
บทปฏิบัติการนวัตกรรมกลบัหัวเพ่ือการคิดค้นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผูส้อนพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและบริบท 
ค าช้ีแจง  โปรดพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและบริบทตามขั้นตอน 

ส่ิงท่ีผูส้อนตอ้งการพฒันา
ให้เกิดกบัผูเ้รียน 

(ระบุให้เฉพาะเจาะจง) 

วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีผูส้อนสังเคราะห์มาจากความรู้ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค ์
ประกอบดว้ย 1. หลกัการ 2. วตัถุประสงค ์3. ขั้นตอน และ 4. การประเมินผลการเรียนรู้ 

ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีใชส้นบัสนุน ผลการวิจยัท่ีใชส้นบัสนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 



ตัวอย่าง 
ส่ิงท่ีผูส้อนตอ้งการพฒันา

ให้เกิดกบัผูเ้รียน 
(ระบุให้เฉพาะเจาะจง) 

วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีผูส้อนสังเคราะห์มาจากความรู้ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค ์
ประกอบดว้ย 1. หลกัการ 2. วตัถุประสงค ์3. ขั้นตอน และ 4. การประเมินผลการเรียนรู้ 

ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีใชส้นบัสนุน ผลการวิจยัท่ีใชส้นบัสนุน 

การพูดภาษาองักฤษ 
เพื่อการส่ือสาร 
ในชีวิตประจ าวนั 
ของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หลักการ: ผูเ้รียนมีแรงบนัดาลใจและใชก้ระบวนการพูดภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 
2. วัตถุประสงค์: เพื่อพฒันาการพูดภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียน 

3. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้: 3 ขั้นตอน (มีช่ือเรียกว่าการจัดการเรียนรู้แบบ 3P) 

         ขั้นตอนที ่1 กระตุ้นแรงบันดาลใจ (Passion: P) 
                  ผูส้อนกระตุน้แรงบนัดาลใจในการพูดภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียน ดว้ย
วิธีการต่างๆ อยา่งเหมาะสม เช่น การใชพ้ลงัค าถาม การใชเ้ร่ืองเล่า  
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นตน้ รวมทั้งการให้ผูเ้รียนไดส้ะทอ้นคิดตนเอง 
เก่ียวกบัการพูดภาษาองักฤษดว้ยความมัน่ใจและการเห็นคุณค่าของการพูดภาษาองักฤษ 
         ขั้นตอนที ่2 ใช้กระบวนการเรียนรู้ (Process: P) 
                   ผูส้อนให้ผูเ้รียนออกแบบสถานการณ์การพูดภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 
ในชีวิตประจ าวนัตามความสนใจของผูเ้รียน จากนั้นใชก้ระบวนการพูดภาษาองักฤษ 
เพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัร่วมกบัเพื่อน ผูส้อนสังเกตการพูดของผูเ้รียน 
แลว้จดบนัทึกส่ิงท่ีผูเ้รียนพูดไดถู้กตอ้ง น่าสนใจ สร้างสรรค ์ส่ิงท่ีผูเ้รียนยงัพูดไม่ถูกตอ้ง 
ไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ และเสริมแรงทางบวกให้ก าลงัใจผูเ้รียนขณะพูด 
         ขั้นตอนที ่3 ช่ืนชมความก้าวหน้า (Progress: P) 
                   ผูเ้รียนประเมินการพูดภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัของตนเอง 
พร้อมทั้งคน้หาจุดดีและจุดท่ีควรพฒันาตนเองต่อไป ผูส้อนให้ขอ้มูลยอ้นกลบัผูเ้รียนรายบุคคล  
บนพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตการพูดของผูเ้รียน 
 
4. การประเมินผลการเรียนรู้ 
         ผูส้อนประเมินทกัษะการพูดภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารของผูเ้รียนรายบุคคลดว้ยการสังเกตพฤติกรรม 
ระหว่างการจดัการเรียนรู้แลว้น าผลการประเมินมาพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 

ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  
(A Theory of Meaningful Verbal 
 Learning) พฒันาขึ้นโดย David Paul 
Ausubel (ค.ศ.1918 – 2008) 
นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั เขามีความเช่ือ
ว่า การเรียนรู้ใดๆ จะมีความหมายต่อ
ผูเ้รียนหากสามารถเช่ือมโยงกบัส่ิงท่ี
เคยเรียนรู้มาก่อน เน้ือหาสาระใดๆ 
สามารถจดัการเรียนรู้ให้กบัเด็กได ้แต่
ตอ้งใชวิ้ธีการให้เหมาะสมกบัศกัยภาพ
ของเด็กแต่ละคน เด็กแตล่ะคนสามารถ
เรียนรู้ไดเ้มื่อมีความพร้อม 

มุทิตา แสนบวั, ยาใจ พงษบ์ริบูรณ์. 
(2561). การใชบ้ทบาทสมมติในการ
พฒันาทกัษะการฟัง-พูดภาษาองักฤษ
เพ่ือการส่ือสารของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4. วารสาร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตร้อยเอด็, 8(2): 211-219. 

 
 
 



ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
หน่วยการเรียนรู้ การพูดภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4 เวลา 2 ชัว่โมง 

 
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร  
มาตรฐานการเรียนรู้ ต1.2  มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก                           
                                           และความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตวัช้ีวดั ป.4 ขอ้ 1 พูด/เขียนโตต้อบในการส่ือสารระหวา่งบุคคล 
 
1. ผลการเรียนรู้ (เปรียบเสมือนตัวแปรตามของการวิจยั ท่ีถูกเขยีนไวอ้ยา่งเป็นองคร์วม ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะ) 
     
   ผูเ้รียนสามารถพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัได้อย่างมีมารยาทและมีความมั่นใจ                 
ในการพูด 
      
2.  ผังความคิดรวบยอดหลกั (เปรียบเสมือนขอบเขตเน้ือหาของการวิจยั)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

การพูดภาษาองักฤษ 
เพื่อการส่ือสาร 
ในชีวิตประจ าวนั มารยาท 

ในการพูด พูดความจริง 

ใชถ้อ้ยค าสุภาพ 

พูดแทรกอยา่งสุภาพ 

การส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 

การทกัทาย 

การกล่าวลา 

การขอบคุณ 

การขอโทษ 
การแนะน าตนเอง 

ความมัน่ใจ 
ในการพูด ชดัถอ้ยชดัค า 

แสดงท่าทางประกอบ 

เป็นธรรมชาติ 



3. ความคิดรวบยอดหลกั (ความคิดรวบยอดหลกั คือ แก่นของความรู้ท่ีปรากฏอยูใ่นผงัความคิดรวบยอดหลกั) 
  การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน ประกอบด้วย การแนะน าตนเอง การทักทาย                  
การขอบคุณ การขอโทษ และการกล่าวลา โดยในการพูดควรมีมารยาทในการพูด ไดแ้ก่ พูดความจริง ใช้ถอ้ยค า
สุภาพ หากต้องการพูดแทรกควรพูดแทรกอย่างสุภาพ และควรแสดงออกถึงความมั่นใจในการพูด ได้แก่                
พูดชดัถอ้ยชดัค า แสดงท่าทางประกอบอยา่งเหมาะสม และพูดอยา่งเป็นธรรมชาติ 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ (เปรียบเสมือนวัตถุประสงค์การวิจัยท่ีก าหนดให้สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้)   
  1. พูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัได ้
  2. มีมารยาทในการพูดภาษาองักฤษ 
  3. มีความเช่ือมัน่ในการพูดภาษาองักฤษ 
 
5. วิธีจัดการเรียนรู้ (เปรียบเสมือนตัวแปรต้นของการวิจยั) 
  การจดัการเรียนรู้แบบ 3P: Passion Process Progress  
 

6. กจิกรรมการเรียนรู้ (ระบุกิจกรรมการเรียนรู้ใหค้รบถว้นตามแต่ละขั้นตอนของวิธีการจดัการเรียนรู้ในขอ้ 5) 
    6.1 ขั้นน า  
  ผูส้อนแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้และเกณฑก์ารประเมินผลการเรียนรู้ 
 
    6.2 ข้ันจัดการเรียนรู้ ใชก้ระบวนการสร้างทักษะปฏิบัติ 4 ขั้นตอน  
  ขั้นท่ี 1 กระตุ้นแรงบันดาลใจ (Passion) 
   - ผูส้อนกระตุน้แรงบนัดาลใจในการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียน 
ดว้ยการใหผู้เ้รียนชมคลิปการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัจากเจา้ของภาษา  
   - ผูเ้รียนร่วมกนัแสดงความรู้สึกของตนเองท่ีมีต่อจากการชมคลิป 
   - ผูส้อนพูดกระตุน้ความมัน่ใจในการพูดภาษาองักฤษใหก้บัผูเ้รียน 
 
  ขั้นท่ี 2 ใช้กระบวนการเรียนรู้ (Process) 
   - ผูส้อนให้ผูเ้รียนออกแบบสถานการณ์การพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั               
ตามความสนใจของผูเ้รียน  
   - ผู ้เรียนใช้กระบวนการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวันร่วมกับเพื่อน                   
โดยผูส้อนสังเกตการพูดของผูเ้รียนแลว้จดบนัทึกส่ิงท่ีผูเ้รียนพูดไดถู้กตอ้ง น่าสนใจ สร้างสรรค ์ส่ิงท่ีผูเ้รียนยงัพูด
ไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ และเสริมแรงทางบวกใหก้ าลงัใจผูเ้รียนขณะพูด 
 



  ขั้นท่ี 3 ช่ืนชมความก้าวหน้า (Progress) 
   - ผูเ้รียนประเมินการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัของตนเองพร้อมทั้งคน้หา
จุดดีและจุดท่ีควรพฒันาตนเองต่อไป  
   - ผูส้อนให้ขอ้มูลยอ้นกลบัผูเ้รียนรายบุคคล บนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีได้จากการสังเกตการพูด             
ของผูเ้รียน 
 
     6.3 ข้ันสรุป 
  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปวิธีการพูดแนะน าตนเอง การทกัทาย การขอบคุณ การขอโทษ การกล่าวลา 
มารยาทในการพูด และการแสดงออกถึงความมัน่ใจในการพูด  
 
7.  ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ (ระบุส่ือและแหล่งการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้) 
  - คลิปการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัโดยเจา้ของภาษา 
  - สถานการณ์การพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั (ใชส้ าหรับช้ีแนะผูเ้รียน)  
 

8.  การวัดและประเมินผล  

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
วิธีการวดั 

(เปรียบเสมือนวิธีการ 
เก็บรวบรวมขอ้มูล) 

เคร่ืองมือวดั 
(เปรียบเสมือน 
เคร่ืองมือท่ีใช ้

เก็บรวบรวมขอ้มูล) 

แหล่งขอ้มูล 

เกณฑก์ารผา่น 
(เปรียบ 
เสมือน 

สมมติฐาน 
การวิจยั) 

1. พูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
    ในชีวิตประจ าวนัได ้

การสังเกต 
ระหว่างการจดั 
การเรียนรู้ 

แบบสังเกต ผูเ้รียน 
พูดไดต้ั้งแต ่

3 บทสนทนา 
ขึ้นไป 

2. มีมารยาทในการพูดภาษาองักฤษ 
การสังเกต 

ระหว่างการจดั 
การเรียนรู้ 

แบบสังเกต ผูเ้รียน 

ได ้2 คะแนน 
ขึ้นไปจาก 
คะแนนเตม็ 
3 คะแนน 

3. มีความเช่ือมัน่ในการพูดภาษาองักฤษ 
การสังเกต 

ระหว่างการจดั 
การเรียนรู้ 

แบบสังเกต ผูเ้รียน 

ได ้2 คะแนน 
ขึ้นไปจาก 
คะแนนเตม็ 
3 คะแนน 

   
   
    



9. บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ (เปรียบเสมือนการเขียนรายงานการวิจัย) 
 9.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้รียนตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ขอ้ 1 

ผลการประเมินหลงัเรียน 
จ านวนคน 

(ทั้งหมด 20 คน) 
คิดเป็นร้อยละ แนวทางการพฒันาผูเ้รียน 

พูดได ้1 บทสนทนา 1 5.00 ซ่อมเสริมผูเ้รียนท่ีพูดไดเ้พียง 1 บทสนทนา 
แบบตวัต่อตวั ส่วนผูเ้รียนท่ีพูดได ้3 บทสนทนา 
ขึ้นไป แนะน าให้หมัน่พูดเป็นประจ าทุกวนักบั 
สมาชิกในครอบครัวและเพื่อน 

พูดได ้2 บทสนทนา 0 0.00 
พูดได ้3 บทสนทนา 5 25.00 
พูดได ้4 บทสนทนา 11 55.00 
พูดได ้5 บทสนทนา 3 15.00 

 
 9.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้รียนตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ขอ้ 2 

ผลการประเมินหลงัเรียน 
จ านวนคน 

(ทั้งหมด 20 คน) 
คิดเป็นร้อยละ แนวทางการพฒันาผูเ้รียน 

1 คะแนน 0 00.00 แนะน าใหผู้เ้รียนท่ีไดร้ะดบั 2 คะแนน ว่าการพูด 
ท่ีแสดงออกถึงการมีมารยาทเป็นอยา่งไร  2 คะแนน 5 25.00 

3 คะแนน 15 75.00 

 
 9.3 ผลท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้รียนตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ขอ้ 3 

ผลการประเมินหลงัเรียน 
จ านวนคน 

(ทั้งหมด 20 คน) 
คิดเป็นร้อยละ แนวทางการพฒันาผูเ้รียน 

1 คะแนน 4 20.00 เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนท่ีได ้1 และ 2 คะแนน 
พูดบ่อยๆ แลว้ให้ก าลงัใจ 2 คะแนน 5 25.00 

3 คะแนน 11 55.00 

 
 9.4 ส่ิงท่ีผูส้อนไดเ้รียนรู้ (เปรียบเสมือนการ Reflect ผลการวิจัย) 
  จากการใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้ 3P ท าใหพ้บวา่ วิธีการจดัการเรียนรู้แบบ 3P สามารถพฒันาความสามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ โดยท าให้ผู ้เ รียนคิดเป็นร้อยละ 95 สามารถ                     
พูดบทสนทนาเก่ียวกับการแนะน าตนเอง การทกัทาย การขอบคุณ การขอโทษ และการกล่าวลาได้ตามเกณฑ์          
ท่ีก าหนด นอกจากน้ียงัท าให้ผูเ้รียนสามารถพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัได้อย่างมีมารยาท           
คิดเป็นร้อยละ 100.00 อีกทั้งช่วยพฒันาผูเ้รียนให้มีความเช่ือมัน่ในการพูดภาษาองักฤษตามเกณฑท่ี์ก าหนดคิดเป็น
ร้อยละ 80 ของจ านวนผูเ้รียนทั้งหมด 
 
 
 



ภาคผนวก 
แบบบันทึกผลการประเมินเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 

เร่ือง การพูดภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 
 

ค าชี้แจง เขียนคะแนนผลการประเมินตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้โดยใชเ้กณฑก์ารให้คะแนนท่ีก าหนด 

เลขท่ี ช่ือ – สกุล 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

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

 
 
 
 



เกณฑ์การให้คะแนนการพูดภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 
 

ค าชี้แจง ใหผู้ส้อนสังเกตการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัแลว้ใหค้ะแนนโดยใชเ้กณฑต่์อไปน้ี 
  ให ้ 1  คะแนน  เม่ือ  พูดได ้1 บทสนทนา 
  ให ้ 2  คะแนน  เม่ือ พูดได ้2 บทสนทนา 
  ให ้ 3  คะแนน  เม่ือ พูดได ้3 บทสนทนา 
  ให ้ 4  คะแนน  เม่ือ พูดได ้4 บทสนทนา 
  ให ้ 5  คะแนน  เม่ือ พูดได ้5 บทสนทนา 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนนมารยาทในการพูด 
  

ค าชี้แจง ใหผู้ส้อนสังเกตพฤติกรรมมารยาทในการพูดภาษาองักฤษของผูเ้รียนแลว้ให้คะแนนโดยใชเ้กณฑต่์อไปน้ี 
  

  ให ้ 1  คะแนน  เม่ือ  พูดความจริง  
  ให ้ 2  คะแนน  เม่ือ พูดความจริง และใชถ้อ้ยค าสุภาพ 
  ให ้ 3  คะแนน  เม่ือ พูดความจริง ใชถ้อ้ยค าสุภาพ และพูดแทรกอยา่งสุภาพ 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนนความเช่ือมั่นในการพูดภาษาองักฤษ 
 

ค าชี้แจง ใหน้กัเรียนประเมินพฤติกรรมความมุ่งมัน่พยายามของตนเอง แลว้ใหค้ะแนนโดยใชเ้กณฑต่์อไปน้ี 
  

  ให ้ 1  คะแนน  เม่ือ  พดูชดัถอ้ยชดัค า  
  ให ้ 2  คะแนน  เม่ือ พดูชดัถอ้ยชดัค าและแสดงท่าทางประกอบอยา่งเหมาะสม 
  ให ้ 3  คะแนน  เม่ือ พูดชดัถอ้ยชดัค า แสดงท่าทางประกอบอยา่งเหมาะสม  
     และพูดอยา่งเป็นธรรมชาติ 


