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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ได้มีความรู้ความสามารถ ใน
การเรียนรู้เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ โดยใช้2  โดยใช้แบบฝึกสมรรถนะการคิดและเข้าใจความหมายของ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มากยิ่งขึ้น โดยใช้2  โดยใช้กิจกรรม Learning by doing และจากส่ือส่ิงพิมพ์หรือใบงานท่ี
มีประกอบอยู่ รวมทั้งการลงมือทำแบบฝึกสมรรถนะการคิดเพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการพัฒนาด้านการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยผู้วิจัยได้จัดทำการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน รวมทั้งทำการคิดวิเคราะห์ผลคะแนนจากการศึกษาปรากฏว่า จากการทดสอบจากทักษะความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะการวิเคราะห์เครื่องมือทางภูมิศาสตร์จกการศึกษา และโดยลงการลงมือทำ ประกอบกับทำแบบฝึกหัดท่ี
กำหนดให้นั้นทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ดียิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จาก
การเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 70   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 
บทนำ 

ความสำคัญและที่มา 
เนื่องจากการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และทวีปยุโรป มีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ี

นักเรียนจะต้องมีพืน้ฐานความรู้ทางด้าน เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ซึ่งต้องทำความเข้าใจประเภท รูปแบบ ลักษณะ 
ส่วนประกอบต่าง ๆ และวิธีการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์แต่ละประเภทอย่างถูกต้อง เพราะว่าหากนักเรียนขาด
ทักษะกระบวนการด้านใดด้านหนึ่งแล้ว ก็จะเป็นปัญหาท่ีสำคัญมากแกผู้เรียนและครูผู้สอนเพราะจะทำให้การเรียน
การสอนขาดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชานี้ไม่ดีเท่าท่ีควรจากการท่ีได้สอนนักเรียนท้ังระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  ได้พบว่านักเรียนยังขาดทักษะกระบวนการการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ ดังนั้นจึงเห็นควรนำ
นักเรียนท่ียังขาดทักษะนี้ท้ังระดับช้ันมาทำการวิจัยในช้ันเรียน 
จุดมุ่งหมาย 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในทักษะกระบวนการทางภูมิศาสตร์ เพิ่มขึ้นจาก 40 % 
เป็น 70 % 
ตัวแปรที่ศึกษา 

1. แบบฝึกสมรรถนะการคิดท่ีเน้นทักษะกระบวนการทางภูมิศาสตร์และการเรียนรู้โดยการลงมือทำ 
2. ระดับผลสัมฤทธิ์ของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้มุ่งเนน้ท่ีการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางภูมิศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

2  ผู้วิจัยได้จัดทำแบบฝึกสมรรถนะการคิด อย่างง่าย ๆ เพื่อให้นักเรียนไม่เบ่ือและสนุกสนานในการเรียนท้ังยัง
สามารถนำไปใช้ในการทำแบบฝึกหัดหรือข้อสอบท่ีผู้วิจัยได้จัดทำขึ้น ผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบผลคะแนนก่อน
เรียนและหลังเรียน เพื่อศึกษาการพัฒนาของนักเรยีนหลังจากท่ีได้มีการฝึกทักษะกระบวนการต่าง ๆ ว่ามีความ
แตกต่างหรือมีการเปล่ียนแปลงโดยมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนได้เพิ่มพนูทักษะกระบวนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
2. ได้แนวคิดท่ีว่า การเรียนเรื่อง ภูมิศาสตร์จำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และ 

ลักษณะการใช้เครื่องมือแต่ละประเภทได้ถูกต้อง 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการใช้แบบฝึกสมรรถนะการคิดอย่างง่าย ๆ เพื่อช่วยฝึกและเพิ่มพูนทักษะ
กระบวนการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์และได้กำหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 



1. ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ภาคเรียน
ท่ี 2 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวนรวมจำนวนท้ังส้ิน 33 คน 

2. เนื้อหา / หลักวิชา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่องเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ และแบบฝึกสมรรถนะการคิดท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียนกิ่วลมวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
แนวทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
เหตุผลและแนวคิดของทฤษฎี Constructionisim ทฤษฎีท่ี Seymour Papert ได้เริ่มพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 

ค.ศ. 1960 ท่ีให้ความสำคัญด้านกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก Piaget เช่ือว่าเด็กสามารถสร้างความรู้ขึ้น
เองได้ โดยเด็กจะเป็นเสมือนนักทดลองรุ่นเยาว์ที่สร้างและทดสอบทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ อยู่ตลอดเวลา และเมื่อ
เด็กมีโอกาสได้สร้างความรู้นั้นด้วยตัวของเขาเอง เขาก็จะเข้าใจส่ิงต่างๆ อย่างลึกซึ้ง สามารถจัดระบบโครงสร้าง
ความรู้ของตนเองและมีความสามารถในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี (Mindstorms, 1993) 
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสำคัญที่สุด 

แนวคิดท่ีสำคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสำคัญท่ีสุด มิใช่เรื่องใหม่ ได้มีการใช้แนวคิดนี้สืบต่อกันมาอย่าง
กว้างขวางในสังคมไทย การเรียนรู้ตามแนวพุทธธรรมเน้น “คน” เป็นศูนย์กลาง กระบวนการเรียนรู้จึงเป็น
กระบวนการพฒันา “คน” ท้ังในลักษณะท่ีเป็นปัจเจกชน (คือคนแต่ละคน) และการพัฒนา“กลุ่มคน” ให้อยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติ เมื่อ “คน” มีความสำคัญท่ีสุดของการเรียนรู้วิธีการ ฝึกฝนอบรมจังเป็นการพฒันาทุก
องค์ประกอบของความเป็น “คน” การเรียนรู้ตามวิถีชีวิตไทยแบบด้ังเดิม มีลักษณะเป็นการส่ังสอนรายบุคคล เมื่อ
อยู่ในครอบครัว พ่อแม่สอนลูกชายให้ขยันอ่านออก เขียนได้ สอนลูกหญิงให้ทำงานบ้าน งานเรือน รู้จักรักนวล
สงวนตัว เมื่อเติบโตขึ้นผู้ชายได้บวชเรียนกับพระท่ีวัดได้ฝึกงานอาชีพการทำมาหากิน ส่วนผู้หญิงฝึกคุณสมบัติของ
กุลสตรีและฝึกงานอาชีพ กระบวนการเรียนรู้ตามวิถีวัฒนธรรมไทย สรุปได้คือ 

1. เป็นกระบวนการบ่มเพาะ ซึมซับลักษณะประเพณีอันดีงาม 
2. กระบวนการถ่ายทอดปลูกฝังวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
3. กระบวนการเรียนวิชาความรู้ 
4. กระบวนการอบรมกิริยามารยาทท้ังทางกาย วาจา ใจ ตามหลักคุณธรรม 
5. กระบวนการฝึกปฏิบัติด้วยการทำให้ดูแล้วฝึกทำให้เป็น 
6. กระบวนการส่งเสริม สัมมาทิฏฐิ ให้ลูกหลานเป็นคนคิดดี คิดชอบ 
ส่ือประกอบการเรียนรู้ นอกจากเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือทำมาหากินแล้วเด็ก ได้เรียนรู้จาก

ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม นิทานพื้นบ้าน ของเล่น การละเล่น บทกลอน สุภาษิต ปริศนาคำทายการเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชนไทย มีลักษณะสัมพันธ์และสัมผัสกับส่ิงแวดล้อม บูรณาการระหว่างความรู้ความสามารถปฏิบัติได้จริง และ
ความมีคุณธรรม สมควรท่ีนักการศึกษาท้ังหลายจะได้สนใจค้นคว้า เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับกาลสมัย
การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสำคัญท่ีสุดควรคำนึงถึงประเด็นท่ีสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

 
 



1. สมองของมนุษย์มีศักยภาพในการเรียนรู้สูงสุด 
สมองของมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์สมองประมาณหนึ่งแสนล้านเซลล์เป็นโครงสร้างท่ีมหัศจรรย์โดย

ธรรมชาติสมองมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ต้ังแต่แรกเกิด มีความต้องการ ท่ีจะเรียนรู้สามารถเรียนรู้ให้บรรลุอะไรกไ็ด้ 
มนุษย์ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง ธรรมชาติ และทุกอย่างรอบตัวมนุษย์สามารถเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ได้ต้องอาศัย
สมองและระบบประสาทสัมผัส ซึ่งเป็นพื้นฐานของการรับรู้ซึง่รับความรู้สึกจากอวัยวะรับความรู้สึก คือ ตา หู จมูก 
ล้ิน กาย ใจ กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ผู้สอนจะต้องสนใจและให้ผู้เรียน ไดพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
สมอง (Head) จิตใจ (Heart) มือ (Hand) และสุขภาพองค์รวม (Health) 

2. ความหลากหลายของสติปัญญา 
คนแต่ละคนมีความสามารถ หรือความเก่ง แตกต่างกัน และมีรูปแบบการพัฒนาเฉพาะของแต่ละคน 

ส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการพัฒนาเสริมสร้างความสามารถให้แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดโฮเวิร์ด การ์ด
เนอร์ ได้ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของสติปัญญา และได้จำแนกความสามารถของคนไว้ 10 ประเภท คือด้าน
ภาษา ดนตรี ตรรกและคณิตศาสตร์ การเคล่ือนไหว ศิลปะ/มิติสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล/ การส่ือสาร
ด้านความรู้สึก/ ความลึกซึ้งภายในจิตใจ ด้านความเข้าใจส่ิงแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้านจิตนิยม การจัด
กระบวนการเรียนรู้ควรจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมศักยภาพ ความเก่ง /ความสามารถของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถเก่งได้หลายด้าน 

3. การเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ตรง 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้ดำเนินการรวบรวมแนวคิดทางทฤษฎีการเรียนรู้และเสนอ

แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ดังนี ้
3.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตาม

ความสามารถท้ังด้านความรู้ จิตใจ อารมณ์และทักษะต่างๆ 
3.2 ลดการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาลง ผู้เรียนกับผู้สอนมีบทบาทร่วมกัน ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน

การแสวงหาความรู้ ให้ผู้เรียนได้เรียนจากสถานการณ์จริงท่ีเป็นประโยชน์และสัมพันธ์กับชีวิตจริง เรียนรู้ความจริง
ในตัวเองและความจริงในส่ิงแวดล้อมจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

3.3 กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการทดลองปฏิบัติด้วย ตนเอง ครูทำหน้าท่ี
เตรียมการ จัดส่ิงเร้า ให้คำปรึกษา วางแนวกิจกรรม และประเมินผล 

แบบฝึกเสริมทักษะ 
ความหมายของแบบฝึกเสริมทักษะ 
ภาษาเป็นเรื่องทักษะ  ซึ่งจำแนกได้เป็น  2  ทาง  คือ  ทักษะการรับเข้า  ได้แก่  การอ่านและการฟัง  

และทักษะการแสดงออก  ได้แก่  การพูดและเขียน  ทักษะทางภาษาจำเป็นต้องฝึกฝนอยู่เสมอ  แบบฝึกเสริม



ทักษะนับว่าเป็นส่ิงท่ีจำเป็นอย่างหนึ่งสำหรับการเรียนภาษาได้มีผู้รู้และผู้เช่ียวชาญทางภาษา  ให้ความหมายของ
แบบฝึกเสริมทักษะไว้ดังนี ้

   ชัยยงค์  พรหมวงศ์  (2535 : 16)  ให้ความหมาย  แบบฝึกเสริมทักษะว่า  หมายถึง  ส่ิงท่ีนักเรียนต้อง
ใช้ควบคู่กับการเรียน  ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบฝึกท่ีครอบคลุมกิจกรรมท่ีนักเรียนพึงกระทำ  อาจกำหนดแยกเป็นแต่
ละหน่วย  หรืออาจรวมเล่มก็ได้ 

   ลักษณา  อินทะจักร  (2538 : 161)  ให้ความหมาย  แบบฝึกเสริมทักษะว่า  หมายถึง แบบฝึกท่ีครู
สร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

   ศศิธร  ธัญลักษณานันท์  (2542 : 375)  ให้ความหมายแบบฝึกเสริมทักษะว่า  หมายถึง  แบบฝึกเสริม
ทักษะท่ีใช้ฝึกความเข้าใจ  ฝึกทักษะต่าง ๆ และทดสอบความสามารถของนักเรียนตามบทเรียนท่ีครูสอนว่า  
นกัเรียนเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้มากน้อยเพียงใด 

   กู๊ด  (Good  1973 : 224, อ้างถึงใน  ลักษณา  อินทะจักร  2538 : 160)  ให้ความหมายแบบฝึกเสริม
ทักษะว่า  หมายถึง  งานหรือการบ้านท่ีครูมอบหมายให้นักเรียนทำ  เพื่อทบทวนความรู้ท่ีได้เรียนมาแล้ว  และเป็น
การฝึกทักษะการใช้กฎใช้สูตรต่าง ๆ ท่ีเรียนไป 

   พจนานุกรม  เวบสเตอร์  (Webster  1981 : 64)  ให้ความหมายแบบฝึกเสริมทักษะว่าหมายถึง  โจทย์
ปัญหา  หรือตัวอย่างท่ียกมาจากหนังสือ  เพื่อนำมาใช้สอนหรือให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ให้ดีขึ้น  หลังจากท่ี
เรียนบทเรียนไปแล้ว 

    ดังนั้น  จึงอาจกล่าวได้ว่า  แบบฝึกเสริมทักษะ  หมายถึง  งานหรือกิจกรรมท่ีครู               สร้างขึ้น  
โดยมีรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย  มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น  และ
ช่วยฝึกทักษะต่าง ๆ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  อาจจะให้นักเรียนทำแบบฝึกขณะเรียนหรือหลังจากจบ
บทเรียนไปแล้วก็ได้ 

ความสำคัญของแบบฝึกเสริมทักษะ 
ภายหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปแล้ว  การเรียนการสอนนั้นย่อม  ไม่เกิดผลอย่างเต็มท่ีถ้า

ไม่ได้รับการฝึกทักษะให้เกิดความชำนาญและเข้าใจอย่างแท้จริงโดยเฉพาะวิชาภาษาไทย  เพราะภาษาไทยเป็นวิชา
ทักษะซึ่งเป็นวิชาท่ีต้องอาศัยการฝึกฝนเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ และการดำเนินชีวิตประจำวัน
ตามท่ีหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533)  ต้องการ  ดังนั้นในการสอน
ภาษาไทยจึงต้องมีการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญคล่องแคล่ว  เพื่อช่วยให้เด็กเกิดพัฒนาการทางภาษาเพิ่มขึ้นตาม
วัยและความสามารถของตนท่ีจะทำได้  และเครื่องมืออย่างหนึ่งท่ีใช้ฝึกทักษะทางภาษาให้ได้ผลดีก็คือ  แบบฝึก
เสริมทักษะ  ดังท่ีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความสำคัญของแบบฝึกเสริมทักษะไว้ดังนี้ 

 



กมล  ดิษฐกมล  (2526 : 18, อ้างถึงใน  ลักษณา  อินทะจักร  2538 : 163)  กล่าวว่า  แบบฝึกเสริม
ทักษะเป็นหัวใจของการสอนวิชาทักษะอยู่ท่ีการฝึก  การฝึกอย่างถูกวิธีเท่านั้นจะทำให้เกิดความชำนิชำนาญ  
คล่องแคล่วว่องไวและทำได้โดยอัตโนมัติ 

วีระ  ไทยพานิช  (2528 : 11)  ได้อธิบายว่า  แบบฝึกเสริมทักษะทำให้เกิดการเรียนรู้จากการกระทำจริง 
เป็นประสบการณ์ตรงท่ีผู้เรียนมีจุดประสงค์แน่นอน  ทำให้สามารถรู้และจดจำส่ิงท่ีเรียนได้ดี  จนนำไปใช้ใน
สถานการณ์เช่นเดียวกันได้ 

เพตต้ี  (Petty  1963 : 269)  ได้กล่าวถึงความสำคัญของแบบฝึกเสริมทักษะไว้อย่างชัดเจนว่าแบบฝึก
เสริมทักษะเป็นส่วนเพิ่มเติมหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ เป็นอุปกรณ์การสอนท่ีช่วยลดภาระของครู
ได้มาก  ช่วยส่งเสริมให้ทักษะทางภาษาคงทน  ช่วยในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล  เพราะการให้นักเรียนทำ
แบบฝึกเสริมทักษะท่ีเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง  จะทำให้ประสบผลสำเร็จทางด้านจิตใจมาก  ท้ังยัง
ช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวนส่ิงท่ีเรียนได้ด้วยตนเองและใช้เป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนได้อีกด้วย 

ดังนั้น  แบบฝึกเสริมทักษะจึงเป็นเครื่องมือสำคัญ  ท่ีจะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  
แบบฝึกเสริมทักษะจึงนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการเรียนวิชาท่ีต้องการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญ  มี
ความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนมากยิ่งขึ้น 

ลักษณะที่ดีของแบบฝึกเสริมทักษะ 
การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะให้มีประสิทธิภาพต้องมีหลักในการสร้างท่ีสอดคล้องกับลักษณะท่ีดีของแบบ

ฝึกเสริมทักษะด้วย  ซึ่งมีผู้รู้ได้เสนอแนะไว้ดังนี้ 
การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะให้มีประสิทธิภาพต้องมีหลักในการสร้างท่ีสอดคล้องกับลักษณะท่ีดีของแบบ

ฝึกเสริมทักษะด้วย  ซึ่งมีผู้รู้ได้เสนอแนะไว้ดังนี้ 
นิตยา  ฤทธิ์โยธี  (2520 : 1)  ได้กล่าวถึงลักษณะท่ีดีของแบบฝึกเสริมทักษะไว้ว่า          แบบฝึกเสริม

ทักษะต้องเกี่ยวข้องกับส่ิงท่ีเรียนมาแล้ว  เหมาะสมกับระดับ  วัย  หรือความสามารถของเด็ก  มีคำช้ีแจงส้ัน ๆ ท่ี
ทำให้เด็กเข้าใจวิธีทำได้ง่าย  ใช้เวลาเหมาะสมหรือใช้เวลาไม่นาน  และเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจและท้าทายให้แสดง
ความสามารถ 

สามารถ  มีศรี  (2530 : 28)  กล่าวว่า  แบบฝึกเสริมทักษะท่ีดีต้องเกี่ยวกับบทเรียนท่ีเรียนมาแล้ว
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  มีคำส่ังและคำอธิบาย  มีคำแนะนำการใช้แบบฝึก เสริมทักษะ  มีรูปแบบท่ีน่าสนใจ
และมีกิจกรรมท่ีหลากหลายรูปแบบ 

โรจนา  แสงรุ่งระวี  (2531 : 22)  กล่าวว่า  แบบฝึกเสริมทักษะท่ีดีนอกจากมีคำอธิบายชัดเจนแล้วควร
เป็นแบบฝึกส้ัน ๆ ใช้เวลาในการฝึกไม่นานเกินไปและมีหลายรูปแบบ 

 



ฉะนั้น  จึงอาจกล่าวได้ว่า  แบบฝึกเสริมทักษะท่ีดี  ครูผู้สร้างจะต้องยึดหลักจิตวิทยา  ใช้สำนวนภาษาท่ี
ง่าย  เหมาะสมกับวัย  ความสามารถของผู้เรียน  มีกิจกรรมหลากหลาย  มีคำส่ัง  คำอธิบาย  และคำแนะนำการใช้
แบบฝึกเสริมทักษะท่ีชัดเจนเข้าใจง่าย  ใช้เวลาในการฝึกไม่นานและท่ีสำคัญมีความหมายต่อชีวิต  เพื่อนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

หลักจิตวิทยาที่นำมาใช้ในการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ 
การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะให้มีประสิทธิภาพ  สำหรับนำไปใช้กับนักเรียนนั้น  ต้องอาศัยหลักจิตวิทยาใน

การเรียนรู้  และทฤษฎีท่ีถือว่าเป็นแนวความคิดพื้นฐานของการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะเข้าช่วย  เพื่อให้สอดคล้อง
กับความสนใจและความสามารถของนักเรียน 

เดโช  สวนานนท์  (2521 : 159 – 163)  ได้กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ของ  ธอร์นไดค์  และสกินเนอร์ 
(Thorndike  and  Skinner)  ดังนี้ ธอร์นไดค์  ได้ต้ังกฎการเรียนรู้ขึ้น  3  กฎ  ซึ่งนำมาใช้ในการสร้างแบบฝึก
เสริมทักษะ  ได้แก่ 

1.  กฎแห่งผล  (Law  of  Effect)  มีใจความว่าการเช่ือมโยงกันระหว่างส่ิงเร้ากับการ ตอบสนองจะดี
ยิ่งขึ้นเมื่อผู้เรียนแน่ใจว่าพฤติกรรมตอบสนองของตนถูกต้อง  การให้รางวัลจะช่วยส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมนั้น 
ๆ อีก 

2.  กฎแห่งการฝึกหัด  (Law  of  Exercise)  มีใจความว่า  การท่ีมีโอกาสได้กระทำซ้ำ ๆ ในพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหนึ่งนัน้ ๆ จะมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  การฝึกหัดท่ีมีการควบคุมท่ีดีจะส่งเสริมผลต่อการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีการดำเนินงาน 

 
1.ประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการใช้แบบฝึกอย่างง่าย ๆ เพื่อช่วยฝึกและเพิ่มพูนทักษะกระบวนการเรียนรู้

เรื่องภูมิศาสตร์ และได้กำหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี ้
- ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ภาค

เรียนท่ี 2 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวนรวมจำนวนท้ังส้ิน 33 คน 
- เนื้อหา / หลักวิชา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และแบบฝึกสมรรถนะการคิด 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. ทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน (Pre-test) 
2. แบบฝึกหัดเกี่ยวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และลงมือสร้างเครื่องมือทางภูมิศาสตร์(แผนท่ี) 
3. ทดสอบวัดความรู้หลังเรียน (Post-test) 

3. ข้ันตอนการดำเนินการ 
ในการดำเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีการดำเนินการและรายละเอียดเป็นขั้นตอนดังนี้ 

- นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  
           - นักเรียน เรียนรู้เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ทำแบบฝึกสมรรถนะ และสร้างเครื่องมือทาง 

ภูมิศาสตร์ (แผนท่ี) 
- นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  

3.1. ข้ันวิเคราะห์ 
1.1 วิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะห์ผู้เรียนได้กำหนดไว้ดังนี้ 
ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ภาคเรียนท่ี 2 ประจำปีการศึกษา 2564 

รวมจำนวนท้ังส้ิน 33 คน 
1.2 วิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนการดำเนินการมีดังนี้ 

  เนื้อหาท่ีจะใช้สร้างแบบทดสอบ และแบบฝึกหัด คือเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ใน
หน่วยเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ลักษณะแต่ละประเภทของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์แต่ละชนิด 
และส่วนประกอบของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์โดยผู้วิจัยได้คัดตัวอย่างมาดังนี้ 
 



                                          
 
 
 

 
 
 
 

 
 

3.2. ข้ันออกแบบ 
ขั้นออกแบบทดสอบ และแบบฝึกสมรรถนะการคิด  มีข้ันตอนดังนี้ 

-  ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เป็นแบบฝึกหัดเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษาศาสนา 

   ลูกโลก 

แผนที่ 

เข็มทิศ 



และวัฒนธรรม โดยมีตัวเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ทักษะความรู้เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์แต่ละประเภท
ส่วนประกอบของเครื่องมือต่างๆ และวิธีการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ให้เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้โดยมี
รูปภาพเป็นส่วนประกอบ ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกไว้ 

-  ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เป็นแบบฝึกหัดเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม โดยมีตัวเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แบบเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน 

3.3. ข้ันดำเนินการ 
มีการดำเนินการดังนี ้
3.1 ทำการทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โดยให้นักเรียนทำแบบฝึกสมรรถนะการคิดเรื่อง

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีตัวเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เรื่องเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์แต่ละประเภท ส่วนประกอบของเครื่องมือต่าง ๆ ในแบบทดสอบ และทำการบันทึกคะแนน 

3.2ดำเนินการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้เรือ่งเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ แต่ละประเภท /ชนิดและ
ส่วนประกอบของเครื่องมือต่างๆ และลงมือสร้างเครื่องมือทางภูมิศาสตร์โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อการเรียนรู้โดยใช้
ตัวอย่างเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เป็นแผนท่ีให้นักเรียนศึกษาและช่วยกันสร้างแผนท่ี ตามมาตราส่วนท่ีกำหนดให้ให้
มีความสมบูรณ์ตามลักษณะของแผนท่ี โดยครูเป็นท่ีปรึกษา และประเมินตามระยะ 

3.3ทำการทดสอบอีกครั้งโดยให้นักเรียนทำแบบฝึกสมรรถนะการคิดเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ วิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีตัวเลือกตอบ 4 ตัว เลือก เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์แต่ละประเภท 
ส่วนประกอบของเครื่องมือต่าง ๆ ในแบบทดสอบ และทำการบันทึกคะแนน 

3.4. ข้ันวิเคราะห์ข้อมูล 
- วิเคราะห์ผลจากคะแนนท่ีได้จากการทำแบบฝึกหัดก่อนเรียน 
- วิเคราะห์ผลจากคะแนนท่ีได้จากการทำแบบฝึกหัดหลังเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล 

เก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลจากการทำแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน จัดทำตารางเปรียบเทียบ 
ผลต่าง ระหว่างก่อนฝึก และหลังฝึก หาผลต่างจากการปฏิบัติดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน – หลังเรียน เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล คะแนนก่อนเรียน 
(20 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 
(20 คะแนน) 

1 เด็กชายจีรพงษ์    หน่อยศ 8 14 
2 เด็กชายเจ้าพระยา    ปวงโท๊ะ 6 12 
3 เด็กชายฉันทกร    วงศ์ษา 7 12 
4 เด็กชายณัฐกานต์    อินตานันท์ 10 14 
5 เด็กชายณัฐนนท์    ยศปินตา 8 12 
6 เด็กชายณัฐพล    ธรรมวงศ์ 10 15 
7 เด็กชายติรันธะมินทร์    ภิญโญ 10 14 
8 เด็กชายนครินทร์   บุญมี 10 13 
9 เด็กชายปัญญพัฒน์    ประฮาดไชย 9 12 
10 เด็กชายปิยวัฒน์    กะทง 12 17 
11 เด็กชายภัทรพล    งามสม 10 14 
12 เด็กชายภานุวัฒน์    มีทรง 11 15 
13 เด็กชายรพีภัทร    องอาจ 6 12 
14 เด็กชายศิลายุ    ดวงแก้ว 6 12 
15 เด็กชายสุริยา    สล่าล๊อก 8 12 
16 เด็กหญิงกชกร    งามงอน 13 18 
17 เด็กหญิงญาณาธิป    สินพิชัย 10 13 
18 เด็กหญิงญาณิศา    สินพิชัย 9 12 
19 เด็กหญิงปาริชาติ  โสริวาน 9 14 



เลขที่ ชื่อ-สกุล คะแนนก่อนเรียน 
(20 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 
(20 คะแนน) 

20 เด็กหญิงพัชนิดา    เป็นต้น  12 17 
21 เด็กหญิงพิมพ์ชนิกา  มูลกาศ 7 13 
22 เด็กหญิงเพชรญาดา  อุทาหรณ์ 12 17 
23 เด็กหญิงภัควดี    อารีพงษ์ 14 17 
24 เด็กหญิงภิริษา    ไว้ท่า 13 18 
25 เด็กหญิงมุจิรานันท์   เช่ียวชาญ 12 18 
26 เด็กหญิงรดามณี    ญานะ 8 12 
27 เด็กหญิงรัตติกาล    ขุนโสภา 6 12 
28 เด็กหญิงวรินทรา    เรือนน้อย 6 12 
29 เด็กหญิงศิริพร    มีเงิน 8 12 
30 เด็กหญิงสุนิษา    แสนผาบ 10 15 
31 เด็กชายภคนันท์  เพ็ญสุวภาพ 11 15 
32 เด็กหญิงปณาลี  วิสาระเกตุ 11 14 
33 เด็กหญิงนสภร  ศรีหามี 13 18 

ค่าเฉลี่ย 9 14 
ร้อยละ 45 70 

 
จากตารางพบว่า คะแนนความสามารถระหว่างก่อนเรียนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเครื่องมือ 

ทางภูมิศาสตร์ วิชาสังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  จำนวน 33 คน มี
คะแนนเฉล่ียก่อนการจัดกิจกรรม เท่ากับ 9  คิดเป็นร้อยละ 45 และคะแนนเฉล่ียหลังการจัดกิจกรรม เท่ากับ 14
คิดเป็นร้อยละ 70  ดังนั้นนักเรียนมีค่าคะแนน เฉล่ียเพิ่มข้ึน เท่ากับ 6 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 

 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะห์คะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียนนั้นแสดงให้เห็นว่านักเรียนยังขาดพื้น
ฐานความรู้เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์หรือมีพื้นฐานความรู้มาบ้างแต่ไม่สามารถวิเคราะห์หลักการของการใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ได้ถูกต้อง แต่หลังจากนักเรียนได้เรียน และทำแบบฝึกสมรรถนะการคิดเพิ่มเติมประกอบ
กับได้รวมกลุ่มกันสร้างเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ชนิดแผนท่ีร่วมกันทำให้นักเรียนมีความรู้และสามารถเรื่อง 
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และเข้าใจความหมายมากยิ่งขึ้น สามารถทำ
แบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีนักเรียนบางคนท่ีมีค่าคะแนนจากการทำแบบฝึกหัดไม่ค่อยดี
เท่าท่ีควรนั้นก็อาจเป็นเพราะว่านักเรียนยงัขาดความต่อเนื่องในการทำความเข้าใจและไม่เห็นความสำคัญของการ
เรียนรู้เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และในบางครั้งก็มีกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนหรือสถานการณ์โควิด-19 มา
ค่ันความต่อเนื่องของการเรียนรู้และดึงความสนใจของนักเรียนไปด้วย และอีกสาเหตุจากการสอบถามโดยตรงจาก
นักเรียนทำให้ผู้วิจัยได้พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านักเรียนไม่ได้กลับ ไปทบทวนและทำความเข้าใจเพิ่มเติมนอกห้องเรียน 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าปัญหานี้ควรจะนำไปพัฒนาในครั้งต่อไป 
 
อภิปรายผลจากการศึกษา 

 จากการสร้างแบบฝึกหัด ความรู้เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. สังเกตได้ว่านักเรียนสามารถพัฒนาความรู้ โดยดูผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรยีน 
2. จากการวิจัยครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เพิ่มขึ้น 
3. จะเห็นได้ว่าเมื่อนักเรียนได้รับการสอนท่ีเน้นย้ำในจุดท่ีนักเรียนมักจะสับสนหรือผิดพลาดบ่อย ๆ ทำให้

นักเรียนผิดพลาดน้อยลง และความสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายข้ึน 
ข้อเสนอแนะ 

1. ในการเรียนรู้เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นั้นผู้เรียนจำเป็นต้องได้สัมผัสเครื่องมือ หรืออุปกรณ์จริง จะ
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