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ชื่องานวิจัย การพัฒนาทักษะการเรียนไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Present simple tense ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 
ชื่อผู้วิจัย นางทิพวรรณ    พัฒน์ชนะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ) 
ความส าคัญและที่มา  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง Present 
Simple  Tense โดยใช้กิจกรรมการท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ Present Simple Tense ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  กลุ่มทดลองเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 
จ านวน 26 คน โดยให้นักเรียนทดสอบก่อนเรียน แล้วหลังจากนั้นให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ Present 
Simple Tense ที่คณะผู้วิจัยได้สร้างข้ึน จ านวน 1 เล่ม จากนั้นจึงท าการทดสอบหลังเรียน และวิเคราะห์ผล
คะแนนโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ 
 ผลการศึกษาปรากฏว่า การใช้แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ Present Simple Tense ท าให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและสามารถท าแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิม ดัง 
จะเห็นได้จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 การพัฒนาทักษะการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง Present Simple  Tense 
ความส าคัญและที่มา 
 ในการเรียนภาษาไม่ว่าภาษาใด และระดับชั้นใดก็ตาม นักเรียนจ าเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตัวภาษาท้ัง 
ในด้านเสียง ค าศัพท์และโครงสร้าง ถึงแม้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยจะเริ่มต้นมีมานานเป็น
ระยะเวลาหลายสิบปีก็ตาม แต่การเรียนการสอนก็ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร โดยเฉพาะในระดับเริ่มต้น คือ
ระดับศึกษา จากสภาพปัญหาในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า เรื่อง โครงสร้างไวยากรณ์จะเป็นปัญหาในการ
พัฒนาความรู้และความเข้าใจในภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนไทยส่วนมากมักมีความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ค่อนข้างน้อย
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของภาษาเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการเรียน
ภาษา ไวยากรณ์เป็นเรื่องพ้ืนฐานส าคัญท่ีจะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนภาษาในด้านทักษะการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนได้ดีด้วย 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Simple Tense ของนักเรียนระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่  3 โดยใช้กิจกรรมแบบฝึกหัดเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Present simple Tense 
ตัวแปรที่ศึกษา 
1. แบบฝึกหัดเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Present simple Tense โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
2. ระดับผลสัมฤทธิ์ของคะแนนก่อนและหลังเรียน 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้การศึกษาการพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 3  ผู้วิจัยได้จัดท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมการเขียนที่
หลากหลายเพื่อช่วยพัฒนาความเข้าใจไวยากรณ์มากขึ้น และได้ท าการเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียน คะแนนจากการท าแบบฝึกหัดหลายๆครั้งมีความแตกต่างกันอย่างไร  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างแบบฝึกหัดเกี่ยวการใช้โดยใช้กิจกรรมการเขียนไวยากรณ์ 
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Present simple Tense เพ่ือพัฒนาความเข้าใจการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 3 และได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1.ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือนักเรียนโรงเรียนสาธิตราชภัฎสวนสุนันทา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 
ในภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563  จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 26 คน 
2. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาแบบฝึกทักษะ เรื่อง Present Simple Tense 
 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน ช่วงเดือน มิถุนายน – ตุลคม 2563  
 
ขั้นด าเนินการ 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้มีรายละเอียดตามข้ันตอนดังนี้ 



 
1. ข้ันวิเคราะห์  
 1.1 วิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์ผู้เรียนคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 1.2 วิเคราะห์เนื้อหา  เนื้อหาที่ใช้เป็นที่เก่ียวข้องกับบทเรียนซึ่งน ามาจากหนังสือเรียน My family and 
friends 3  
2.ขั้นออกแบบดังขั้นตอนต่อไปนี้ 
 2.1 ศึกษาไวยการณ์ในบทเรียนในหนังสือ My family and friends 3  
3. ขั้นด าเนินการ มีการด าเนินการดังน้ 
 3.1 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเรียน (Pre-test) จ านวน   
       10 ข้อ เป็นmultiple choice 
 3.2 ฝึกการใช้ Verb to be ให้แม่นย า 
          3.3 นักเรียนท าแบบฝึกหัดที่ครูจัดเตรียมมาเนื้อหาไวยากร์ภาษาอังกฤษ เรื่อง 
present simple tense การทดลองเป็นการน าเอาเนื้อหาการเรียนการสอนเรื่อง Present simple Tense และ
ได้จัดท าแบบฝึกทักษะจ านวน 1 เล่มแบบฝึกหัดเกี่ยวกับpresent simple tense เป็นแบบฝึกหัดที่จะใช้ในการ
พัฒนาความเข้าใจของนักเรียน เรื่อง  
 Affirmative: present simple tense , Negative: present simple  tense , Question: present simple 
tense  
 3.4 ฝึกการใช้ verb ให้ถูกต้องจากการแนะของผู้วิจัย 
 3.8 ให้แรงเสริมเพ่ือให้เกิดความพยายามในการเรียนรู้และเจตคติที่ดี 
 3.9 ทดสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 
 3.10 สรุป และ ประเมินการวิจัย 
วิเคราะห์เนื้อหา ขัน้ตอนด าเนินการมีดังนี้ 
  เนื้อหาที่จะใช้สร้างแบบทดสอบ และแบบฝึกหัด คือ 
ขั้นออกแบบแบบทดสอบ และแบบฝึกหัดมีข้ันตอนดังนี้ 
  แบบทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษหลังเรียน (Post-test) จ านวน 10 เป็นmultiple choice 
ก าหนดไว้ โดยเป็นข้อสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบทดสอบวัดความรู้ (Pre-test) 
2. แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ present simple tense ( 1 เล่ม ) 
3. แบบทดสอบวัดความรู้ด้าน present simple tense (Post-test) 
 
 
 
 
 
 



  
4. ขั้นวิเคราะห์ ( Analysis) 
4.1 วิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะห์ผู้เรียนได้ก าหนดไว้ดังนี้ 
 ประชากร คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทานวน 26  คน 
4.2 วิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนด าเนินการมีดังนี้ 
 เนื้อหาที่จะใช้สร้างแบบทดสอบ และแบบฝึกหัด คือเนื้อหาวิชาการใช้ไวยากร์ภาษาอังกฤษ เรื่อง 
present simple tense การทดลองเป็นการน าเอาเนื้อหาการเรียนการสอนเรื่อง Present simple Tense 
และได้จัดท าแบบฝึกทักษะ 
 4.2.1 Affirmative: present simple  tense 
 4.2.2 Negative: present simple  tense 
 4.2.3 Question: present simple tense 
5. ขั้นออกแบบ (Design) 
 ขั้นออกแบบแบบทดสอบ และแบบฝึกหัดมีขั้นตอนดังนี้ 
5.1 แบบทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเรียน (Pre-test) จ านวน 10 ข้อ เป็นmultiple choice 
5.2 แบบฝึกหัดเกี่ยวกับpresent simple tense เป็นแบบฝึกหัดที่จะใช้ในการพัฒนาความเข้าใจของ 
นักเรียน  โดยในแต่ละแบบฝึกจะมีแบบฝึกหัดที่หลากหลาย 
5.3 แบบทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษหลังเรียน (Post-test) จ านวน 10 เป็นmultiple choice 
ก าหนดไว้ โดยเป็นข้อสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน 
6. ขั้นด าเนินการ 
 มีการด าเนินการดังนี้ 
6.1 ท าการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 / 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จ านวน 26 คน โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน และท าการบันทึก
คะแนน 
6.2 ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับpresent simple tense ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน  
6.3 ท าการทดสอบอีกครั้ง โดยให้นักเรียนท าาแบบทดสอบภาษาอังกฤษหลังเรียน 
 
7. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษเรื่อง Present simple Tenseของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษษปีที่ 3  โดยใช้กิจกรรมการท
ท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับpresent simple tense โดยได้ศกึษาจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3 าคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 26 คน ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบก่อนเรียนโดยให้นักเรียนท า 
แบบทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเรียน แล้วให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดจากนั้นให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความรู้
หลังเรียน โดยสามารถวิเคราะห์ผลได้ดังนี้ 
5.1 ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าจากคะแนนแบบฝึกเรื่อง present simple tense 
5.2 ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้า เรื่อง present simple tense จากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและ 
หลังเรียน 
5.3 ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าเรื่อง present simple tense จากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 



แบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าผลการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนเม่ือเปรียบเทียบกับผลการทดสอบก่อนเรียน 
พบว่านักเรียนสามารถท าคะแนนไดเ้พิ่มข้ึนจากเดิม 
 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 
จากการศึกษาและวิเคราะห์คะแนนที่ได้จากผลการทดสอบก่อนเรียน เกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
เรื่อง present simple  tense ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/1นั้นแสดงให้เห็นว่าหลังจากนักเรียนได้
ท าแบบฝึกหัดในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนักเรียนมีความรู้ ความจ า ความเข้าใจในเรื่องการใช้ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษเรื่อง present simple  tenseและสามารถท าแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเพิ่มข้ึนจากเดิม 
ดังจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย คิด
เป็นร้อยละ 100 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการสร้างแบบฝึกหัดการเขียนเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง present simple tense เพ่ือช่วย 
พัฒนาความคงทนในการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  ในครั้งนี้สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. พบว่าแบบฝึกหัดไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง present simple  tense ที่หลากหลายที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้น 
นี่ สามารถช่วยพัฒนาความคงทนในการเข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง present simple tense ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไดเ้ป็นอย่างดี  
2. จะเห็นได้ว่าการที่นักเรียนได้มีโอกาสสร้างความคุ้นเคยกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และได้น าไปใช้บ่อยๆ 
จะช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาความคงทนในการเข้าใจไวยากร์มากขึ้น และสามารถช่วยให้นักเรียนจดจ าหลักการ 
ใช้ไวยากรณ์ได้ยาวนานขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
1. ในการสร้างแบบฝึกหัดไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง present simple  tense อาจจะใช้รูปแบบอื่นที่นอก 
ไปจากการเขียนเพียงอย่างเดียว โดยอาจเป็นในรูปของการฟัง การอ่าน หรือการพูดบ้างก็ได้ หรืออาจจะลอง 
เปรียบเทียบแต่ละรูปแบบเพ่ือที่จะหาแบบฝึกหัดที่มีประสิทธิภาพและช่วยนักเรียนในการพัฒนาความคงทนใน 
การข้าใจในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง present simple  tense ภาษาอังกฤษให้ได้ผลดีที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


