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คาชี้แจง
แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง ไวยากรณ์ ( Grammar) เล่มนี้เป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ้นเพื่อเป็ นสื่ อประกอบ
การเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ 21102
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เพื่อให้นกั เรี ยนได้ฝึกทักษะทางด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจานวน 30 ข้อ
2. แบบฝึ กทักษะเรื่ องไวยากรณ์ ( Grammar) มีท้ งั หมด 4 เล่ม แต่ละเล่มใช้เวลาในการจัดการเรี ยน
การสอน 4 ชัว่ โมง ได้แก่
2.1 แบบฝึ กทักษะเล่มที่ 1 Present Simple Tense
2.2 แบบฝึ กทักษะเล่มที่ 2 Present Continuous Tense
2.3 แบบฝึ กทักษะเล่มที่ 3 Past Simple Tense
2.4 แบบฝึ กทักษะเล่มที่ 4 Future Simple Tense
3. แบบฝึ กทักษะเล่มนี้เป็ นเล่มที่ 1 Present Simple Tense
4. แบบทดสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน
5. เอกสารประกอบการสอน ได้แก่
5.1 ใบความรู้
5.2 แบบฝึ กหัด
6. แนวการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะเรื่ องไวยากรณ์มี 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
6.1 ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน (Warm up) เป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ้นเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความพร้อมที่จะเรี ยน
เนื้อหาใหม่ กิจกรรมที่ใช้ในขั้นตอนนี้อาจจะเป็ นการทบทวนเนื้อหาที่เรี ยนมาแล้ว เพลง เกม นิทาน การสนทนา
หรื อการแสดง
6.2 ขั้นนาเสนอเนื้อหา ( Presentation) เป็ นขั้นนาเสนอเนื้อหาใหม่แก่ผเู ้ รี ยนให้ผเู ้ รี ยนรับรู ้
และเข้าใจ ซึ่ งเป็ นการเริ่ มต้นการเรี ยนรู ้ โดยจะมุ่งเน้นการให้ผเู ้ รี ยนได้รับรู ้และทาความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย
รู ปแบบภาษา การใช้ภาษา การออกเสี ยงคาศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
ควบคู่ไปกับการเรี ยนรู ้กฎเกณฑ์
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6.3 ขั้นฝึ ก (P ractice) เป็ นขั้นการให้ผเู ้ รี ยนได้นาความรู ้ความเข้าใจที่ได้จากการเรี ยนรู ้
ในขั้นนาเสนอเนื้อหามาฝึ กปฏิบตั ิ ผูเ้ รี ยนต้องฝึ กการใช้ภาษาซึ่ งอาจทากิจกรรมเดี่ยว เป็ นคู่หรื อเป็ นกลุ่ม
มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย
6.4 ขั้นนาไปใช้ (Production) เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนถ่ายทอดสื่ อสารสิ่ งที่ได้เรี ยนและฝึ ก
เป็ นการนาภาษาไปใช้จริ ง ในสถานการณ์จาลองหรื อสถานการณ์เหมือนชีวติ จริ ง
6.5 ขั้นสรุ ป (Wrap up) เป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ้นเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้สรุ ปสาระสาคัญของบทเรี ยน
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คู่มือครู

การเรี ยนรู้โดยใช้แบบฝึ กทักษะเรื่ อง ไวยากรณ์ ( Grammar) นั้น นักเรี ยนมีโอกาสได้ปฏิบตั ิกิจกรรม
ต่างๆ ด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละบุคคล ครู มีหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั บรรยากาศการเรี ยนรู ้และอานวย
ความสะดวกให้แก่นกั เรี ยน ตลอดจนให้คาแนะนา ให้คาปรึ กษาในปั ญหาต่างๆที่เกิดจากการใช้แบบฝึ กทักษะ
ดังนั้น เพื่อให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆให้เป็ นประโยชน์และให้ได้ผลตรงตามความมุ่งหมายที่วางไว้
ให้ครู ควรดาเนินการดังนี้
ขั้นเตรียมก่อนสอน
คาชี้แจงการใช้ แบบฝึ กทักษะสาหรับครู
1. ศึกษาคู่มือการใช้แบบฝึ กทักษะเรื่ องไวยากรณ์ (Grammar) ให้เข้าใจ
2. ตรวจดูอุปกรณ์ต่างๆในแบบฝึ กทักษะแต่ละเล่มว่ามีครบตามที่ระบุหรื อไม่
3. ศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแบบฝึ กทักษะโดยละเอียด
4. ครู ตอ้ งเตรี ยมกระดาษคาตอบหรื อแบบบันทึกพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในการทากิจกรรม
เพื่อดูความก้าวหน้าของนักเรี ยน
5. อธิ บายทาความเข้าใจกับนักเรี ยนถึงวิธีการเรี ยนการสอน ด้วยแบบฝึ กทักษะเรื่ องไวยากรณ์(
Grammar)
เล่มที่ 1-4
ขั้นสอน
6. ให้ผเู ้ รี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนในแบบฝึ กแต่ละเล่ม เพื่อทดสอบความรู ้พ้นื ฐานของผูเ้ รี ยน
7. การสอนโดยใช้แบบฝึ กทักษะแบ่งเป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
7.1 ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน (Warm up)
7.2 ขั้นนาเสนอเนื้อหา (Presentation)
7.3 ขั้นฝึ ก (Practice)
7.4 ขั้นนาไปใช้ (Production)
7.5 ขั้นสรุ ป (Wrap up)
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8. ขณะที่นกั เรี ยนทากิจกรรม ครู ผสู ้ อนคอยสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนแต่ละคนเป็ นผูใ้ ห้
ข้อมูลป้ อนกลับหรื อประเมินการทากิจกรรมการพูดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หากนักเรี ยนคนใดมี
ปั ญหาการทากิจกรรม ครู ตอ้ งให้คาปรึ กษาและแนะนา
ขั้นหลังสอน
9. ครู ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรี ยน
เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าและครู ควรตรวจแบบทดสอบทุกครั้งทันทีและแจ้งคะแนนให้นกั เรี ยนทราบโดยเร็ ว
10. นักเรี ยนที่มีคะแนนประเมินหลังเรี ยน ไม่ผา่ นเกณฑ์ร้อยละ 80 จะต้องทบทวนเนื้อหา ทากิจกรรมเดิมซ้ า
แล้วทาแบบทดสอบหลังเรี ยนด้วยแบบทดสอบชุดเดิมอีกครั้ง
11. เมื่อศึกษาครบทั้ง 4 เล่มแล้ว ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยนจานวน 30 ข้อ ซึ่งเป็ น
แบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยน ครู ตรวจคะแนนเพื่อเปรี ยบเทียบผลคะแนน
12. ครู ตรวจเก็บเอกสารและสื่ อการเรี ยนการสอนแบบฝึ กทักษะทุกเล่มให้เรี ยบร้อย
13. ครู ควรบันทึกผลหลังจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะเรื่ องไวยากรณ์ ( Grammar)
ตลอดจนปั ญหาและข้อเสนอแนะไว้ดว้ ย เพื่อนาไปปรับปรุ งและพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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คู่มอื นักเรียน

ข้อปฏิบตั ิในการเรี ยนรู้โดยใช้แบบฝึ กทักษะเรื่ อง ไวยากรณ์ (Grammar) นักเรี ยนควรดาเนินการดังนี้
1. นักเรี ยนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ไวยากรณ์ (Grammar) จานวน 30 ข้อ
2. นักเรี ยนฟังครู อธิ บายขั้นตอนการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะเรื่ อง ไวยากรณ์ ( Grammar) และเกณฑ์
การวัดและประเมินผลให้เข้าใจ
3. รับแบบฝึ กทักษะเรื่ อง ไวยากรณ์ (Grammar) จากครู
4. ศึกษาจุดประสงค์ของแบบฝึ กทักษะแต่ละเล่มให้เข้าใจ
5. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนในแบบฝึ กทักษะแต่ละเล่มเพื่อทดสอบพื้นฐานของตนเองด้วย
ความซื่อสัตย์ แล้วตรวจคาตอบจากเฉลยที่ครู แจกให้
6. ศึกษาใบความรู้และทาแบบฝึ กปฏิบตั ิ (Exercise) ในแบบฝึ กทักษะแต่ละเล่ม
7. รับกระดาษใบเฉลยแบบฝึ กทักษะจากครู มาตรวจเอง
8. ถ้านักเรี ยนมีขอ้ สงสัยขณะดาเนินการเรี ยนรู้ให้ขอคาแนะนา คาปรึ กษาจากครู ผสู้ อน
9. นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนในแบบฝึ กแต่ละเล่มเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของตนเอง
ด้วยความซื่อสัตย์
10. นักเรี ยนผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 80 สามารถเรี ยนแบบฝึ กทักษะต่อไปได้ แต่ถา้ ไม่ผา่ นเกณฑ์
ประเมินร้อยละ 80 ต้องทบทวนบทเรี ยน เนื้อหาและกิจกรรมตามแบบฝึ กใหม่อีกครั้ง
11. ทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง ไวยากรณ์ ( Grammar) จานวน 30 ข้อ อีกครั้งหนึ่ง
เพื่อเปรี ยบเทียบกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยน
12. นักเรี ยนจัดเก็บเอกสารและสื่ อการเรี ยนการสอนแบบฝึ กทักษะทุกเล่มให้เรี ยบร้อย
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มาตรฐาน/ตัวชี้วดั /จุดประสงค์ การเรียนรู้ เรื่อง Present Simple Tense

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรม
ไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ตัวชี้วดั ม 1 /1 บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสี ยงประโยคชนิดต่างๆการใช้เครื่ องหมาย
วรรคตอน และการลาดับคาตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย
สาระการเรียนรู้
Present Simple Tense
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. นักเรี ยนสามารถบอกโครงสร้างประโยค Present Simple Tense ได้ถูกต้อง
2. นักเรี ยนสามารถบอกหลักการใช้ประโยค Present Simple Tense ได้ถูกต้อง
3. นักเรี ยนสามารถใช้คากริ ยาในประโยค Present Simple Tense ได้ถูกต้อง
4. นักเรี ยนสามารถใช้ Adverb of frequency ได้ถูกต้อง
5. นักเรี ยนสามารถใช้ Question Wordsได้ถูกต้อง
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แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre –test)
เรื่อง Present Simple Tense ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
จานวน 10 ข้ อ เวลา 10 นาที
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
***********************************************
Direction : Choose the correct answer.
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. He______his homework every evening.
a. do
c. does
b. don’t
d. doesn’t
2. A :______does he do?
B : He is a policeman.
a. Who
c. Where
b. What
d. When
3. The baby______all the time.
a. cries
c. cry
b. cried
d. crying
4. My father ______the dishes after dinner.
a. wash
c. washed
b. washing
d. washes
5. I ______shopping with my friends on Saturday.
a. go
c. goes
b. went
d. going
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6. A: ______ you play football?
B: Yes, I do.
a. Do
c. Does
b. Don’t
d. Doesn’t
7. Ben _____ late for school.
a. have
c. is
b. are
d. has
8. She _____ to school.
a. doesn’t walk
c. doesn’t walks
b. don’t walk
d. don’t walks
9. A : ____ book do you want?
B : I want the big one.
a. What
c. Which
b. Where
d. When
10. We_____ _____ golf.
a. plays, never
c. play, never
b. never, plays
d. never, play
ทาเสร็ จแล้ว เราไปศึกษาใบความรู ้กนั เลย
ครับ
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Answer Sheet (Pre –test)
Name : ________________________________Class_______.No. _______
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

a

b

c

d
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ใบความรู้ที่ 1
Present Simple Tense
Present Simple Tense ใช้กบั เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั หรื อการกระทาที่เป็ นปกติวสิ ัย
รวมถึงสิ่ งที่เป็ นความจริ ง หรื อเป็ นข้อเท็จจริ งต่างๆ ซึ่ งมีโครงสร้างดังนี้

ประธาน +

is, am, are
have, has
กริ ยาช่องที่ 1

+ กรรมหรื อส่ วนขยายอื่นๆ

ตัวอย่างประโยค
I am a teacher.
She is pretty.
He has a car.
We have some books.
Ruth gets up at 6 o’clock every morning.
Nick goes to Park Street School.
The little bird flies in the sky.
You and I play tennis at the weekend.
My parents read the newspaper every day.
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หลักการทาให้ เป็ นประโยคปฏิเสธ (Negative Form)
1.ถ้าในประโยคมี verb to be , verb to have หรื อคากริ ยาช่วยตัวอื่นๆ (เช่น am, may, must, will
เป็ นต้น) สามารถทาได้โดยเติม not ไว้ขา้ งหลังคากริ ยาช่วยเหล่านั้นได้ทนั ที
ตัวอย่างเช่น
ประโยคบอกเล่า : She is at home.
ประโยคปฏิเสธ
: She is not /isn’t at home.
ประโยคบอกเล่า : Amanda can speak French.
ประโยคปฏิเสธ
: Amanda cannot/can’t speak French.
2. ถ้าในประโยคบอกเล่าไม่มี verb to be, verb to have, หรื อคากริ ยาช่วยอื่นๆ สามารถทาได้โดยการนา
verb to do เข้ามาช่วย มีหลักการดังนี้
2.1 ใช้ do not หรื อ don’t วางไว้ขา้ งหน้าคากริ ยาพหูพจน์ ตัวอย่างเช่น
ประโยคบอกเล่า : They walk to school everyday.
ประโยคปฏิเสธ
: They do not / don’t walk to school everyday.
ประโยคบอกเล่า : I like to play football.
ประโยคปฏิเสธ
: I do not/ don’t like to play football.
2.2 ใช้ does not หรื อ doesn’t วางไว้ขา้ งหน้าคากริ ยาเอกพจน์ และเมื่อใช้ does แล้วจะต้องตัด
s หรื อ es ที่ทา้ ยคากริ ยานั้นๆออกด้วย ตัวอย่างเช่น
ประโยคบอกเล่า : Jan does her homework.
ประโยคปฏิเสธ
: Jan does not / doesn’t do her homework.
ประโยคบอกเล่า : The cat catches the rat.
ประโยคปฏิเสธ
: The cat does not/ doesn’t catch the rat.

12

หลักการทาให้ เป็ นประโยคคาถาม (Interrogative Form)
1.ถ้าในประโยคมี verb to be , verb to have หรื อคากริ ยาช่วยตัวอื่นๆ เป็ นประโยคคาถาม สามารถทาได้
โดยการนาคากริ ยาช่วยในประโยคมาวางไว้ขา้ งหน้าประธาน แล้วใส่ เครื่ องหมายคาถามไว้ที่ทา้ ยประโยคเสมอ
ตัวอย่างเช่น
ประโยคบอกเล่า : This watch is old.
ประโยคคาถาม : Is this watch old?
ประโยคบอกเล่า : She can come with him.
ประโยคคาถาม : Can she come with him?
2. ถ้าในประโยคบอกเล่าไม่มี verb to be, verb to have, หรื อคากริ ยาช่วยอื่นๆ สามารถทาได้โดยการนา
verb to do เข้ามาช่วย มีหลักการดังนี้
2.1 ให้นา Do มาวางไว้ขา้ งหน้าประธานที่เป็ นพหูพจน์ แล้วใส่ เครื่ องหมายคาถามที่ทา้ ย
ประโยคเสมอ
ตัวอย่างเช่น
ประโยคบอกเล่า : They want to buy three skirts.
ประโยคคาถาม : Do they want to buy three skirt?
2.2 ให้นา Does มาวางไว้ขา้ งหน้าประธานที่เป็ นเอกพจน์ และตัด s หรื อ es ที่ทา้ ยคากริ ยาออก
แล้วกลับมาใช้รูปคากริ ยาช่องที่1 เหมือนเดิม แล้วใส่ เครื่ องหมายคาถามที่ทา้ ยประโยคเสมอ ตัวอย่างเช่น
ประโยคบอกเล่า : She fries an egg in the morning.
ประโยคคาถาม : Does she fry an egg in the morning?
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Exercise 1
Direction : Write the verbs in parentheses in the “Present Simple” form.
1. The earth ________ around the sun. (move)
2. My father and I sometimes _______ in the river. (fish)
3. Jack’s brother is an engineer. He _______ for an oil company. (work)
4. I never _______to do my homework. (forget)
5. The maid always _______ the laundry on Friday. (do)
6. Mr. Brown’s students always _______ attention to the lessons. (pay)
7. The sun _______ in the east and _______ in the west. (rise, set)
8. Jane usually _______ for a walk in the evening. (go)
9. Kim _______ that he is very good looking. (think)
10. Everyone _______ To be rich and healthy. (want)

สูๆ้
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ใบความรู้ที่ 2
หลักการใช้ Present Simple Tense
1. ใช้เมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั
ตัวอย่างเช่น
I am a student.
She teaches English.
He works in the factory.
2. ใช้กบั เหตุการณ์ที่เป็ นข้อเท็จจริ งเสมอ หรื อเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ งตามธรรมชาติ
ตัวอย่างเช่น
The earth goes round the sun.
The sun rises in the east.
3. ใช้กบั เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจา หรื อเป็ นปกติวสิ ัย มักจะมีคากริ ยาวิเศษณ์ที่บอกความถี่
(Adverbs of Frequency) รวมอยูใ่ นประโยคด้วย
เช่น Always (เสมอๆ), never (ไม่เคย), usually (โดยปกติ), seldom (ไม่ใคร่ จะ), often (บ่อยๆ),
sometimes (บางครั้ง) ตัวอย่างเช่น
Tom always goes to school.
Bob sometimes plays football in the evening.
4. ใช้กบั คากริ ยาที่แสดงความรู ้สึกและการรับรู ้ เช่น see (เห็น), smell (ได้กลิ่น), taste (มีรส), want
(ต้องการ), like (ชอบ), love (รัก), know (รู้) , understand (เข้าใจ), remember (จาได้), hate (เกลียด), need
(จาเป็ น), mean (หมายถึง), believe (เชื่อ), forget (ลืม)
ตัวอย่างเช่น
Do you know that girl? Yes, but I don’t remember her name.
I’m tired. I want to go home.
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ใบความรู้ที่ 3
หลักการเติม s หรือ es ทีท่ ้ ายคากริยา
1. กริ ยาส่ วนมากถ้าอยูใ่ นรู ปของ Present Simple Tense ประธานเป็ นเอกพจน์หรื อสรรพนามบุรุษที่ 3
เอกพจน์ (he, she, it) จะเติม -s เข้าข้างท้ายคากริ ยานั้น
เช่น get
gets
drive
drives
live
lives
walk
walks
eat
eat
drink
drinks
2. ถ้ากริ ยาตัวนั้นลงท้ายด้วย o, s, ss, sh, ch, x, z ให้เติม ‟es เข้าข้างท้ายกริ ยาตัวนั้นๆ
เช่น go
goes
do
does
miss
misses
wash
watches
mix
mixes
watch
watches
3. ถ้ากริ ยาตัวนั้นลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็ นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็ น i และเติม ‟es เข้าข้างท้าย
คากริ ยา
เช่น study
studies
hurry
hurries
try
tries
cry
cries
fly
flies
carry
carries
แต่ถา้ หน้า y เป็ นสระให้เติม ‟ s ได้ทนั ที
เช่น buy
buys
play
ตัวอย่างประโยค
John plays football very well.
Joanne washes her hair every day.
The baby cries a lot at night.

plays

say

says
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4. การใช้ verb to be ( is, am,are) ใน Present Simple Tense มีวธิ ี ใช้ต่างกันตามประธานของประโยค ดังนี้
Is ใช้กบั ประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 นัน่ ก็คือ he, she, it หรื อคน สัตว์ สิ่ งของ ที่มีเพียงสิ่ งเดียว เช่น
He is a police man.
She is pretty.
It is a car key.
Am ใช้กบั ประธานเอกพจน์บุรุษที่ 1 หรื อ I เพียงตัวเดียวเท่านั้น เช่น
I am a teacher.
I am thin and tall.
Are ใช้กบั กลุ่มประธานพหูพจน์ They, We, You เช่น
They are students.
We are lovely.
You are handsome.
5. ประโยคที่มี verb to have (have, has) ปกติสามารถใช้วธิ ี เช่นเดียวกับคากริ ยาช่วยตัวอื่นๆ เช่น
He has a car.
We have some books.

เข้าใจแล้วใช่ไหมคะ
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Exercise 2
Direction : Underline the correct verb in parentheses in Present Simple form.
1. My brother ( play, plays) football in the afternoon.
2. I ( go, goes) to work by bus.
3. You should wait until your teacher ( arrive, arrives)
4. One (see, sees) stars only at night.
5. Mrs. White’s secretary ( work, works) from 9 a.m. to 4 p.m.
6. Cats ( like, likes) to chase mice.
7. My father (drive, drives) me to school every morning.
8. We usually ( buy, buys) stamps from the post office.
9. Jenny ( stay, stays) with her aunt in Australia.
10. Fish ( live, lives) in water.

ง่ายใช่ไหมล่ะคะ
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ใบความรู้ ที่ 4
Question Words

Question word คือ คาที่ใช้แสดงคาถาม โดยวางไว้ขา้ งหน้าประโยค สาหรับประโยคคาถามลักษณะนี้
ไม่สามารถตอบด้วย yes หรื อ noได้ คาที่ใช้แสดงคาถามในภาษาอังกฤษได้แก่
Who (ใคร) ,
When (เมื่อไร) Where (ที่ไหน) What (อะไร) Why (ทาไม) Whose (ของใคร) Which (สิ่ งไหน, อันไหน)
How (อย่างไร)
หลักการใช้ Question word
1. Who (ใคร) เป็ นคาถามที่ตอ้ งการคาตอบเป็ นบุคคลและบุคคลนั้นจะต้องทาหน้าที่เป็ นประธาน
ของประโยคซึ่ งมีโครงสร้างประโยคดังนี้
Who + คากริ ยา+…………?
ตัวอย่างประโยค
Who is knocking at the door?
Your son is knocking at the door.
Who wants to come with me?
Jack wants to come with me.
ข้ อสังเกต
ประโยคคาถามที่ข้ ึนต้นด้วย Who จะมีวธิ ีเรี ยงคาในประโยคเหมือนกับประโยคบอกเล่า
คากริ ยาที่อยูข่ า้ งหลัง Who มักนิยมใช้คากริ ยารู ปเอกพจน์เสมอแม้วา่ คาตอบจะเป็ นพหูพจน์ก็ตาม
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ตัวอย่างเช่น
Who is swimming? Suda and Wipa are swimming.
เมื่อใช้ Who ถามเกี่ยวกับประธานของประโยค จะไม่ใช้คากริ ยาข้างหลัง Who แต่จะใช้กริ ยาแท้เสมอ
ตัวอย่างเช่น
Who wants to drink coffee? ไม่ใช่ Who does want to drink coffee?
นอกจากนี้ Who ยังทาหน้าที่เป็ นกรรมของประโยคก็ได้ ตัวอย่างเช่น
Who are you speaking to?
I am speaking to Wanna.
Who do you want to meet?
I want to meet Ann.
2. What (อะไร) เป็ นคาถามที่ตอ้ งการคาตอบเป็ นสัตว์ สิ่ งของ เวลา หรื อใช้ถามเกี่ยวกับบุคคลก็ได้ สามารถ
เป็ นได้ท้ งั ประธานและคากริ ยา ซึ่ งมีหลักการใช้ดงั นี้
 ใช้ถามเกี่ยวกับสัตว์ สิ่ งของมีโครงสร้างประโยคดังนี้
What + คากริ ยา+…………?

What + คานาม+ คากริ ยาช่วย+ประธาน+.....?

หรื อ

ตัวอย่างประโยค
What is on the table?
A vase is on the table.
What city does she visit?
She visits London.
What is in the cage?
A bird is in the cage.
 ใช้ถามถึงเวลา มีโครงสร้างประโยคดังนี้
What time +หรืคอากริ ยา+ .....?
คากริ ยา+…………?

หรื อ

What time+ คากริ ยาช่วย+ประธาน +…………?
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ตัวอย่างประโยคWhat time is it? It is 10 o’clock.
What time does he get up? He gets up at 6 o’clock.
 ใช้ถามเกี่ยวกับอาชีพ รู ปร่ างหรื อลักษณะ มีโครงสร้างประโยคดังนี้
What + คากริ ยา+ประธาน+ ………?
คากริ ยา+…………?
ตัวอย่างประโยค
What does he do?
He is a policeman.
What is the weather like?
It’s cold and windy.
What does Suda look like?
She’s tall and has long hair.
3. When (เมื่อไร) เป็ นคาที่ใช้แสดงคาถามที่ตอ้ งการคาตอบเกี่ยวกับเวลาหรื อวัน โดยมีโครงสร้างประโยค
ดังนี้
When + verb to be + คานาม/คาสรรพนาม +………?
คากริ ยา+…………?
ตัวอย่างประโยค
When is the party?
On Monday.
When is the meeting?
Tomorrow morning.
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When + คากริ ยาช่วย + ประธาน +………?
คากริ ยา+…………?
ตัวอย่างประโยค
When will he come back?
He will come back next year.
When do they do their homework?
At night.
4. Where (ที่ไหน) เป็ นคาที่ใช้แสดงคาถามที่ตอ้ งการคาตอบเกี่ยวกับสถานที่ ทั้งที่ช้ ีเฉพาะเจาะจงและ
สถานที่ทวั่ ๆไป สาหรับการตอบคาถามที่ข้ ึนต้นด้วย Where จะตอบเต็มประโยคหรื อตอบเป็ นกลุ่มคา หรื อเป็ น
คาเดี่ยวๆก็ได้ ซึ่ งมีโครงสร้างประโยคดังนี้
Where + verb to be + คานาม/คาสรรพนาม +………?
คากริ ยา+…………?
ตัวอย่างประโยค
Where are your parents?
They are over there.
Where is your school?
Near the airport.
Where + คากริ ยาช่วย + ประธาน+ส่ วนขยาย+ ………?
คากริ ยา+…………?
ตัวอย่างประโยค
Where can I park the car?
At the car park.
Where do you live?
I live in Saraburi.
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5. Why (ทาไม หรื อเพราะอะไร) เป็ นคาที่ใช้แสดงคาถามที่ตอ้ งการคาตอบเป็ นเหตุผลของการกระทา
หรื อจุดประสงค์ โดยมากคาตอบมักจะตอบด้วย because (เพราะว่าหรื อเนื่องจาก) ซึ่ งมีโครงสร้างดังนี้
Why + verb to be + คานาม/คาสรรพนาม +คาคุณศัพท์ +………?
คกรยา+…………?
ตัวอย่างประโยค
Why are you angry?
Because he is too late.
Why + คากริ ยาช่วย + ประธาน +………?
คากริ ยา+…………?
ตัวอย่างประโยค
Why does she stay at home?
Because she is sick.
Why aren’t you coming with us/
Because I’m tired.
6. Whose (ของใคร) เป็ นคาถามที่ตอ้ งการคาตอบเป็ นบุคคลที่แสดงความเป็ นเจ้าของ โดยข้างหลัง
Whose จะต้องตามด้วยคานาม ซึ่ งมีโครงสร้างประโยคดังนี้
Whose + คานาม + คากริ ยา +………?
คากริ ยา+…………?
ตัวอย่างประโยค
Whose pen is this?
It’s Marys’ pen.
Whose key is this?
It’s mine.
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Whose + คากริ ยา+ ประธาน +………?
คากริ ยา+…………?
ตัวอย่างประโยค
Whose is this house?
It’s my parents’.
Whose is this umbrella?
It’s Helen’s.
7. Which (สิ่ งไหน อันไหน หรื อคนไหน) เป็ นคาแสดงคาถามที่ตอ้ งการคาตอบที่เฉพาะเจาะจง ซึ่ง
คาตอบจะมีให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจากจานวนที่กาหนดไว้ โดยมีโครงสร้างประโยคดังนี้
Which + คานาม +คากริ ยาช่วย + ประธาน +………?
คากริ ยา+…………?
ตัวอย่างประโยค
Which book do you want?
I want the big one.
Which subject does Tom study?
He studies Science.
Which of + คานามพหูพจน์ + คากริ ยา + ประธาน+………?
คากริ ยา+…………?
ตัวอย่างประโยค
Which of these photos do you want?
I want the big one.
8. How (อย่างไร) เป็ นคาที่ใช้แสดงคาถามที่ตอ้ งการคาตอบเป็ นลักษณะ วิธีการทางคมนาคมและ
ขนส่ ง เครื่ องมือ ลักษณะอาการ โดยมีโครงสร้างประโยคดังนี้
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How + verb to be /คากริ ยาช่วย +ประธาน + ………?
คากริ ยา+…………?
ตัวอย่างประโยค
How does she sing?
Very beautiful.
How do you go to school?
By car.
How are you today?
I’m fine, thank you.
นอกจากนี้เรายังใช้ How ในการถามเกี่ยวกับสิ่ งอื่นๆได้อีกมากมาย โดยจะใช้ How + adjective
หรื อ adverb ก็ได้ และความหมายจะขึ้นอยูก่ บั adjective หรื อ adverb ที่ตามหลังมา โดยมีโครงสร้างประโยค
ดังนี้
How + adj. /adv. + คากริ ยา+ประธาน…………?
8.1 How much (มากเท่าไร) เป็ นคาที่ใช้แสดงคาถามเกี่ยวกับปริ มาณหรื อจานวนว่า “มีมากน้อย
เท่าไร” ซึ่งข้างหลัง how much จะต้องเป็ นคานามนับไม่ได้ ตัวอย่างเช่น
How much money do you want?
I want one hundred baht.
How much water do you drink a day?
Three glasses a day.
8.2 How many (มากเท่าไร) เป็ นคาที่ใช้แสดงคาถามเกี่ยวกับปริ มาณหรื อจานวนว่า “มีมาก
น้อยเท่าไร” ซึ่งข้างหลัง how many จะต้องตามด้วยคานามนับได้ ตัวอย่างเช่น
How many boys are there in this class? There are twenty boys in this class.
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8.3 How tall (สู งเท่าไร) ใช้แสดงคาถามเกี่ยวกับความสู งของบุคคลหรื อสิ่ งที่ไม่สูงมากนัก
ตัวอย่างเช่น
How tall are you?
I’m five feet tall.
8.4 How high (สู งเท่าไร) ใช้แสดงคาถามเกี่ยวกับความสู งที่สูงมากๆเช่นความสู งของภูเขา
ความสู งของตึกหรื ออาคาร ความสู งของต้นไม้(ไม่ใช้กบั คน) เป็ นต้น ตัวอย่างเช่น
How high is that building?
Fifty feet high.
8.5 How long (ยาวเท่าไร) ใช้แสดงคาถามเกี่ยวกับความยาวของสิ่ งของ แต่ถา้ ถามถึงเวลา
จะมีความหมายว่า “นานเท่าใด” ตัวอย่างเช่น
How long is this table?
About 5 metres long.
How long have you lived here?
For 2 years.
8.6 How far (ไกลเท่าไร) ใช้แสดงคาถามเกี่ยวกับระยะทางว่า “ห่างไกลเท่าไร” ตัวอย่างเช่น
How far is it from here to your school?
About four kilometres.
8.7 How often (บ่อยแค่ไหน) ใช้ถามเกี่ยวกับความถี่ของการกระทาว่า “ กระทาบ่อยแค่ไหน”
ตัวอย่างเช่น
How often do you go to the movie?
Twice a month.
8.8 How old (อายุเท่าไร) ใช้แสดงคาถามเกี่ยวกับอายุของคน สัตว์ และสิ่ งของ ตัวอย่างเช่น
How old are you?I’m fourteen years old.
เข้าใจแล้วไปทาแบบฝึ กกันเลย
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Exercise 3
Direction : Fill in the gaps with one of the question word from the list.
•what „when „how „why „where „who „which „ whose
1. A : _______ is your bag?
B : That big one, over there.
2. A : _______ is your sister.
B : She’s fine.
3. A : _______ are those shoes?
B : They’re Paul’s.
4. A : _______ is your name?
B : Daniel.
5. A : ______ are Jane and Kate?
B : They’re at school.
6. A : _______ is Ken’s birthday?
B : It’s in February.
7. A : _______ can wolves run fast?
B : Because they’ve got strong legs.
8. A : _______ is that man?
B : He’s my grandpa.
9. A : _______ is your best friend?
B : Mary.
10. A : _______ tall is your brother?
B : He’s 1.90m.
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Exercise 4
Direction : Complete the questions. Use What, Where, Who, Whose, Which, When, Why,
How many, How much, How far. Match each question with the correct answer.
1. _______ do you come from?
2. _______ are you here?
3. _______ do you want?
4. _______ man is the thief?
5. _______ is your school from here?
6. _______ meals do you have a day?
7. _______ dress are you wearing?
8. _______ money does your mother give you a day?
9. _______ wants to go home now?
10. _______ will he come here again?
a.
b.
c.
d.
e.

The younger one.
f. Sandra.
Three.
g. My sister’s.
Next Saturday.
h. I’m้ ทfrom
ใบความรู
ี่ 4 another planet.
Sixty baht. ตาแหน่งของ Adverbs
i. I wantofto meet
the Queen.
Frequency
It’s about 3 kilometres.
j. Because I’m on holiday.
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ใบความรู้ที่ 5
Adverb of frequency

Adverb of Frequency (แปลว่า กริ ยาวิเศษณ์บอกความถี่หรื อบอกความบ่อยๆ) หมายถึง คา
หรื อกลุ่มคาที่ไปทาหน้าที่ขยายกริ ยา แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ
1.ชนิดที่เป็ นคาเดียวได้แก่ always, often, seldom, ever, never, sometimes, rarely, hardly, generally,
scarcely, frequently, occasionally, usually และตาแหน่งการวางในประโยคมีดงั นี้
1.1 ถ้าประโยคนั้นมีกริ ยา Verb to be ให้เรี ยงไว้หลัง Verb to be ตลอดไป เช่น
She is always at home on Sundays.
Ben is often late for school.
1.2 ถ้าประโยคนั้นมีแต่กริ ยาแท้ ให้วางไว้หน้ากริ ยาตลอดไป เช่น
He seldom goes to the cinema.
She often gives me a smile while she sees me.
2. ชนิดที่เป็ นกลุ่มคาได้แก่ every three months, every day, once a week etc. Adverb บอกความถี่ที่
เป็ นกลุ่มคาเหล่านี้ เมื่อนาไปพูดหรื อเขียนนิยมวางไว้ทา้ ยประโยคเสมอ เช่น
Julia eats breakfast every morning.
Sue visits her parents once a month.
Jim goes to church on Sundays.
สู้ๆนะจ๊ะ
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Exercise 5
Direction : Put the adverb of frequency on the right place.
1. I write to my aunt. (frequently)
____________________________________________________________________________
2. Their children play baseball on weekends.(usually)
____________________________________________________________________________
3. Have you been to France? (ever)
____________________________________________________________________________
4. Nick meets his friends in the mall.(often)
____________________________________________________________________________
5. The roof of the house leaks when it rains. (always)
____________________________________________________________________________
6. Dad goes to the cinema.(sometimes)
____________________________________________________________________________
7. Mary is at home on Sundays. (always)
____________________________________________________________________________
8. We play golf. (never)
____________________________________________________________________________
9. John visits his parents . (once a month)
____________________________________________________________________________
10. Dolly goes to school .(everyday)
____________________________________________________________________________
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แบบทดสอบหลังเรียน (Post –test)
เรื่อง Present Simple Tense ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
จานวน 10 ข้ อ เวลา 10 นาที
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
**********************************************
Direction : Choose the correct answer.
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. He _____ a cup of tea in the morning.
a. had
c. has
b. have
d. having
2. A : _____ does he do?
B : He is a policeman.
a. Who
c. Where
b. What
d. When
3. My father _____ the dishes after dinner.
a. wash
c. washed
b. washing
d. washes
4. He ______ his homework every evening.
a. don’t
c. does
b. do
d. doesn’t
5. A: ______ you play football?
B: Yes, I do.
a. Do
c. Does
b. Don’t
d. Doesn’t
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6. Ben ______ late for school.
a. is
c. have
b. are
d. has
7. She ______ to school.
a. doesn’t walks
c. doesn’t walk
b. don’t walk
d. don’t walks
8. We _____ _____ golf.
a. plays, never
c. play, never
b. never, plays
d. never, play
9. I ______ shopping with my friends on Saturday.
a. go
c. goes
b. went
d. going
10. The baby ______ all the time.
a. cries
c. cry
b. cried
d. crying
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Answer Sheet (Post –test)
Name : _________________________________ Class _________ No. ________
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

a

b

c

d
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

(3)

(3)

(3)

(9)

ไม่ผา่ น

รวม

สรุ ปผล

ผ่าน

ความคล่องแคล่ว

ชื่อ-นามสกุล

การพูดถูกต้องตาม
หลักภาษา

เลขที่

การออกเสี ยง

แบบประเมินพฤติกรรมการพูด
รายการประเมิน
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

(3)

(3)

(3)

(9)

ไม่ผา่ น

รวม

สรุ ปผล

ผ่าน

ความคล่องแคล่ว

ชื่อ-นามสกุล

การพูดถูกต้องตาม
หลักภาษา

เลขที่

การออกเสี ยง

รายการประเมิน
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เกณฑ์ การให้ คะแนนแบบสั งเกตพฤติกรรมการพูด
เกณฑ์การให้คะแนน
รายการประเมิน
3
2
1. การออกเสี ยง
ออกเสี ยงถูกต้องตาม ออกเสี ยงถูกต้องตาม
หลักการออกเสี ยง มี หลักการออกเสี ยง มี
เน้นหนักในคา/
เน้นหนักในคา/ประโยค
ประโยคอย่างถูกต้อง เป็ นส่ วนใหญ่
2. การพูดถูกต้อง
ตามหลักภาษา

พูดได้ถูกต้องตาม
หลักการใช้ภาษา

3.ความคล่องแคล่ว พูดต่อเนื่องไม่ติดขัด
พูดชัดเจนทาให้
สื่ อสารได้

1
ออกเสี ยงดี ประโยค
ผิดพลาดบ้าง
เน้นหนักในคา/
ประโยคบ้างสื่ อสาร
ได้พอสมควร
พูดได้ถูกต้องตาม
พูดได้ถูกต้องตาม
หลักการใช้ภาษาได้เป็ น หลักการใช้ภาษาบ้าง
ส่ วนใหญ่
พูดต่อเนื่อง ติดขัด
พูดตะกุกตะกักบ้าง
บางครั้ง แต่ยงั สามารถ แต่ยงั พอสื่ อสารได้
สื่ อสารได้
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

1.
2.
3.
4.
5.

c
b
a
d
a

6. a
7. c
8. a
9. c
10. d

เฉลย Exercise 1

1.
2.
3.
4.
5.

moves
fish
works
forget
does

6.
7.
8.
9.
10.

pay
rises, sets
goes
thinks
wants
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เฉลย Exercise 2

Direction : Underline the correct verb in parentheses in Present Simple form.
1. My brother ( play, plays) football in the afternoon.
2. I ( go, goes) to work by bus.
3. You should wait until your teacher ( arrive, arrives)
4. One (see, sees) stars only at night.
5. Mrs. White’s secretary ( work, works) from 9 a.m. to 4 p.m.
6. Cats ( like, likes) to chase mice.
7. My father (drive, drives) me to school every morning.
8. We usually ( buy, buys) stamps from the post office.
9. Jenny ( stay, stays) with her aunt in Australia.
10. Fish ( live, lives) in water.
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เฉลย Exercise 3

Direction : Put the adverb of frequency on the right place.
1. I write to my aunt. (frequently)
 I frequently write to my aunt.
1. Their children play baseball on weekends.(usually)
 Their children usually play baseball on weekends.
2. Have you been to France? (ever)
 Have you ever been to France?
3. Nick meets his friends in the mall.(often)
 Nick often meets his friends in the mall.
4. The roof of the house leaks when it rains. (always)
 The roof of the house always leaks when it rains.
5. Dad goes to the cinema.(sometimes)
 Dad sometimes goes to the cinema.
6. Mary is at home on Sundays. (always)
 Mary is always at home on Sundays.
7. We play golf. (never)
 We never play golf.
8. John visits his parents . (once a month)
 John visits his parents once a month.
9. Dolly goes to school .(everyday)
 Dolly goes to school everyday.
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เฉลย Exercise 4

1.
2.
3.
4.
5.

Which
How
Whose
What
Where

6.
7.
8.
9.
10.

When
Why
Who
Who
How

เฉลย Exercise 5

1.
2.
3.
4.
5.

Where
Why
What
Which
How far

h.
j.
i.
a.
e.

6. How many b.
7. Whose
g.
8. How much d.
9. Where
f.
10. Who
c.
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

1.
2.
3.
4.
5.

c
b
d
c
a

6. a
7. c
8. d
9. a
10. a
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