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การใช้กระบวนการออกแบบเชิ งวิศวกรรม
เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา
ตอนที่ 2

จากทีไ่ ด้กล่าวถึงรายละเอียดของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมถึงการน�ำเสนอความคิดสร้างสรรค์
ซึ่งผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้คิดค้นและแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ในฉบับที่ 209 ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2560 นั้น ในตอนที่ 2 นื้ จะกล่าวถึงการพัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหาของผู้เรียนเป็นการฝึกปฏิบัติ โดยจะด�ำเนินการตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่เน้นให้ผู้เรียน
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดเชิงสังเคราะห์ และการลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่างเป็น
ขัน้ ตอนของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมจะช่วยให้ผเู้ รียนฝึกคิดเชิงสังเคราะห์จากสถานการณ์ทพี่ บเพือ่ รวบรวม
และกลั่นกรองข้อมูลจนได้ข้อมูลที่สามารถน�ำไปใช้เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาต่อไป

3. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills)
การด�ำเนินชีวติ ในปัจจุบนั ผูเ้ รียนมักประสบปัญหา
หรือมีอุปสรรคที่ต้องด�ำเนินการแก้ไข เพื่อให้การด�ำเนินชีวิต
หรือการท�ำงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ดังนัน้ ทักษะการแก้ปญ
ั หาจึงเป็นความสามารถทีจ่ �ำเป็นส�ำหรับ
พลเมืองในศตวรรษนี้ และมีผู้ที่ให้นิยาม ทักษะการแก้ปัญหา
ไว้หลายความหมาย เช่น
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550)
ได้ให้ความหมายของทักษะการแก้ปญ
ั หาว่า หมายถึง
การใช้ ป ระสบการณ์ ที่ พ บด้ ว ยตนเอง ซึ่ ง เกิ ด จาก
การสังเกต การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การตีความ
และการสรุปความ เพื่อน�ำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล

จากที่กล่าวมาข้างต้น ทักษะการแก้ปัญหา จึงเป็น
ความสามารถในการคิดและลงมือปฏิบัติ ซึ่งจ�ำเป็นต้องมี
การน�ำองค์ความรู้และทักษะต่างๆ มาใช้ร่วมกัน เพื่อส่งผล
ให้สามารถแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการ ในแต่ละ
สถานการณ์ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสม ทั ก ษะการแก้ ป ั ญ หาอาจ
แสดงออกในรูปแบบของกระบวนการแก้ปัญหา โดยที่ผู้สอน
สามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอน โดยการก�ำหนด
สถานการณ์จ�ำลองหรือน�ำข้อมูลจากสถานการณ์จริงมาให้
ผูเ้ รียนได้ฝกึ ปฏิบตั ิ ซึง่ อาจเป็นการสอนในรูปแบบของการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning : PBL)
หรือการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based
Learning : PBL) โดยในแต่ละขัน้ ตอนของกระบวนการแก้ปญ
ั หา
มีดังนี้
ขั้นที่ 1 การท�ำความเข้าใจในปัญหา
ขั้นที่ 2 การนิยามและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ขัน้ ที่ 3 การน�ำเสนอทางเลือกหรือแนวทางในการแก้ปญ
ั หา
ขั้นที่ 4 ตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
ขั้นที่ 5 การลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหาและตรวจสอบ
วิธีการแก้ปัญหา

มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2551) กล่าวว่า ทักษะ
ในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการรู้จักขอ
ความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนในยามจ�ำเป็น รู้จักพัฒนา
และประเมินทางเลือกในการแก้ปญ
ั หา สามารถหาทาง
แก้ปัญหาและวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

นิตยสาร สสวท
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จากขั้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น พบว่าสอดคล้องกับขั้นตอนของกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้ และยังเป็นกระบวนการที่ช่วยฝึกทักษะการแก้ปัญหาโดย
ใช้สถานการณ์เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่หาความรู้เพื่อหาแนวทางแก้ไข ได้ฝึกทักษะการคิด การตัดสินใจ ได้ลงมือปฏิบัติ
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และน�ำทักษะจากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ�ำวันได้

4. กระบวนการออกแบบเชิ งวิศวกรรมจะช่ วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และ
ทักษะการแก้ปัญหาได้อย่างไร
การออกแบบการเรียนการสอนที่มีการน�ำกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม มาใช้ร่วมในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ จะช่วยส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูโ้ ดยผ่านการลงมือปฏิบตั จิ ริง เพือ่ แก้ปญ
ั หาจากสถานการณ์ทปี่ ระสบ
อย่างเป็นขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนจะฝึกฝนผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ระบุปญ
ั หา เป็นขัน้ ตอนของการท�ำความเข้าใจและวิเคราะห์ปญ
ั หาจากสถานการณ์ เพือ่ ก�ำหนด
เป็นประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไข โดยเครื่องมือที่จะน�ำใช้ในการด�ำเนินการในขั้นตอนนี้ ได้แก่ ผังก้างปลา ทักษะ
การตั้งค�ำถาม 5W1H การระดมสมอง เครื่องมือดังกล่าวเป็นสิ่งที่ช่วยฝึกให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้
• ความคิดริเริ่ม ส�ำหรับการคิดมองปัญหาที่แตกต่างจากเดิม หรือเป็นการมองต่างมุม ซึ่งส่งผลให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจในปัญหาที่ตรงกับสถานการณ์ที่ตนเองประสบ
• ความคิดคล่อง ส�ำหรับการก�ำหนดประเด็นปัญหา และความสามารถเชือ่ มโยงสิง่ ทีค่ ดิ กับความรูห้ รือ
ประสบการณ์เดิมของตนได้อย่างรวดเร็ว และได้ข้อมูลจ�ำนวนมาก
• ความคิดละเอียดละออ ส�ำหรับการคิดให้ได้ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบของปัญหา
จะส่งผลให้สามารถขยายข้อมูลของประเด็นปัญหาที่จะสามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
และรวบรวมข้อมูลต่อไป
ขัน้ ที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญหา เป็นขัน้ ตอนของการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา โดยเครื่องมือที่สามารถน�ำมาใช้ได้ในขั้นที่ 2 มีหลายรูปแบบ แต่ที่นิยมและสามารถ
พบเห็นได้ทวั่ ไปคือ รูปแบบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การระดมสมอง และการท�ำแผนที่
ความคิด เพือ่ รวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นปัญหา ซึง่ เครือ่ งมือดังกล่าวนีเ้ ป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยฝึกให้ผเู้ รียนมีความคิด
สร้างสรรค์ ดังนี้
• ความคิดละเอียดละออ ส�ำหรับการคิดพิจารณาเกี่ยวกับการคัดเลือกแหล่งข้อมูลที่จะน�ำมาใช้ การ
พิจารณาเกีย่ วกับข้อมูลและสารสนเทศทีร่ วบรวมมาสามารถน�ำมาใช้ในการสนับสนุนการแก้ปญ
ั หา
ได้เพียงพอ
• ความคิดยืดหยุ่น ส�ำหรับการคิดหาข้อมูลหลายประเภททีจ่ ะน�ำมาใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
เลือกวิธีการแก้ปัญหา
นอกจากนี้ ขัน้ ที่ 2 ยังได้รวมการพิจารณาและการตัดสินใจเลือกแนวทางหรือวิธกี ารแก้ปญ
ั หาทีเ่ หมาะสม
และสอดคล้องกับปัญหา โดยผู้เรียนจะก�ำหนดแนวทางการแก้ปัญหา จากนั้นจึงใช้กระบวนการตัดสินใจเลือก
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แนวทางแก้ไขปัญหาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ โดยพิจารณาจากข้อมูลทีไ่ ด้รวบรวมไว้ ซึง่ ผูเ้ รียนอาจใช้วธิ กี ารสร้างตาราง
ตัดสินใจ ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยฝึกให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้
• ความคิดยืดหยุ่น ส�ำหรับการคิดและตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาภายใต้เงื่อนไข
ของสถานการณ์ปญ
ั หา ได้แก่ การทีผ่ เู้ รียนสามารถคิดแนวทางการแก้ปญ
ั หาได้หลากหลาย ไม่วา่
จะเป็นในเรือ่ งของอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการสร้างส�ำหรับแก้ปญ
ั หา หรือการมีขอ้ จ�ำกัดด้านเวลา เป็นต้น
ขัน้ ที่ 3 ออกแบบวิธกี ารแก้ปญ
ั หา เป็นขัน้ ตอนเพือ่ ถ่ายทอดแนวคิดของวิธกี ารแก้ปญ
ั หา ซึง่ สามารถ
ท�ำได้ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบเพื่อสื่อสารแนวคิดให้ผู้อื่นเข้าใจ ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวนี้ เป็นสิ่งที่ช่วย
ฝึกให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้
• ความคิดริเริ่ม ส�ำหรับการคิดเพื่อออกแบบชิ้นงานให้มีความแปลกใหม่ ไม่ซ�้ำใคร และสามารถ
ใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาได้
• ความคิดยืดหยุ่น ส�ำหรับการคิดหาสิ่งทดแทนเพื่อน�ำมาใช้ประกอบการออกแบบเพื่อแก้ปัญหา
• ความคิดละเอียดละออ ส�ำหรับการคิดในรายละเอียดรอบด้านเพื่อความสมบูรณ์ของชิ้นงาน
หรือวิธีการที่จะน�ำมาใช้แก้ปัญหา
ขั้นที่ 4 วางแผนและด�ำเนินการแก้ปัญหา
การวางแผนและด�ำเนินการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วยการท�ำงาน 2 ส่วน คือ
1) การวางแผนการสร้างชิน้ งานหรือวิธกี ารทีจ่ ะใช้ในการแก้ปญ
ั หา ไม่วา่ จะเป็นขัน้ ตอนของการสร้าง
ชิ้นงานหรือวิธีการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ซึ่งการวางแผนการท�ำงานจะเป็นการช่วยฝึกให้
ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในบางลักษณะ เช่น
• ความคิดยืดหยุ่น ส�ำหรับการคิดดัดแปลงและออกแบบชิ้นงาน จากวัสดุที่สามารถหาได้ง่าย
ในท้องถิ่น
• ความคิดละเอียดละออ ส�ำหรับการคิดและออกแบบชิน้ งานโดยมีการใส่รายละเอียด เพือ่ ตกแต่ง
หรือขยายความคิดของชิ้นงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2) การด�ำเนินการแก้ปญ
ั หา โดยผูเ้ ขียนลงมือสร้างชิน้ งานหรือวิธกี ารตามแบบทีไ่ ด้รา่ งไว้ จนกระทัง่
ได้ผลงานหรือชิน้ งานทีจ่ ะสามารถน�ำไปใช้ทดสอบ แต่บางครัง้ การด�ำเนินการแก้ปญ
ั หาอาจเป็นการช่วยผูเ้ รียน
ได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ในบางลักษณะ เช่น ความคิดยืดหยุ่นส�ำหรับการปรับเปลี่ยนแผนการด�ำเนินงาน
ในบางช่วงเพื่อให้สามารถสร้างชิ้นงานได้

ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน เป็นขั้นตอนของการ
ตรวจสอบชิน้ งานในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ชิน้ งานทีส่ ร้างขึน้ มีรปู แบบตรงกับแบบร่างหรือไม่ และชิน้ งานทีส่ ร้าง
ขึ้นสามารถท�ำงานได้หรือไม่ ซึ่งขั้นการทดสอบนี้จะเป็นการช่วยฝึกให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้
• ความคิดละเอียดละออ ส�ำหรับการคิดเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เกิดจากการทดสอบว่ามาจาก
สาเหตุใด และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
นิตยสาร สสวท
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ขัน้ ที่ 6 น�ำเสนอวิธกี ารแก้ปญ
ั หา ผลการแก้ปญ
ั หาหรือชิน้ งาน เป็นขัน้ ตอนของการสือ่ สารถึงผลทีเ่ กิด
ขึ้นกับการพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อแก้ปัญหาไปยังผู้ฟัง เป็นการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ โดยขั้นตอนนี้จ�ำเป็น
ต้องมีการเลือกวิธีการน�ำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ

ดังนัน้ ความคิดสร้างสรรค์ทเี่ กิดขึน้ ในแต่ละขัน้ ตอนของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เกิดจากการทีผ่ เู้ รียนได้
เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ จนสามารถน�ำไปสู่การพัฒนาเป็นความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้
นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ
แก้ปญ
ั หาโดยผ่านการลงมือปฏิบตั จิ ริง เพือ่ แก้ปญ
ั หาจากสถานการณ์ทกี่ �ำหนดให้อย่างเป็นขัน้ ตอน ซึง่ กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมจะช่วยฝึกทักษะการแก้ปัญหาได้ดังนี้
1. การฝึกท�ำความเข้าใจในปัญหา เพื่อให้รู้ว่าอะไรคือปัญหา และมีเงื่อนไขของปัญหาตรงส่วนใด
2. การฝึกวางแผนและออกแบบการแก้ปัญหา โดยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แล้วน�ำข้อมูล
ที่ได้มาใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา
3. การฝึกด�ำเนินการแก้ปญ
ั หาตามแผนทีไ่ ด้วางไว้ในแต่ละขัน้ จากนัน้ จึงท�ำการทดสอบผลทีเ่ กิดขึน้ จาก
การด�ำเนินการ เช่น การทดสอบชิ้นงานที่สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา หากพบว่าชิ้นงานที่สร้างขึ้น
ยังมีข้อบกพร่องก็ให้ปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง
4. การสรุปและประเมินผลการแก้ปัญหา โดยประเมินผลที่เกิดขึ้นว่าชิ้นงานหรือวิธีการที่สร้างขึ้นมา
สามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่

ดังตาราง

นอกจากนี้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและกระบวนการแก้ปัญหามีความสอดคล้องกันหรือไม่ พิจารณาได้

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

กระบวนการแก้ปัญหา

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

ระบุปัญหา
รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
วางแผนและด�ำเนินการแก้ปัญหา
ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธกี ารแก้ปญ
ั หา
หรือชิ้นงาน
6. น�ำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือ
ชิ้นงาน
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การท�ำความเข้าใจในปัญหา
การนิยามและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
การน�ำเสนอทางเลือกหรือแนวทางในการแก้ปญ
ั หา
ตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
การลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหาและตรวจสอบวิธี
การแก้ปัญหา
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ซึง่ ถ้ามีการใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการจัดการเรียนการสอน ก็เท่ากับเป็นการฝึกให้ผเู้ รียนได้เรียน
รู้กระบวนการแก้ปัญหา
ดั ง นั้ น ในการจั ด การเรี ย นการสอนถ้ า มี ก ารส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ใช้ ก ระบวนการออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรม
ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆ จะเป็นการช่วยฝึกให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหาได้อีก
แนวทางหนึ่งด้วย

5. ผลที่เกิดจากการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา
การจัดการเรียนการสอนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยฝึกผู้เรียนให้มีความคิด
สร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้เป็นสิ่งจ�ำเป็นในการด�ำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษา
ในศตวรรษนี้จึงควรเป็นการจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้คิดสร้างความรู้ สืบค้นความรู้จากแหล่งต่างๆ มีการวิเคราะห์
และตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อย่างถูกต้อง ตลอดจนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆ อย่างเป็น
กระบวนการ ซึ่งการฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหานี้เอง จะเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้เรียนในการ
เชื่อมโยงสิ่งที่ได้ฝึกฝนในห้องเรียนไปสู่การน�ำไปใช้ในการด�ำเนินชีวิตจริง
การใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม จึงเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนโดยผ่านการคิดอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งเป็นการต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิมให้ขยายไป จนท�ำให้
มีมุมมองใหม่ในการแก้ปัญหานั้น ได้อย่างครอบคลุมและถูกต้อง จนสามารถน�ำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการที่มี
ความสามารถน�ำไปแข่งขันในเชิงธุรกิจ และเป็นการเพิม่ ความสามารถทางปัญญาของเยาวชนไทยทีจ่ ะเป็นก�ำลังในการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไปในอนาคต การพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะการปัญหานี้ ยังสอดรับกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ทีไ่ ด้กล่าวถึงความส�ำคัญการพัฒนานวัตกรรมและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เป็นส่วนหนึง่
ของการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศ โดยมุ่งเน้นการน�ำความคิดสร้างสรรค์และการ
พัฒนานวัตกรรม ให้เกิดสิง่ ใหม่ทมี่ มี ลู ค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ ทัง้ ในเรือ่ งกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
ด้วยการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นเครือ่ งมือหลักในการขับเคลือ่ นการพัฒนาในทุกภาคส่วน
ทั้งในระดับพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชนด้วย

ที่มา https://sites.google.com/a/htp.ac.th/kar-ngan-laea-karphud-sathit/khwam-sakhay-khxng-kar-phud-ningan-xachiph
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ที่มา https://mgronline.com/livelite/detail/9600000121659

6. การใช้กระบวนการออกแบบเชิ งวิศวกรรมเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และ
ทักษะการแก้ปัญหาในชั ้นเรียน
การจั ด การเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย นเพื่ อ ให้ ผู ้ เรี ย นเสริ ม สร้ า งความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละทั ก ษะการแก้ ป ั ญ หา
โดยผ่านการใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม สามารถใช้เทคนิควิธกี ารจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายวิธี (Johnson,
Peters-Burton, & Moore, 2016) ตัวอย่างเช่น
• การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
• การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
• การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม Hands-on
ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างคุณภาพของเด็กไทยในยุคที่ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว เด็กไทยควรจะต้องมีการพัฒนาภูมคิ มุ้ กันต่อการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวด้วยการฝึกฝน การคิดสร้างสรรค์และทักษะ
การแก้ปัญหาตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อจะได้พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และสามารถใช้ทักษะเหล่านี้ในการแก้ปัญหา
ให้ประสบความส�ำเร็จในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นแนวทางหนึ่งของการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ 21
ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการแกปญหา ทักษะการคิด รวมทั้งการสร้างความคิดสร้างสรรค์ด้วย
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