
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเรียน Present Simple tense  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการกระบวนการสอน “ Three R” 

บทคัดย่อ 

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Simple tense  
โดยการกระบวนการสอน “Three R”  ให้กับนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา โดยเน้นเรื่องการใช้กิริยา ให้ถูกต้องในเรื่อง Present Simple tense  โดยมีวัตถุประสงค์ 1. 
เพ่ือพัฒนาการเรียนด้านเรียนไวยกรณ์อังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 3  
2.เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการใช้กิริยาให้ถูกต้องก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  โดยใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ 
2 ห้องเรียน 57 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ( ) ค่าความเบี่ยงเบนคะแนน (S.D.)  

ผลการศึกษาพบว่า 
การจัดการกระบวนการสอนแบบ “Three R” เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยเน้นเรื่องการใช้กิริยา ให้ถูกต้องในเรื่อง Present Simple tense พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการใช้กิริยาให้ถูกต้องก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีการเลือกอย่าง
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)   ค่าคะแนนเฉลี่ย ( ) ค่าความเบี่ยงเบนคะแนน (S.D.)  ได้ผลว่าคะแนน
สอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ค่าดัชนีประสิทธิผล คะแนนการท าแบบทดสอบนักเรียนมีนัยส าคัญ
ทางสถิติระดับ .05   คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 10.77  และหลังการเรียน 16.42 และเม่ือเปรียบเทียบ
ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 
ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , Present Simple tense, “3 R” , นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

, โรงเรียนสาธิต , มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   บทน า 
ปัจจุบันบทบาทการใช้ภาษาคือถ้อยค าที่ใช้

พูดหรือเขียนเพ่ือสื่อความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้สื่อสาร
และยังเป็นภาษาทางราชการของแต่ละประเทศ  
เสียง ตัวหนังสือ หรือกิริยาอาการที่สื่อความได้ เช่น 
ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง ภาษามือ ตาม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกับประชาคมบนนี้โลกได้  ใน
การแลกเปลี่ยนความรู้  ความสามารถ อย่างไร้
ขีดจ ากัด ดังนั้นประเทศไทยซึ่งก าลังพัฒนาเข้าสู่ยุค 
5 G นั้นยิ่งให้ความส าคัญเทคโนโลยีซึ่งภาษาที่ใช้
ล้วนเป็นภาษาอังกฤษ จึงมีจัดการเรียนการสอนขั้น
พ้ืนฐานนักเรียนอนุบาลถึงขั้นอุดมศึกษา ในการ
เรียนภาษาค่างประทเศไว้ในหลักสูตรแกนกลางขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ จึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อภาษาต่างประเทศ  สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ
สื่อสารในสถานการณ์ต่ าง  ๆ แสวงหาความรู้
ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นรวมทั้ง
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอัน
หลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอด
ความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่าง
สร้างสรรค์ การศึกษาพ้ืนฐานในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการเรียนการ
สอน 4 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ เน้นให้นักเรียนมีทักษะ
การอ่าน ฟัง พูด และเขียน มีความเข้าใจ จึ ง
จ า เ ป็ นต้ อ ง เ รี ยน รู้ ใ ช้ ภ าษา อั งกฤษ ได้ อย่ า ง
คล่องแคล่ว และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  จึงมี
ไวยากรณ์เป็นแกนหลักของการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนมีการทบทวน ทดสอบความรู้
เดิมของนักเรียนที่มีอยู่ว่าถูกต้องแม่มย า และจะเน้น
ย า ถึงโครงสร้างหลักการใช้ Present Simple 
tense โดยให้ท าแบบฝึกหัดบ่อย ๆ  จัดท าตาราง
เปรียบเทียบการใช้กริยาที่ถูกต้องประธานใดใช้ is 
am are 

กระบวนการสอนที่ผู้สอนใช้กับนักเรียน 
“Three R” เพ่ือจัดกระบวนบวนการเรียนรู้โดย 

1. Review  : ในการเตรียมการสอน ผู้สอน
ให้นักเรียนทบทวนความรู้จากที่เคยศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการใช้ Present Simple 
tense การใช้กิริยา is am are ทบทวนโดยการถาม
ตอบในชั้นเรียนและทดสอบความรู้เดิม 

2.Repeat: ในชั่วโมงการเรียนการสอนให้
ท าแบบฝึกหัดบ่อย ๆ  การใช้กิริยา... “is  am  
are”สอนเน้นย้ ากฎ โครงสร้างหลักการใช้ Present 
Simple tense  โดยท าตารางให้เห็นชัดเพ่ือให้
นักเรียนเข้าใจกิริยาจะเน้นประธานเอกพจน์ กับ
พหูพจน์ โดยอิงกิริยา  is am are การสอนจะเพ่ิม
ระดับความยากในประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ 
ประโยคค าถาม 

3.Retest : จะท าการทดสอบนักเรียนแบบ
รายบุคคล เกิดทักษะการเติมกริยาให้ถูกต้อง ใน
ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคค าถาม 
และการแต่งประโยคจากรูปภาพเพ่ือวัดผลการเรียน
และนักเรียนคนใดไม่เกิดทักษะตรงตามเกณฑ์จะน า
นักเรียนมาทบทวนเป็นรายบุคคล 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือพัฒนาการเรียนด้านเรียนไวยกรณ์
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 3  

2.เพ่ือพัฒนาการใช้กริยาให้ถูกต้องเรื่อง 
Present Simple tense ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 

3.เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการ
ใช้กริยาให้ถูกต้องเรื่อง Present simple tense 
ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน  
 
กลุ่มตัวอย่าง 

ปร ะช าก ร  นั ก เ รี ย น โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 57 คน โดยการกระบวนการสอน 
“Three R”  จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในการใช้
กริยาที่ถูกต้อง เรื่อง Present simple tense 
แบบทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  



ตาราง วัดผลสัมฤทธิ์การเรียนในการใช้
กริยาที่ถูกต้อง เรื่อง Present simple tense 
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre test) และหลังเรียน 
(Post test) การจัดการเรียนรู้ นักเรียน 57 คน 
 

การทดสอบ 
 

S.D. 
ก่อนเรียน 10.77 1.27 
หลังเรียน 16.42 1.34 

  
จากตาราง พบว่า การเรียนการสอนโดยการ
กระบวนการสอน “Three R” จัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 จ านวนนักเรียน 57 คน ใน
บทเรียน Present simple tense  และเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียนของ
นักเรียน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  และเม่ือ
เปรียบเทียบก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ  10.77  และหลัง
การเรียน 16.42  พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนโดยการ
กระบวนการสอน “Three R” การที่นักเรียนได้
เรียนบทเรียน Present simple tense   การเรียน
ที่เน้นการท าแบบฝึกหัดบ่อย ๆ ย้ าเรื่องกฎ 
โครงสร้าง โดยท าตารางให้เห็นชัดเจน นักเรียน
เข้าใจในการใช้กริยาที่ผันตามประธานได้อย่าง
ถูกต้อง ยังสร้างความมั่นใจให้นักเรียนในการเรียน
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และสามารถท าแบบทดสอบ
หลังเรียนได้มากกว่าการทดสอบก่อนเรียน   


