
รายงานผลการวจิัยหน้าเดยีว 
ช่ือเร่ือง   การแกปั้ญหานกัเรียนใชก้ริยาไม่ถูกตอ้งตามไวยกรณ์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
                            ปีท่ี 3 
ผู้วจัิย  นางทิพวรรณ   พฒัน์ชนะ 
สถานทีว่จัิย โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
ปีทีว่จัิย  พ.ศ. 2561 
 

ความเป็นมา  
                 จากการท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นครูประจ าวชิาภาษาองักฤษประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี3 มีนกัเรียนทั้งหมด 2 
หอ้งๆละ 28 และ 29 คน รวม 57 คนพบวา่นกัเรียนบางส่วนสามารถใส่กริยาท่ีถูกตอ้ง แต่ส่วนใหญ่มกัสับสนจึงไดท้  าการ
ปฎิบติัการวจิยัในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธนัวาคม เป็นเวลา 2 เดือน 

ผูว้จิยัไดท้  าตารางแสดงการใชก้ริยาในความหมายท่ีแตกต่างกนั จะยงัคงมีนกัเรียนท่ีใชก้ริยาผดิอยู ่ และบางส่วนไม่
ค่อยสนใจในตารางและใส่ตามใจชอบ ท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนเป็นอยา่งมาก จึงไดท้  าการวจิยักบันกัเรียนชั้น
ประถมศีกษาปีท่ี 3 มีนกัเรียนทั้งหมดจ านวน 57 คนเป็นนกัเรียนหญิง 16 คน นกัเรียนชาย 41 คน แบ่งออกแป็น 

1. นกัเรียนท่ีสามารถใชก้ริยาไดถู้กตอ้ง จ านวน  15 คน 
2. นกัเรียนท่ีสนใจในการน าตารางมาใช ้จ านวน  25 คน 
3. นกัเรียนท่ีไมส่นใจในการใชต้าราง จ านวน  17  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปัญหาในการวจิัย 
  

นกัเรียนส่วนนอ้ยท่ีไม่สนใจในการน าตารางมาใช ้ พบวา่นกัเรียนขาดการเอาใจใส่และดูแลจากผูป้กครองใน
การช่วยเหลือและเสริมแรงจูงใจใหน้กัเรียนฝึกท าแบบฝึกหดัทุกวนัท าใหก้ารเรียนการสอนไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าท่ีควรและท าใหก้ารสอบเป็นไปอยา่งไม่ประสบผลเท่าท่ีควรดงันั้นจึงสร้างแรงจูงใจอยากพฒันาการเรียนรู้
ภาษาองักฤษและพยายามสร้างเจตคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษใหก้บันกัเรียนกลุ่มดงักล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      รายงานผลการวิจัยในช้ันเรียน 
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

ผู้วจิัย   นางทิพวรรณ    พฒัน์ชนะ 
 

ช่ือเร่ืองวจิยั  การแกปั้ญหานกัเรียนใชก้ริยาไม่ถูกตอ้งตามไวยกรณ์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

ระยะเวลาในการด าเนินงานวจิยั    7 พฤศจิกายน 2561 ถึง  30 ธนัวาคม 2561    

ความเป็นมา  
 จากการสอนวชิาภาษาองักฤษเก่ียวกบัการถาม - ตอบประโยคสนทนาอยา่งง่ายๆ  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  
ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2561   พบวา่  มีนกัเรียนบางส่วนไม่สามารถท่ีจะใชก้ริยาไดถู้กตอ้ง   ผูว้จิยัจึงคิดวา่ ถา้นกัเรียนมี
ทกัษะในการใชก้ริยาท่ีเหมาะสมถูกตอ้งตามไวยกรณ์  นกัเรียนก็สามารถเรียนไวยกรณ์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  และน ามาใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้ ดงันั้น  ผูว้จิยัจึงน าวธีิการน าตารางการเทียบการใชก้ริยาโดยยดึ Verb to be เป็นหลกัในการใชก้ริยาตาม
กาลเวลาไวยกรณ์องักฤษ   

การวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนคร้ังน้ีมีเป้าหมายเพื่อการแกปั้ญหาการใชก้ริยาไม่ถูกตอ้ง  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3  โดยใชต้ารางกริยา และไดน้ าไปวจิยัในช่วงวนัท่ี  7  พฤศจิกายน 2561 ถึง  16  ธนัวาคม  2561   เป็นเวลา   6   สัปดาห์ 
 การด าเนินการวจิยัประกอบดว้ยขั้นตอน 11 ขั้นตอนคือ (1) เสนอประเด็นท่ีตอ้งการปรับปรุง (2) ศึกษาสภาพปัจจุบนั
ก าหนดตวัช้ีวดัและตั้งเป้าหมาย (3) วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (4) คน้หาวิธีการแก้ไข (5) ทดลองปฏิบติัตามวิธีการท่ี
เลือกใช ้(6) ตรวจสอบผลการปฏิบติัและการปรับปรุงผลการปฏิบติัต่อเน่ือง (7) เปรียบเทียบผลการทดลองปฏิบติัก่อนกบัหลงั
การปรับปรุงกบัเป้าหมายท่ีต้องการ (8) การอภิปรายผลจากการทดลองปฏิบติั (9) การเสนอวิธีปฏิบัติงานใหม่ (10) การ
ติดตามผลต่อเน่ือง (11) เสนอกิจกรรมการวจิยัต่อเน่ือง ซ่ึงจะไดน้ าเสนอรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนตามล าดบัดงัน้ี 
 

ขั้นตอนที ่1 เสนอประเดน็ทีต้่องการปรับปรุง 
 ผูว้จิยัเป็นผูส้อนประจ าวชิาภาษาองักฤษ   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3   ตรวจสอบปัญหาท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนจาก
การสังเกต  ไดพ้บปัญหาท่ีส าคญั   3   ประการ โดยคิดเป็นจ านวนและร้อยละ เรียงประเด็นตามล าดบัจากมากไปนอ้ยดงัน้ี 
1.  ปัญหาการใชก้ริยาไม่ถูกตอ้ง                     จ  านวน   30   คน   คิดเป็นร้อยละ  52.63 
2.  ปัญหาการสับสนในการใชก้ริยา       จ  านวน   15   คน   คิดเป็นร้อยละ  26.32 
3.  ปัญหาการไม่สนใจการเรียนไวยกรณ์       จ  านวน   12   คน  คิดเป็นร้อยละ   21.05 
 
 
 



 จากปัญหาขา้งตน้พบวา่    ปัญหาการใชก้ริยาไม่ถูกตอ้ง   เป็นประเด็นปัญหาท่ีส าคญัและควรไดรั้บการปรับปรุง
แกไ้ขก่อนเป็นอนัดบัแรก   เน่ืองจาก   ถา้นกัเรียนสามารถใชก้ริยาไดถู้กตอ้งสามารถน ามาใชใ้นการเรียนไวยกรณ์ในชั้น
ต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและนกัเรียนก็จะสามารถน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
 ผูว้จิยัเสนอปัญหาน้ีเป็นหวัขอ้วจิยัเร่ือง  การแกปั้ญหานกัเรียนใชก้ริยาไม่ถูกตอ้งตามไวยกรณ์ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 

ขั้นตอนที ่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันก าหนดตวัช้ีวดัและตั้งเป้าหมาย  
 ผูว้จิยัตรวจสอบปัญหาการใชก้ริยาไม่ถูกตอ้งพบวา่มีปัญหา 3 ลกัษณะ คือ 
 1.  นกัเรียนใชก้ริยาไม่ถูกตอ้งตามหลกัไวยกรณ์  จ านวน   20   คน  
 2.  นกัเรียนสับสนในการใชก้ริยา    จ านวน   15   คน  
 3.  นกัเรียนไมใ่ส่ใจในการใชไ้วยกรณ์   จ านวน   17   คน 
 ซ่ึงจะพบวา่มีปัญหาการใชก้ริยาไม่ถูกตอ้งตามหลกัไวยกรณ์มากท่ีสุด   จ  านวน  20  คน  
รองลงมาคือ   ปัญหาการสับสนการใชก้ริยา จ านวน  15  คน   และปัญหานกัเรียนไม่ใส่ใจการเรียน  จ านวน   17   คน 
 จากประเด็นปัญหาการใชก้ริยาไม่ถูกตอ้งตามหลกัไวยกรณ์ ผูว้จิยัก าหนดตวัช้ีวดัและเป้าหมายการปรับปรุงแกไ้ข
ดงัน้ีคือ  “เพื่อลดปัญหาใชก้ริยาไม่ถูกตอ้งตามหลกัไวยกรณ์”   จากจ านวนนกัเรียน  20  คน เหลือ  5  คน ในระยะเวลา   6  
สัปดาห์ 

 
ขั้นตอนที่ 3 วเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหา  
 ผูว้จิยัไดร้ะดมความคิดร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อนในสายวชิาภาษาองักฤษ  นกัเรียนและผูป้กครองโดยใชก้ารสอบถาม
และการสัมภาษณ์   แลว้น าขอ้มูลมาจดักลุ่มสาเหตุของปัญหาดงัน้ี 
 
               3.  ผู้ปกครอง                                           1.  ครู 
                   -  ขาดการดูแลเอาใจใส่                               -  ขาดเทคนิคการสอน  
                       และติดตามพฒันาการ                         และขาดส่ือการสอนท่ี  
                       ของนกัเรียน                                                           เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
     
          
                    2.  นักเรียน 
             -  ไม่ตั้งใจเรียน 
             -  ไมมี่พื้นฐานทางไวยกรณ์ 
 
 ผูว้จิยั คดัเลือกสาเหตุท่ีส าคญั   2   ประการ ไปด าเนินการแกไ้ข 

 

 

ปัญหาการใช้
กริยาไม่ถูก
หลกัไวยกรณ์ 



ขั้นตอนที ่4 ค้นหาวธีิการแก้ไข  
 ผูว้จิยัเสนอวธีิแกไ้ขและนวตักรรม เพื่อแกปั้ญหา การใชก้ริยาไม่ถูกตอ้งตามหลกัไวยกรณ์  จากสาเหตุทั้ง    3   สาเหตุ   
ดงัน้ี 
ตารางที ่4.1  วธีิแกไ้ขปัญหาการจ าประโยคภาษาองักฤษ    
 

สาเหตุ 
 

วธีิแก้ไข นวตักรรม 

1.  นกัเรียนใชก้ริยาไม่
ถูกตอ้งตามหลกัไวยกรณ์ 

ครูสร้างตารางใหน้กัเรียนสังเกต และถาม
นกัเรียนวา่สังเกตอะไรท่ีเหมือนกนั และท าแบบ
ฝึก 

ตารางเทียบกริยา 

2. นกัเรียนสับสนในการ
ใชก้ริยา 
 

1.  นกัเรียนฝึกเติมกริยาในช่องวา่งในประโยค
ตามโครงสร้างประโยคใหถู้กตอ้ง 
2.  นกัเรียนฝึกคิดโดยน า “is ”ไวใ้นใจ   โดยใช้
แบบฝึก และ แบบทดสอบประโยคท่ีไดเ้รียน
มาแลว้ 

1. ตารางเทียบ 
 
2. แบบทดสอบ 

3.  นกัเรียนไม่ใส่ใจใน
การใชไ้วยกรณ์ 
 

ครูใหร้างวลั และ ค าชมเชย แรงเสริมทางบวก 

 
 ผูว้จิยัไดพ้ฒันานวตักรรมข้ึนมาใช ้  2   นวตักรรมคือ  การสร้างตารางและแรงเสริมทางบวก  ในการแกปั้ญหาการ
เรียนประโยคภาษาองักฤษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ขั้นตอนที ่5 ทดลองปฏบิัตติามวธีิการที่เลือกใช้  
 ผูว้จิยัวางแผนการใชน้วตักรรมตามขั้นตอนภายในระยะเวลา  6  สัปดาห์  และในระหวา่งนั้นไดมี้การปรับปรุง
นวตักรรมดงัน้ี 
ตารางที ่5.1 แผนทดลองปฏิบติัการน านวตักรรมไปใชใ้นการปฏิบติัการวจิยัในชั้นเรียนจริง 

นวตักรรม 
 

แผนการทดลองปฏิบัติงาน ระยะเวลา 

1.   
ตารางเทียบกริยา 
 
 

ครูสร้างตารางบนกระดาน และแนะใหน้กัเรียนสังเกตตวัอกัษรตวัสุดทา้ยของ
กริยาทุกตวั จะลงทา้ยดว้ย “s”  
และทุกคร้ังท่ีนกัเรียนท าแบบฝึกเติมกริยาใหน้กัเรียนเอา “is” ไวใ้นใจทุกคร้ัง จะ
ท าใหน้กัเรียนสามารถใชก้ริยาในแบบฝึกไดถู้กตอ้งมากข้ึน 

 
Subject 
ประธาน 

Verb 

to be 

(เป็น อยู่ 

คือ) 

Verb to 

have 
( ม ี) 

Verb 
 ทั่วไป 

I am have go, watch , buy 

, 

 like , run , walk  

We , You , 

They , 

Plural nouns 

are have go, watch , buy 

, like ,  

run , walk . 

 

He , She , It 

Singular 

nouns 

is has goes , watches , 

buys, likes , 

runs , walks 

 

 
 
 
 
 
 
 
7 พฤศจิกายน 
2561  ถึง 

16 ธนัวาคม 
2561 

 

2.  แรงเสริม
ทางบวก 

ครูใหค้ะแนน  รางวลัและค าชมเชยเม่ือนกัเรียนสามารถเติมกริยาในช่องวา่งได้
อยา่งถูกตอ้ง 

 

 ในระหวา่งปฏิบติัการวจิยัในชั้นเรียนนั้น ผูว้ิจยั อาจารยผ์ูส้อนในสายวชิาภาษาองักฤษ และผูป้กครองไดติ้ดตามดูผล
จากการใชน้วตักรรม เพื่อติดตามผลและปรับปรุงวธีิปฏิบติัใหเ้หมาะสมอยา่งต่อเน่ือง 
 

 
 



ขั้นตอนที ่6 ตรวจสอบผลการปฏิบัตแิละการปรับปรุงผลการปฏิบัตต่ิอเน่ือง  
 ผูว้จิยัไดส้รุปผลการติดตามผลร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อนในสายวชิาภาษาองักฤษและผูป้กครองและเสนอแนวทางกา
ปรับปรุงต่อเน่ืองดงัตารางต่อไปน้ี 
ตารางที ่6.1  ผลการติดตามและแนวทางการปรับปรุงต่อเน่ืองการใชน้วตักรรมเพื่อแกปั้ญหาการใชก้ริยา 
 

นวตักรรม 
 

ผลการติดตาม แนวทางการปรับปรุงต่อเน่ือง 

1.  ตารางเทียบกริยา 
 
 
 

หลงัจากท่ีนกัเรียนไดรู้้และท า
ความเขา้ใจตารางแลว้นกัเรียน
สามารถใชก้ริยาไดถู้กตอ้งมาก
ข้ึน 

ครูคิดวธีิการท่ีจะท าใหน้กัเรียนสนใจและ
เขา้ใจในการเรียนภาษาองักฤษมากข้ึน 

2.  แรงเสริมทางบวก นกัเรียนมีความมัน่ใจในการ
เรียนภาษาองักฤษมากข้ึน 

ครูลดแรงเสริมจากการใหร้างวลัหรือให้
คะแนนเป็นการชมเชยแทน 

  
จากการติดตามผลและหาแนวทางปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง สามารถแกปั้ญหาการใชก้ริยา  ไดผ้ลดงัน้ี 
 

 
ตารางที ่6.2 ผลการติดตามและการปรับปรุงต่อเน่ืองการใชน้วตักรรมแกปั้ญหาการใชก้ริยาท่ีถูกตอ้ง 
 

ลกัษณะปัญหา ก่อนทดลอง ผลการติดตามระยะที ่1 
(7 พ.ย. - 25 พ.ย.61) 

ผลการติดตามระยะที ่2 
(28 พ.ย. - 16 ธ.ค.61) 

1.  ปัญหาการใชก้ริยาไม่
ถูกตอ้ง  
 

 
30 

 
20 

 
5 

2.  ปัญหาการสับสนในการ
ใชก้ริยา 
 

 

15 
 
                5 

 

1 

3.  ปัญหาการไม่สนใจการ
เรียนไวยกรณ์  
 

 

12 
 

8 
 

2 

  
ผูว้จิยัสามารถสรุปผลการติดตามต่อเน่ืองไดว้า่การใชน้วตักรรมแกปั้ญหาการใชก้ริยาไม่ถูกตอ้งตามหลกัไวยกรณ์   

ทั้ง  2  ระยะ ไดผ้ลตามเป้าหมาย 
 
 



ขั้นตอนที ่7 เปรียบเทยีบผลการทดลองปฏิบัตก่ิอนกบัหลงัการปรับปรุงกบั 
                    เป้าหมายที่ต้องการ  
 ผูว้จิยัเปรียบเทียบระดบัปัญหาดว้ยจ านวนนกัเรียนระหวา่งก่อนการปรับปรุงกบัหลงัการปรับปรุงและเป้าหมายท่ี
ตอ้งการ 
ตารางที ่7.1 เปรียบเทียบผลการใชน้วตักรรมแกปั้ญหาการจ าประโยคภาษาองักฤษ ก่อนและหลงัปรับปรุงกบัเป้าหมายท่ี
ตอ้งการ 
 

ลกัษณะปัญหา จ านวน 
ก่อนทดลอง 

จ านวน 
หลงัทดลอง 

ระดับเป้าหมายที่
ต้องการ 

ผลตามเป้าหมาย 

1.  นกัเรียนใชก้ริยาไม่ถูกตอ้ง 
  

 
30 

 
5 

 
5 

 
ประสบผลส าเร็จ   
ตรงตามเป้าหมาย
ท่ีวางไว ้

2.  นกัเรียนท่ีสับสนในการใช ้  

15 
 

1 
 
 

 
3.  นกัเรียนไม่สนใจการเรียน
ไวยกรณ์ 

 

12 
 

2 

 พบวา่หลงัการปรับปรุงปัญหาการใชก้ริยาถูกตอ้งตามหลกัไวยกรณ์ภาษาองักฤษลดนอ้ยลงกวา่ก่อนการปรับปรุงและ
ไดผ้ลตามเป้าหมาย 
 

ขั้นตอนที ่8 การอภปิรายผลจากการทดลองปฏิบัต ิ 
 ผูว้จิยัร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อนในสายวชิาภาษาองักฤษและผูป้กครอง  วิเคราะห์หาขอ้สรุปและหาค าตอบ จากการใช้
นวตักรรมแกปั้ญหาการใชก้ริยาถูกตอ้งตามหลกัไวยกรณ์ภาษาองักฤษ  ไดผ้ลสรุปดงัตาราง 
ตารางที ่8.1 การอภิปรายการใชน้วตักรรม 

นวตักรรม 
 

ส่ิงทีไ่ด้รับจากการปฏิบัติ ส่ิงทีค่วรปรับปรุง ข้อคิดทีไ่ด้จากการวจัิย 

1.  ตารางเทียบกริยา นกัเรียนสามารถส่วนใหญ่
ใชก้ริยาไดถู้กตอ้งตามหลกั
ไวยกรณ์มากข้ึน
ผลสัมฤทธ์ิเป็นท่ีน่าพอใจ 

-  พฒันาลกัษณะและ 
    รูปแบบให้ 
    น่าสนใจมากยิง่ข้ึน 
 

วธีิการในการช้ีแนะตอ้ง
เขา้ใจง่าย  และดึงดูด
ความสนใจ  และ
เหมาะสมกบันกัเรียน 

2. แรงเสริมทางบวก 
 
 
 

นกัเรียนมีความมัน่ใจใน
การใชก้ริยาตามหลกัไว
ยกรณ์มาก 

ลดแรงเสริมทางการให้
รางวลั 

ในระยะแรกครูควรใช้
แรงเสริมกบันกัเรียนให้
มาก  พอระยะต่อมาให้
ลดแรงเสริมใหน้อ้ยลง   

 

 



ขั้นตอนที ่9 การเสนอวธีิปฏิบัตงิานใหม่  
 เม่ือไดผ้ลจากการวจิยัเร่ืองการแกปั้ญหาการใชก้ริยาใหถู้กตอ้งตามหลกัไวยกรณ์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
แลว้นั้น   ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาในการท าวจิยัในคร้ังต่อไปดงัน้ีคือ 
 1.  การใชเ้กมการศึกษา  ท าใหน้กัเรียนมีความสนุกสนานและเกิดความกระตือรือร้นในการ 
เรียนมากกวา่การสอนแบบปกติ 
 2.  ผูส้อนควรหาเทคนิควธีิการสอนอ่ืนๆ    เพื่อใหเ้กิดความหลากหลายและเทคนิคอ่ืนๆ อาจสามารถช่วยแกปั้ญหา
อ่ืนๆ ได ้ 
 3.  การใหแ้รงเสริมแก่นกัเรียน  ควรท าอยา่งหลากหลายและเหมาะสมกบันกัเรียนแต่ละคน   

ขั้นตอนที ่10 การตดิตามผลต่อเน่ือง  
 ผูว้จิยัวดัระดบัปัญหาดว้ยตวัช้ีวดั หลงัการปรับปรุงเป็นช่วงต่อเน่ืองและวเิคราะห์แนวโนม้ท่ีเกิดข้ึนดงัน้ี 
ตารางที ่10.1 การติดตามผลต่อเน่ืองการใชน้วตักรรม แกปั้ญหาการใชก้ริยาท่ีถูกตอ้งตามหลกัไวยกรณ์ภาษาองักฤษ 
 

พฤติกรรม หลงัการปรับปรุง ผลระยะต่อมา 
นกัเรียนใชก้ริยาไม่ถูกตอ้งตามหลกัไวยกรณ์ 
 

5 2 

  
จากตารางสามารถสรุปผลการติดตามต่อเน่ืองการใชน้วตักรรมวา่ หลงัจากใชน้วตักรรมแลว้ จ  านวนนกัเรียนท่ีมี

ปัญหาจาก   30   คน   ลดจ านวนลงเหลือ  5   คน และไดดู้ผลการปรับปรุงต่อไปอีกระยะหน่ึง ผลการปรับปรุงต่อเน่ืองถือวา่
บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
 

ขั้นตอนที ่11 เสนอกจิกรรมการวจิยัต่อเน่ือง 
  ผูว้จิยัตรวจสอบปัญหาส าคญัในชั้นเรียนและเสนอประเด็นปัญหาส าคญั   3   หวัขอ้พร้อมตรวจสอบจ านวนนกัเรียนท่ี
มีปัญหา ค านวณหาค่าร้อยละ เรียงประเด็นตามล าดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี 
ตารางที ่11.1 ปัญหาการเรียนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

ลกัษณะปัญหา 
 

จ านวนนักเรียน ร้อยละ 

1. ปัญหาการใชก้ริยาไม่ถูกตอ้ง               30 52.63 
2.  ปัญหาการสับสนในการใชก้ริยา              15          26.32 
3.  ปัญหาการไม่สนใจการเรียนไวยกรณ์  12          21.05 
  

จากตารางพบวา่ “ปัญหาการสับสนในการใชก้ริยา” เป็นประเด็นปัญหาท่ีตอ้งไดรั้บการปรับปรุงและแกไ้ขต่อไป 
 



สรุปผลการวจิยั 
 พบวา่การใชต้ารางเทียบกริยาและการใหแ้รงเสริม  สามารถลดปัญหาการจ าประโยคภาษาองักฤษจาก   30  คน  เหลือ   
5   คน เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
 
 


