
 
นวัตกรรม/ผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practices)  

 
1. ชื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 

     การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) ร่วมกับการใช้แอปพลิเคช่ัน 
Stop motion เพื่อส่งเสริมแรงจุงใจในการเรียน และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

2. ชื่อผู้สร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
ช่ือ  นางสาวบุศมาพร   สกุล  กันทะวัง 
ตำแหน่ง ครู    โรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน   อำเภอ เมือง  จังหวัด ลำพูน   
โทร      -          มือถือ 082-6242475        E-mail  address : bussmaporn@sby.ac.th 

3. แนวทางการคิดค้นนวัตกรรมการเรียนการสอน 
แนวทางที่ ๑  แสวงหานวัตกรรมการเรียนการสอนจากแหล่งต่างๆ ที่เคยมีผู ้สร้างหรือทำไว้แล้ว               
แล้วนำมาปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ 
แนวทางท่ี ๒  การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนขึ้นใหม่ 

4. ประเภทของนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 ส่ือการเรียนการสอน 
 เทคนิควิธีสอน 

5. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาที่ต้องสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นการสอนที ่มุ ่งสร้างความเข้าใจและหาทางแก้ปัญหา                 

โดยใช้ปัญหาเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้นต่อไปในการพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาด้วยเหตุผล และการสืบค้นข้อมูลที ่ต้องการเพื ่อสร้างความเข้าใจกลไกของตัวปัญหา                            
รวมทั้งวิธีแก้ปัญหา (Barrows and Tamblyn, 1980 : 1-18) การเรียนการสอนท่ีใช้ปัญหาเป็นหลักว่า
เป็นกระบวนการเรียนท่ีพัฒนากลวิธีการแก้ปัญหา พัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะต่างๆ โดยให้นักเรียนเผชิญ
กับปัญหาในสภาพชีวิตจริง ซึ ่งไม่มีการจัดโครงสร้างที่ชัดเจน (Ilinois Mathematics and Science 
Academy (IMSA) (2001)) เป็นการเรียนการสอนที ่เน้นให้ผ ู ้ เร ียนได้เกิดการเรียนร ู ้ด้วยตนเอง                         
โดยใช้ปัญหาเป็นเครื่องกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการท่ีจะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้มีสมรรถภาพท่ีต้องการ โดยมีครูเป็นผู้ให้การสนับสนุนและอำนวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล (2545: 55) 

แนวคิดพื้นฐานของการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักมี 2 แนวคิด คือ แนวคิดเรื่อง การเรียนรู้ที่มี
ผู ้เร ียนเป็นศูนย์กลาง (student - centered learning) กับแนวคิดเรื ่องการเรียนรู ้แบบเอกัตภาพ
(individualized learning) (ยุวดี ฤาซา, 2536 : 18 - 19) โดยกลวิธีการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา 
เป็นหลักคือ กระบวนการการเรียนรู้ที ่ผู้เรียนใช้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ต้องการปรับปรุงเป็นหลักใน               
การแสวงหาความรู้ โดยใช้การหาความรู ้ ได้แก่ กระบวนการแก้ปัญหาตามหลักวิทยาศาสตร์ และ
กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ (inquiry) เพื่อพิสูจน์สมมติฐานอันเป็นการแก้ปัญหานั้น โดยผู้เรียนจะต้อง
นำปัญหามาเช่ือมโยงกับความรู้เดิมหรือความคิดท่ีมีเหตุมีผล ซึ่งการแสวงหาความรู้ใหม่นี้สามารถเกิดขึ้น
ได้ทั้งกาเรียนรายบุคคลหรือการเรียนกลุ่มย่อยด้ แต่การเรียนแบบกลุ่มย่อยจะช่วยให้รวบรวมแนวคิดใน
การแก้ปัญหาได้กว้างขวางมากกว่า จึงทำให้การเรียนจากปัญหาเป็นองค์ประกอบหลักองค์ประกอบหนึ่ง



ของการเรียนด้วยปัญหาเป็นหลัก และเนื่องจากผู้เรียนจะเป็นผู้เลือกส่ิงท่ีเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยตนเอง การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นกระบวนการการเรียนรู้ที ่ให้ผู ้เรียนมีเสรีภาพในการใช้
ความรู้ความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องรับผิดชอบในการกำหนดการ
ดำเนินงานของตนเอง ยอมรับความรับผิดชอบตนเองที่มีต่อกลุ่ม คัดแยกประสบการณ์การเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการประเมินผลตนเอง จึงทำให้การเรียนโดยการนำตนเองเป็นองค์ประกอบหลักองค์ประกอบ
หนึ่งของการเรียนด้วยปัญหาเป็นหลัก 

จากการสังเกตการจัดการเร ียนรู ้ในห้องเร ียนรูปแบบออนไลน์พบว่านักเร ียนส่วนใหญ่                        
เกิดความเบื่อหน่ายขาดความสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นเนื่องจากการจัดการเรียนรู้ส่วนใหญ่              
ในห้องเรียนออนไลน์ ผู้เรียนเป็นผู้รับสารส่วนใหญ่ และผู้สอนเป็นผู้ให้ความรู้เป็นหลัก ดังนั้นจึงส่งผลให้
ผู้เรียนขาดความสนใจในบทเรียน สะท้อนได้จากการส่งงาน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนรู้              
ในห้องเรียนออนไลน์ อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดเจตคติด้านลบต่อผู้เรียนในวิชาที่เรียน ซึ่งธรรมชาติของวิชา              
ที่เรียนจะต้องลงมือปฏิบัติและเป็นผู้นำการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้เกิดความเชื่อมโยงความรู้ในห้องเรียน            
กับการใช้ชีวิตในประจำวัน  

จากรูปแบบการจัดการเรียนออนไลน์ขั้นต้นทำให้นักเรียนมีสมรรถภาพในการเรียนรู้ในห้องเรียน
ลดลง ความมั่นใจในตนเองลดลง และเกิดแรงจูงใจในการเรียนที่ลดลงตามลำดับ จากการสังเกตและ              
การสืบค้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ครูผู้สอนจึงได้ทดลองนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้     
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผสานเข้ากับสื่อการเรียนรู้แอปพลิเคชั่นที่นักเรียนสามารถเป็นผู้นำด้านการเรยีนรู้
ด้วยตนเองแม้จะอยู่ในรูปแบบการเรียนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้นำการเรียนรู้และเกิดทักษะ
ด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงสามารถมีทักษะในการส่ือสารได้ดียิ่งขึ้น 

6. วัตถุประสงค์ของการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
6.1 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเป็นผู้นำด้านการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เกิดทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง สะท้อนจากการส่ือสารผ่านแอปพลิเคช่ัน 
6.2 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อรายวิชา 

7. กลุ่มเป้าหมาย/ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
8. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning)  
 

9. การออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอน (โครงสร้างของนวัตกรรม) 
๙.๑ ศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนออนไลน ์
๙.2 ศึกษาค้นคว้าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม 
๙.3 ใช้นวัตกรรมและวัดผลการศึกษา 

10.  วิธีดำเนินการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
 กลุ่มเป้าหมาย  คือ นักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2/11 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน                         

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 36 คน 
 
 
 



 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. กิจกรรมการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง ผ่านการ
นำเสนอด้วยแอปพลิเคช่ัน Stop motion 
 2. แบบวัดเจตคติต่อการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้สอนได้ศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมของ ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล (2545: 118 - 123) โดยมีขั้นตอน
ดังนี้  1. เตรียมปัญหา มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างปัญหาสำหรับการเรียนให้ได้ตามสาระการเรียนรู้ด้านเนื้อหาและ
กระบวนการท่ีต้องการ 
 2. สร้างความเชื่อมโยงสู่ปัญหา มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้นักเรียนมีความรู้สึกว่าปัญหามีความสำคัญ               
น่าให้ความสนใจและเวลาดำเนินการ และเพื่อนำเสนอปัญหา โดยวิธีสอนและเทคนิคการสอน ใช้การอภิปราย               
ท่ีเช่ือมโยงกับประสบกรณ์เดิม การใช้คำถามท่ีกระตุ้นประสบการณ์เดิมบทบาทสมมติสถานการณ์จำลอง และการ
ทดลอง 
 3. สร้างกรอบของการศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกรอบหรือขอบเขตที่ชัดเจนที่จะทำให้การศึกษา
ค้นคว้าเป็นรูปธรรมชัดเจน ดำเนินต่อไปได้ง่ายและเป็นไปตามทิศทางที่กำหนด โดยวิธีสอนและเทคนิคการสอน     
ใช้การระดมสมอง การเขียนตารางแสดงแนวคิดเกี ่ยวกับการแก้ปัญหา ข้อเท็จจร ิงเกี ่ยวก ับปัญหาที ่รู้                      
ประเด็นท่ีต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม วิธีการศึกษาคันคว้าเพิ่มเติม และเทคนิคการระดมสมองเพื่อช่วยหาแนวคิด 
 4. ศึกษาค้นคว้าโดยกลุ่มย่อย มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการตัตสินใจ แก้ปัญหาตามท่ี
กำหนดไว้ในกรอบการศึกษา โดยวิธีสอนและเทคนิคการสอน ใช้บทบาทสมมติ สถานการณ์จำลอง เพื่อฝึกทกัษะ
การคันคว้าและการทำงานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ และกิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกทักษะการค้นคว้าและการทำงานกลุ่ม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. ตัดสินใจหาทางแก้ปัญหา มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินความเป็นได้ ความเหมาะสมของแนวคิดเกี่ยวกับ
การแก้ปัญหาท่ีกำหนดไว้ โดยพิจารณาจากข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา ค้นคว้า และเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการท่ีจะใช้
ในการแก้ปัญหา โดยวิธีสอนและเทศนิคการสอนใช้การอภิปราย 
 6. สร้างผลงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างชิ้นงานหรือคำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ โดยวีธีสอนและ
เทศนิคการสอน ใช้การทำงานเป็นกลุ่ม 
 7. ประเมินผลการเขียนชู้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสๆปลาระการเจียนรู้ด้นเนื้อหาและกระบวนการ ประเมิน
การเรียนรู้และสร้างความเช่ือมโยงกับเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง โดยวิธีสอนและเทคนิคแผนผังความคิด (mind mapping) 
 โดยผู้สอนได้ประยุกต์ข้ันการดำเนินการ ดังนี้ 
 1. เตรียมปัญหา ผู้สอนให้นักเรียนดูสถานการณ์ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน ท่ียังแก้ไขปัญหา
ได้ไม่ดีเท่าท่ีควร เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงสาเหตุของปัญหาว่ามาจากจิตสำนึกของการไม่เห็นคุณค่าของส่ิงแวดล้อม 
 2. สร้างความเชื่อมโยงสู่ปัญหา ให้นักเรียนศึกษาความสำคัญของทรัพยากรดิน และน้ำ เพื่อให้เห็นถึง
ผลกระทบท่ีเกิดเมื่อไม่มีจิตสำนึกรักษาแหล่งทรัพยากร และให้เห็นข่าวผลกระทบกับทรัพยากรน้ำในปัจจุบัน เช่น 
การรั่วของน้ำมันดิบ บริเวณหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง 
 3. สร้างกรอบของการศึกษา ให้นักเรียนมองเห็นและสร้างบทบาทสมมติให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ท่ีเข้ามา
แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยครูให้ความรู้ในการบำบัดน้ำมันดิบรั่วเบ้ืองต้น 
 4. ศึกษาค้นคว้าโดยกลุ่มย่อย ให้นักเรียนอภิปรายแนวทางที่เลือกและสามารถของการเลือกแนวทาง
นั้นๆ กับเพื่อนในคลาสรูม เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้เกิดขึ้นรูปแบบออนไลน์ 



 5. ตัดสินใจหาทางแก้ปัญหา นักเรียนช่วยกันสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการแก้ไขปัญหา จากนั้นผู้สอนให้
นักเรียนมองสถานการณ์ใกล้ตัวที่ตนเองสามารถช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ คือ การเลือกนำเสนอวิธีการง่ายๆ ผ่า
การสร้างอะนิเมช่ัน 
 6. สร้างผลงาน นักเรียนเรียนรู้วิธีการสร้างและใช้แอปพลิเคชั่น stop motion เพื่อนำเสนอวิธีการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมง่ายๆ ใกล้ตัว 
 7. ประเมินผลการเขียนชู้ นักเรียนนำเสนอ และส่งผลงานผ่านช่องทาง google classroom  

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. การประเมินความรู ้ เป็นการประเมินความในเนื ้อหาวิชาที ่เป็นพื ้นฐานในการประกอบอาชีพ              
ซึ ่งได้จากการศึกษาค้นคว้าและการใช้นำการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เร ียน ประเมินจากผู ้รียนตอบคำถาม                
เพื่อวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 

2. การประเมินสมรรถภาพในการใช้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ เป็นการประเมินความสามารถในการ
ค้นคว้าด้วยตนเองของผู้เรียน ซึ่งวิธีการประเมินทำใด้ทั้งการให้ผู ้เรียนประเมิน หรือให้ผู้เกี่ยวข้องในการเรียน           
ของนักศึกษาร่วมประเมินด้วย 

3. การประเมินสมรรถภาพในการช้ีนำด้วยตนเอง เป็นการประเมินความสามารถของผู้เรียนในการเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง ยอมรับตนเอง ประเมินตนเองตามความเป็นจริง 

4. การประเมินสมรรถภาพในการทำงานเป็นกลุ ่ม เป็นการประเมินความสาามารถของผู้ เรียนขณะ                  
อยู่ในกลุ่ม โดยกลุ่มจะเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันจากการช่วยกันทำงานและค้นคว้าหาความรู้ 

11.  ผลการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสร้าง/พัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอนในข้อ ๖ ) 
1. สมรรถภาพในการจัดการเรียน นักเรียนร้อยละ 100 สามารถสร้างชิ้นงานนำเสนอวิธีการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมได้ด้วยตนเอง สามารถส่ือสารได้ตรงประเด็น 
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาของสถานการณ์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในช้ัน

เรียนได้ ด้วยการนำเสนอการป้องกัน เช่น ปัญหาขยะในแหล่งท่ีอยู่อาศัย แก้ปัญหาด้วยการคัดแยกขยะก่อนท้ิง 

 
 
 



 
3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
4 ความมั่นใจในตนเอง นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน 

 

จากผลการวิจัยข้างต้นสรุปได้ว่าการเรียนโดยใช้ปัญหาหลักทำให้ผู้สอนมีสมรรถภาพในการจัดการเรียน
การสอนสูงขึ ้น ผู ้เร ียนมีแรงจูงใจในการเรียน มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีความมั ่นใจในตนเอง                       
มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและมีความคงทนในการเรียนรู้  

5. นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีกับการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



การเผยแพร่นวัตกรรมการเรียนการสอน 
ครูในโรงเรียนด้วยกัน ระหว่างการ PLC 

 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้รายงาน                                 ลงช่ือ..........................................ผู้รับรอง 
     (นางสาวบุศมาพร   กันทะวัง)                     ( นายธนากร อาทะเดช ) 
             ตำแหน่ง ครู                                รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 
 
 
 

 
                                             ว่าท่ีร้อยตรี ................................................... 
                         (  ทองศรี             จินะ  ) 

               ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 


