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จะสร้างสิ่งของเครื่องใช้
ต้องคำานึงถึงอะไรบ้าง

บุญวิทย์ รัตนทิพยาภรณ์
นักวิชาการ สาขาออกแบบและเทคโนโลยี สสวท. / e-mail : bratt@ipst.ac.th

หากท่านผู้อ่านกำาลังคิดจะสร้างสิ่งของเคร่ืองใช้อะไร
สักอย่างหนึ่งเพ่ือแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ท่าน
จะต้องคำานึงถึงเรื่องอะไรบ้างเพื่อที่จะสร้างชิ้นงานนั้นให้
สำาเร็จ เช่น เมื่อเกิดน้ำาท่วม ท่านมีปัญหาการเดินทาง จึง
ต้องการสร้างพาหนะที่สามารถพาท่านไปยังสถานท่ีต่าง ๆ  
ทา่นจะสร้างพาหนะนัน้ได้อยา่งไร บางทา่นอาจมองไปทีเ่งนิ
ทนุเปน็อนัดบัแรกวา่มอียูเ่ทา่ไหร ่บางทา่นอาจมองไปทีว่สัดุ
ว่ามีอะไรที่จะนำามาสร้างพาหนะได้บ้าง รวมไปถึงเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่จะสร้างพาหนะ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ 
อีก เช่น เวลา แรงงาน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่มีส่วนสำาคัญใน
การสร้างด้วย ดังนั้นสิ่งของเครื่องใช้ที่เราจะสร้างข้ึนมาให้
เสร็จสมบูรณ์ได้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง

ในสาระการออกแบบและเทคโนโลย ี(Design and Technology)  
ซึง่เกีย่วข้องกบัการออกแบบและสร้างสิง่ของเครือ่งใช้เพือ่แก้ปัญหา
หรือสนองความต้องการ จะเรียกปัจจัยที่ต้องคำานึงถึงในการสร้าง
สิ่งของเครื่องใช้นี้ว่า ทรัพยากรทางเทคโนโลยี (Technological 
Resources หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Resources )

ทรัพยากรทางเทคโนโลยี แบ่งเป็น 7 ด้าน ได้แก่
• คน (People)
เทคโนโลยีหรือสิ่งของเครื่องใช้เกิดมาจากความต้องการของ

คน  คนเป็นท้ังผู้สร้างและผู้ใช้เทคโนโลยี ดังนั้นคนจึงเป็นปัจจัย
สำาคัญทั้งในด้านของการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะ 
ตัดสินใจตลอดจนการลงมือสร้างซึ่งต้องใช้กำาลังคนในการทำางาน

• ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information)
ข้อมูลและสารสนเทศเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยให้เราสามารถ

คิดวิเคราะห์และออกแบบว่าจะสร้างสิ่งของเครื่องใช้นั้นได้อย่างไร 
ในปัจจุบันเราอยู่ในยุคของข้อมูลข่าวสาร (data) จำานวนมากมาย 

(ท่ีมา: http://photo.sf.co.ua/id177)

เราจึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูล นำามาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อ
ให้ได้สารสนเทศ (information) ท่ีจำาเป็นต่อการออกแบบและ
สร้างสิ่งของเครื่องใช้ท่ีต้องการ ข้อมูลและสารสนเทศอาจได้มาจาก
หนังสือ อินเทอร์เน็ต ผู้เชี่ยวชาญ หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้น

•• วัสดุ (Materials)
วัสดุเป็นปัจจัยในลำาดับต้น ๆ ที่คนทั่วไปจะนึกถึงเมื่อจะสร้าง

สิ่งของเครื่องใช้ เพราะต้องเลือกใช้วัสดุท่ีมีสมบัติตามความต้องการ
ในการใช้งาน ในขณะเดียวกันเราอาจใช้วัสดุเป็นปัจจัยหลักในการ
กำาหนดคุณลักษณะของสิ่งของเครื่องใช้ที่จะสร้างขึ้นด้วยเช่นกัน 
โดยทั่วไปวัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติที่แตกต่างกัน เช่น ไม้ สามารถ
ทำาให้มีรูปร่างต่าง ๆ  ได้โดยใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน แต่จะบิดตัวหรือ
โค้งงอได้ โฟมและพลาสติกมีนำ้าหนักเบา ขึ้นรูปง่ายแต่ไม่ทนกับสาร
เคมีบางชนิด เหล็กมีความแข็งแรงสูงแต่มีนำ้าหนักมาก ส่วนเซรามิก 
มีความแข็งสูงมากแต่เปราะหรือแตกหักง่าย นอกจากสมบัติของ
วัสดุแล้วยังต้องคำานึงว่าสามารถจัดหาวัสดุน้ันมาใช้งานได้หรือไม่
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(ท่ีมา : http://www.iurban.in.th/inspiration/thaiflood-hack/)

• เครื่องมือและอุปกรณ์ (Machines and Tools)
เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำางานของ

คนเพ่ือใช้เปล่ียนรูปร่าง ประสานวสัดุและประกอบชิน้ส่วนต่าง ๆ  เข้า
ด้วยกัน เครื่องมือและอุปกรณ์มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่  
เช่น มดี ค้อน ไขควง แม่แรง มแีบบอย่างง่ายและแบบท่ียุง่ยากซับซ้อน 
เช่น เลื่อยมือ เลื่อยไฟฟ้า เลื่อยยนต์ รวมถึงการนำาอิเล็กทรอนิกส์
เข้ามาช่วย เช่น มัลติมิเตอร์ชนิดดิจิทัล เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานแบบ 3 
มิติ ดังนั้นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้จะเป็นปัจจัยหนึ่งท่ี
ทำาให้สิ่งของเครื่องใช้มีความแตกต่างกัน เช่น หากเราใช้เครื่องกลึง
ในการสร้างล้อไม้จะทำาให้ได้ล้อที่มีความกลมและเรียบมากกว่า
การใช้เล่ือยมือ หรือหากไม่มีเครื่องขึ้นรูปพลาสติก เราอาจต้อง
เปลี่ยนไปใช้วัสดุอ่ืน เช่น กระดาษ ที่สามารถขึ้นรูปด้วยเครื่องมือ 
อย่างง่ายแทน

• พลังงาน (Energy)
พลงังานเป็นส่วนสำาคัญทีท่ำาให้สิง่ต่าง ๆ  ทำางานได้ เราใช้พลงังาน

ทัง้ในส่วนของกระบวนการผลติและเป็นแหล่งพลงังานสำาหรบัสิง่ของ
เครื่องใช้ให้สามารถทำางานได้ การเลือกใช้พลังงานในกระบวนการ
ผลิตมีผลต่อค่าใช้จ่าย ลักษณะและสมบัติของชิ้นงานที่ได้และ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เตาเผาเซรามิกแบบใช้ฟืน จะใช้ฟืน
จำานวนเผามากและให้ความร้อนภายในเตาไม่เท่ากัน ทำาให้เซรามิก
แตกง่าย ในขณะที่เตาแบบใช้แก๊สหรือไฟฟ้า จะให้ความร้อนภายใน
เตาเท่ากัน ทำาให้เซรามิกไม่แตกง่ายและมีสีสันสวยงามกว่า ในขณะ
ทีแ่หล่งพลงังานสำาหรบัสิง่ของเครือ่งใช้ทีต้่องการสร้างอาจต้องคำานงึ
ถึงการอนุรักษ์พลังงาน และการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น 
เครื่องทำาน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ รถพลังงานไฟฟ้า 

• ทุนหรือทรัพย์สิน (Capital or Asset)
การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ย่อมต้องใช้เงินทุนหรือมีค่าใช้จ่าย 

ไม่ว่าจะเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน ค่าบริการต่าง ๆ 
สิง่ของเคร่ืองใช้บางอย่างต้องการเงินทนุจำานวนมาก รวมถึงทรพัย์สนิ
ที่เป็นอาคาร สถานที่หรือที่ดิน จึงต้องคำานึงถึงความคุ้มค่าด้วย การ
มีทุนมากจะช่วยให้การจัดหาวัสดุอุปกรณ์หรือการดำาเนินงานต่าง ๆ 
ทำาได้ง่ายขึ้น แต่ในบางครั้งการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ก็ถูกจำากัดด้วย
เงินทุนทำาให้การดำาเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสิ่งของ
เคร่ืองใช้ถกูจำากัดไปด้วย  ทนุหรอืทรพัย์สนิจึงเป็นปัจจยัสำาคญัในการ
กำาหนดลักษณะหรือรูปแบบการสร้างสิ่งของเครื่องใช้

• เวลา (Time)
โดยทั่วไป เวลาเป็นปัจจัยในการกำาหนดแผนงานว่าจะเสร็จสิ้น

เมื่อใด ในการแก้ปัญหาบางครั้งต้องดำาเนินการในเวลาที่จำากัดและ
เร่งด่วนเพือ่ให้ทนัต่อสถานการณ์หรอืผลกระทบทีเ่กดิขึน้ เวลาจงึเป็น
ปัจจัยสำาคัญในการกำาหนดรูปแบบของการแก้ปัญหาหรือการสร้าง
สิง่ของเครือ่งใช้ เช่น ความละเอยีดของชิน้งาน ความสมบรูณ์ของชิน้

งาน การแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง ตรงประเดน็ หรอืการหาวธิแีก้ปัญหา
ได้หลายวธิใีนเวลาท่ีจำากดัจงึเป็นทักษะสำาคญัท่ีจะทำาให้สิง่ของเครือ่ง
ใช้ที่สร้างขึ้นสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือสนองความต้องการได้

ดังนั้นทรัพยากรทางเทคโนโลยีจึงเป็นส่วนสำาคัญท่ีมีผลต่อ 
ชิ้นงานหรือสิ่งของเครื่องใช้ ทำาให้สิ่งของที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันมี
ความแตกต่างกัน เช่น เรือที่ทำาจากขวดนำ้พลาสติกกับแพที่ทำาจาก
ไม้ไผ่ ทั้งสองอย่างเป็นพาหนะที่ใช้แก้ปัญหาการเดินทางขณะเกิด 
น้ำท่วม แต่มีปัจจัยด้านวัสดุที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่น จึงทำาให้ได้
พาหนะที่แตกต่างกัน

สาระการออกแบบและเทคโนโลยีได้กำาหนดให้ทรัพยากรทาง
เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของระบบเทคโนโลยีซึ่งประกอบไปด้วย  
ตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทรัพยากรทางเทคโนโลยี 
และปัจจัยท่ีขัดขวางต่อเทคโนโลยี การเรียนรู้เรื่องทรัพยากรทาง
เทคโนโลยีจะทำาให้ผู้เรียนวางแผนการแก้ปัญหาและตัดสินใจแก้
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวมท้ังสามารถออกแบบและสร้างชิ้นงานได้
สำาเร็จและมีประสิทธิภาพ

แผนภาพระบบเทคโนโลยี

ทรัพยากรทางเทคโนโลยี
(Resources)

กระบวนการเทคโนโลยี
(Technological Process)

ปัจจัยที่ขัดขวางต่อเทคโนโลยี
(Constraints)

ผลผลิต
(Output)

หรือ
ผลลัพธ์

(Outcome)

ตัวป้อน
(Input)
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การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องทรัพยากรทางเทคโนโลยีสามารถทำาได้อย่างหลากหลายโดยการกำาหนดปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็น
เงื่อนไขในการทำางาน ตัวอย่างกิจกรรมต่อไปนี้เป็นการกำาหนดปัจจัยในด้านวัสดุ ทุน พลังงานและเวลา เพื่อให้ผู้เรียนแก้ปัญหาหรือสนอง
ความต้องการตามเงื่อนไขที่กำาหนดได้

ชื่อกิจกรรม รถแข่งมาราธอน
เวลา 1 ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด     ง. 2.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วย ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) ผลลัพธ์ (output) ทรัพยากรทางเทคโนโลยี (resources)  

 ปัจจัยที่ขัดขวางต่อเทคโนโลยี (constraint)
• การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีทำาให้ทราบเกี่ยวกับปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ

จุดประสงค์
• สร้างรถแข่งโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่กำาหนดให้เพื่อทำาให้รถวิ่งได้ไกลที่สุดได้
• ทำางานตามกระบวนการเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ

เงื่อนไข/ ความท้าท้าย :
สร้างรถแข่งให้วิ่งได้ไกลที่สุดจากวัสดุอุปกรณ์ท่ีกำาหนดให้ ภายในงบประมาณ 100 บาท โดยวัสดุแต่ละช้ินมีราคาตามที่กำาหนด 

     รถแข่งของกลุ่มไหนวิ่งได้ไกลที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
วัสดุและเงื่อนไขราคา
1.  พลาสติกลูกฟูก, กระดาษลูกฟูก, กระดาษแข็ง   2.  ตะเกียบ, ไม้เสียบลูกชิ้น   ราคา 5 บาท
     ราคาแผ่นละ 10 บาท

3. ฝาขวดน้ำาพลาสติกราคา 10 บาท    4. ลูกโป่ง  ราคา 10 บาท
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5.  แผ่นซีดี   ราคา 10 บาท     6. หลอดชานมไข่มุก  ราคา 5 บาท 

7.  ยางวงเส้นเล็กและเส้นใหญ่   ราคา 5 บาท       8. เชือก   ราคา  5 บาท       9. ยางโอริง  ราคา 5 บาท

10. คลิปหนีบ  ราคา 5 บาท           11. หลอดดูด  ราคา  5 บาท

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเทคโนโลยี

1. ขั้นกำาหนดปัญหาหรือความต้องการ
ผู้สอนอภปิรายรว่มกบัผูเ้รยีนวา่รถของเลน่ทีม่ขีายตามทอ้งตลาดใชว้ธิกีารขบัเคลือ่นแบบใดบา้ง เชน่ ใชม้อเตอรไ์ฟฟา้ ใชล้าน ใชแ้รงดนั 

อากาศจากหลอดฉีดยา ซึ่งรถของเล่นบางคันมีราคาแพง ผู้สอนสรุปว่าเราสามารถสร้างรถของเล่นให้สามารถขับเคลื่อนหรือวิ่งได้
หลายวิธีจากวัสดุที่หาได้ทั่วไป  จากนั้นสร้างความท้าทายให้ผู้เรียนว่า เราจะสร้างรถแข่งให้วิ่งได้ไกลท่ีสุดจากวัสดุอุปกรณ์ที่กำาหนดให้  
ภายในงบประมาณ 100 บาท โดยวัสดุอุปกรณ์แต่ละชิ้นมีราคาที่ตามที่กำาหนด  

2. ขั้นรวบรวมข้อมูล 
ใหผู้เ้รยีนรวบรวมขอ้มลูและปรกึษากนัในกลุม่วา่ วสัดอุปุกรณท์ีใ่ชท้ำารถแขง่มอีะไรบา้ง แตล่ะชิน้มรีาคาเทา่ใด สามารถนำามาใชส้รา้งรถ

แข่งได้อย่างไร และจะมีวิธีการขับเคลื่อนรถได้อย่างไร
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นิตยสาร สสวท.

3. ขั้นเลือกวิธีการ
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มตัดสินใจว่าจะใช้วัสดุใดในการสร้างตัวรถและวิธีการขับเคลื่อนรถแบบไหนที่ทำาให้รถแข่งวิ่งได้ไกลท่ีสุด เช่น เลือกใช้

กระดาษลูกฟูกเป็นโครงรถเนื่องจากมีน้ำาหนักเบา เลือกใช้ยางวงเป็นพลังขับเคลื่อนโดยใช้วิธีพันเข้ากับเพลารถ หรือ เลือกใช้พลังลมจาก
ลูกโป่งติดที่ด้านบนตัวรถ

4. ขั้นออกแบบและปฏิบัติการ
แต่ละกลุ่มออกแบบรถแข่งของตนเองว่ามีรูปร่างลักษณะแบบใด จะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ชิ้นไหน จำานวนเท่าใด โดยร่างภาพรถแข่งที่จะ

สรา้งโดยแสดงวา่ไดน้ำาวสัดอุปุกรณใ์ดมาใชเ้ปน็สว่นประกอบของตวัรถ แลว้สรา้งรถแขง่ตามทีไ่ดอ้อกแบบไว ้ผูส้อนควรดแูล ตรวจสอบและ
ช่วยเหลือการทำางานของผู้เรียนให้เป็นไปตามกระบวนการเทคโนโลยีและคำานึงถึงความปลอดภัย

5. ขั้นทดสอบ
หลังจากที่แต่ละกลุ่มสร้างรถแข่งเสร็จแล้ว ให้ทดสอบว่ารถสามารถวิ่งได้หรือไม่ และวิ่งได้ไกลตามที่ต้องการหรือไม่ 
6. ขั้นปรับปรุงแก้ไข
รถของกลุ่มไหนทดสอบแล้วไม่วิ่งหรือวิ่งได้ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น
7. ขั้นประเมินผล 
 7.1 แต่ละกลุ่มประเมินผลงานของตนเองว่าได้รถแข่งท่ีสามารถว่ิงไปได้ไกลตามท่ีต้องการหรือไม่ จากน้ันให้แตล่ะกลุ่มนำาเสนอผลงาน
 7.2 ผู้สอนจัดแข่งขันรถแข่งมาราธอนว่ากลุ่มไหนวิ่งได้ไกลที่สุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลของกิจกรรม

รูปตัวอย่างรถแข่งมาราธอน
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