิถีชีวิตของสังคมไทยและสังคมอืนทีมี

ผลต่อสิงแวดล้อม เข้าใจปัญหาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และปรับเปลียนค่านิยมและวิถีชีวิต

เพืออนุรักษ์ สิงแวดล้อมโดยรวมของประเทศและของโลก 
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สาระสําคัญ  

 ยุโรปตั งอยู่ค่อนไปทางขั วโลกเหนือ มีชายฝังทะเลทีเว้าแหว่งมาก ทําให้ได้รับอิทธิพลจาก

ทะเลเกือบทั งหมด จึงเป็นทวีปทีไม่มีลักษณะภูมิอากาศแห้งแล้งแบบทะเลทรายอยู่เลย 

สภาพแวดล้อมทีเหมาะสมของทวีปยุโรป เช่น ภูมิอากาศอบอุ่น ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมให้

ประชากรมีความเป็นอยู่ทีดี มีความคิดก้าวหน้า ปัจจุบันทวีปยุโรปจึงเป็นผู ้นําทางด้านสังคมและ

วัฒนธรรมยุคใหม่ของโลก 

  

ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง 

1. อธิบายลักษณะอาณาเขตประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป 

2. อธิบายลักษณะภูมิประเทศทวีปยุโรป 

 3.   อธิบายลักษณะภูมิอากาศทวีปยุโรป 

 4.   อธิบายลักษณะทรัพยากรธรรมชาตทิวีปยุโรป 

 

เนื อหาสาระ   

1. อาณาเขตประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป 

2. ลักษณะภูมิประเทศทวีปยุโรป 

3. ลักษณะภูมิอากาศทวีปยุโรป 

 4.   ทรัพยากรธรรมชาตทิวีปยุโรป 

 

กิจกรรมการเรียนรู้   

การจัดการเรียนรูค้รังที  1  อาณาเขตประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป            

  เวลา  2  ชั วโมง 

 1. ให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ สาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง 

ทวีปยุโรป จํานวน 30 ข้อ (ก่อนเรียน) 

  2. แจ้งผลการเรียนรู ้ ทีคาดหวัง  

 3. ให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน เรือง อาณาเขตประเทศต่าง ๆ ในทวีป

ยุโรป จํานวน 10 ข้อ 

 4.  ครูแสดงภาพหอไอเฟล หอเอนเมืองปิซา แล้วซักถามนักเรียนว่า เป็นภาพ

อะไร อยู่ทีประเทศใด และประเทศเหล่านี อยู่ในทวีปใด 
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 5. ครูแสดงแผนทีโลก แล้วสุ่มนักเรียน 1 คน ออกมาชี ตําแหน่งทีตั งของประเทศ

ต่าง ๆ ในทวีปยุโรป 

 6. ครูอธิบายเกียวกับอาณาเขตประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป โดยใช้แผนทีรัฐกิจ

ประกอบ 

   7. ครูแจกแบบฝึกเสริมทักษะชุดที 1 เรือง อาณาเขตประเทศต่าง ๆ ในทวีป

ยุโรป ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง  

   8. ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดท้ายแบบฝึกเสริมทักษะ 

    9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื อหาอาณาเขตประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป 

    10. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ข้อ 

 

การจัดการเรียนรู้ครังที   2  ลักษณะภูมิประเทศทวีปยุโรป                            

  เวลา  2  ชั วโมง 

 1. ให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน เรือง ลักษณะภูมิประเทศทวีปยุโรป

จํานวน 10 ข้อ  

 2.  ครูเปิดสไลด์ภาพเทือกเขาแอลป์ คาบสมุทรอิตาลี และแม่นํ าดานูบ ให้

นักเรียนดู แล้วซักถามว่าภูมิประเทศต่าง ๆ มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร  และตั งอยู่บริเวณใดของ

ทวีปยุโรป  

 3. ครูอธิบายเกียวกับลักษณะภูมิประเทศทวีปยุโรป ทั งเทือกเขา ภูเขา ยอดเขา 

คาบสมุทร แม่นํ า เกาะ ฯลฯ โดยให้แผนทีกายภาพทวีปยุโรปประกอบ 

 4. ครูแสดงแผนทีกายภาพทวีปยุโรป แล้วสุ่มนักเรียน 1 คน ออกมาชี ตําแหน่ง

ลักษณะภูมิประเทศทวีปยุโรปทีสําคัญ ๆ  

   5. ครูแจกแบบฝึกเสริมทักษะชุดที 2 เรือง ลักษณะภูมิประเทศทวีปยุโรป ให้

นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง  

   6. ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดท้ายแบบฝึกเสริมทักษะ 

    7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื อหาลักษณะภูมิประเทศทวีปยุโรป  

      8. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ข้อ 
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การจัดการเรียนรู้ครังที  3   ลักษณะภูมิอากาศทวีปยุโรป 

        เวลา  2  ชั วโมง 

             1. ให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน เรือง ลักษณะภูมิอากาศทวีปยุโรป

จํานวน 10 ข้อ  

 2.  ครูเปิดสไลด์ภาพธารนํ าแข็งบริเวณเกาะไอซ์แลนด์ และป่าสนบริเวณทาง

ตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ให้นักเรียนดู แล้วซักถามว่าบริเวณดังกล่าวมีลักษณะ

ภูมิอากาศเป็นอย่างไร 

 3. ครูอธิบายเกียวกับลักษณะภูมิอากาศทวีปยุโรป เช่น อากาศแบบทุนดรา   

ไทกา อบอุ่นชื น ฯลฯ โดยให้แผนทีภูมิอากาศทวีปยุโรป และภาพจากอินเตอร์เน็ตประกอบ 

 4. ครูแจกแบบฝึกเสริมทักษะชุดที 3 เรือง ลักษณะภูมิอากาศทวีปยุโรป ให้

นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง  

   5. ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดท้ายแบบฝึกเสริมทักษะ 

    6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื อหาลักษณะภูมิอากาศทวีปยุโรป    

    7. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ข้อ 
 

การจัดการเรียนรู้ครังที  4  ทรัพยากรธรรมชาติทวีปยุโรป 

         เวลา 2 ชั วโมง 

 1. ให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน เรือง ทรัพยากรธรรมชาตทิวีปยุโรป

จํานวน 10 ข้อ  

 2.  ครูเปิดภาพจากอินเตอร์เน็ต เช่น เหมืองถลุงแร่เหล็กและถ่านหิน 

ปลาสเตอร์เจียน ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์ ฯลฯ ให้นักเรียนดู  แล้วซักถามว่าทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวมี

มากบริเวณใดของทวีปยุโรป และมนุษย์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านั นอย่างไร 

 3. ครูอธิบายเกียวกับทรัพยากรธรรมชาตทิวีปยุโรป เช่น แร่ธาตุ พลังงาน

เชื อเพลิง สัตว์ป่าประเภทต่าง ๆ ป่าไม้และทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์  

 4. ครูแจกแบบฝึกเสริมทักษะชุดที 4 เรือง ทรัพยากรธรรมชาติทวีปยุโรป ให้

นักเรียนศกึษาด้วยตนเอง  

   5. ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดท้ายแบบฝึกเสริมทักษะ 

    6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื อหาลักษณะภูมิอากาศทวีปยุโรป    

    7. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ข้อ 
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 8. ครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ สาระการเรียนรู ้ภูมิศาสตร์ เรือง 

ทวีปยุโรป จํานวน 30 ข้อ (หลังเรียน) 
 

สือการเรียนรู ้

1. สไลด์ภาพลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรทางธรรมชาติทวีปยุโรป 

2. แผนทีโลก 

3. แผนทีรัฐกิจทวีปยุโรป 

4. แผนทีกายภาพทวีปยุโรป 

5. แผนทีภูมิอากาศทวีปยุโรป 

 6.    แบบฝึกเสริมทักษะ 4 ชุด ได้แก่  

  ชุดที 1 อาณาเขตประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป 

  ชุดที 2 ลักษณะภูมิประเทศทวีปยุโรป 

  ชุดที 3 ลักษณะภูมิอากาศทวีปยุโรป 

  ชุดที 4 ทรัพยากรธรรมชาติทวีปยุโรป 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

1.  วิธีวัด  

- ตรวจแบบฝึกหัดท้ายแบบฝึกเสริมทักษะทั ง 4 ชุด   

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (4 ชุด) 

- ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียน เรือง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป 

2.  เครืองมือวัด 

             -  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (4 ชุด) 

    -  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียน เรือง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป 
 

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้   

- แนะนําหนังสือเกียวกับประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิมเติม 

- แนะนําเว็ปไซด์เกียวกับภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป 

 

                               นางกรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ 

                        อาจารย์ประจําวิชา 

                                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษาฯ 
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รายชือผู ้ เชียวชาญตรวจเครืองมือ 
 

 1. อาจารย์ธนวัฒน์ ศรีศริิวัฒน์     รองผู ้ อํานวยการฝ่ายวิชาการ 

              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 2. อาจารย์ศิริพรรณ คล้ายคลึง    อาจารย์ประจํากลุ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษาฯ 

                 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 3. อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร          อาจารย์ประจํากลุ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษาฯ 

                 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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