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การเรียนรู้เรื่องวงจรไฟฟ้า ผ่านกิจกรรม
“ท้าประลอง...วงจรตุ๊กตาวัดตัวน�าไฟฟ้า”

การใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
และทักษะการแก้ปัญหา ตอนที่ 1

การออกแบบวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน:
แบบวิจัยเชิงผสมวิธี

ห้องเรียนกลับด้าน
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กับการสอนคณิตศาสตร์
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การใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
และทักษะการแก้ปัญหา

1. กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
  (Engineering Design Process)

เยาวชนไทยในยุคปัจจุบันยังขาดการฝึกฝน
ทักษะทางด้านการคิดไม่ว่าจะเป็นการคิดสร้างสรรค์เพื่อ
แก้ปัญหา การคิดสังเคราะห์จากสถานการณ์ปัญหาที่พบ 
การฝึกฝนอย่างถูกต้องและสม�่าเสมอจะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถคดิค้นหาวธีิการหรอืแนวทางทีห่ลากหลายภายใต้ 
กรอบเงื่อนไขของสถานการณ์หรือปัญหาจนสามารถน�า
แนวทางหรือวิธีการนั้นมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือสนอง
ความต้องการในชีวิตประจ�าวันได้ สาเหตุประการหนึ่งที ่
ผู้เรียนขาดการฝึกทักษะในการคิดคือการจัดการเรียนรู ้
บางรูปแบบที่ไม ่ได ้เน ้นให้ผู ้ เรียนฝึกทักษะการคิด
สร้างสรรค์และการคิดสังเคราะห์เพื่อน�าไปสู ่ทักษะ
การแก้ปัญหาส่งผลให้ผู้เรียนไม่มีแรงกระตุ้นในการคิด  
ไม่สามารถคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ หรือสามารถคิดหา 
วิธีการมาแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการได้

ดังนั้น การจัดการเรียนรู ้รูปแบบหนึ่งท่ีจะช่วย 
ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีทักษะในการคิดสร้างสรรค์และทักษะ 
การแก้ปัญหา คอืการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทางสะเตม็ศกึษา
โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม แต่ละขั้นตอน
ของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมจะช่วยให้ผู้เรียนฝึก 
การคิดสร้างสรรค์ และการคิดเชิงสังเคราะห์จากสถานการณ์
ที่พบเห็นเพื่อนำามารวบรวมและกลั่นกรองข้อมูลจนได้
ข้อมูลที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ตลอดจนมีการถ่ายทอด 
ความคิดเพื่ออธิบายและสื่อสารแนวคิดให้ผู ้ อ่ืนเข ้าใจ  
โดยแนวคิดท่ีเกิดจากการดำาเนินการตามข้ันตอนของ
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมแต่ละข้ันเป็นส่วนหน่ึง 
ทีแ่สดงให้เหน็ความคิดสร้างสรรค์และทกัษะการแก้ปัญหาของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล นอกจากน้ีการใช้กระบวนการออกแบบ 
เชิงวิศวกรรมในการดำาเนินการยังมีการใช้องค์ความรู้จาก

ศาสตร์หลายด้านเช่น ด้านวทิยาศาสตร์ และด้านคณติศาสตร์
เพื่อประกอบการดำาเนินการแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ 
แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการจนได้ส่ิงของเครื่องใช ้
หรือวิธีการ และในบางครั้งสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการเหล่านี้
สามารถพัฒนาการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นข้ันตอน 
ทีน่ำามาใช้ในดำาเนนิการเพือ่แก้ปัญหาหรอืสนองความต้องการ
ซึ่งกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมจะเริ่มโดยการระบุ
ปัญหาที่พบแล้วกำาหนดเป็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข จากนั้น
จึงค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์เพื่อเลือกวิธีการ 
ท่ีเหมาะสมสำาหรับการแก้ไข เมื่อได้วิธีการท่ีเหมาะสมแล้ว 
จึงทำาการวางแผนและพัฒนาส่ิงของเครื่องใช้หรือวิธีการ  
เมื่อได้สร้างช้ินงานหรือวิธีการเรียบร้อยแล้วจึงนำาไปทดสอบ 
ถ้ามีข ้อบกพร่องให้ทำาการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ส่ิงของ 
เคร่ืองใช้หรือวิธีการนั้นสามารถใช้แก้ไขปัญหาหรือสนอง
ความต้องการได้ และในตอนท้ายจะประเมินผลว่าสิ่งของ
เครื่องใช้หรือวิธีการนั้นสามารถใช้แก้ปัญหาหรือสนอง 
ความต้องการได้ตามที่กำาหนดไว้หรือไม่

ตอนที่ 1
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กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมจึงประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้

ขัน้ที่ 1 ระบุปัญหา (Problem Identification) 
เป็นขั้นตอนที่ผู้แก้ปัญหาทำาความเข้าใจในสิ่งที่พบ

เป็นปัญหาในชีวิตประจำาวนัซ่ึงสามารถใช้ทกัษะการตัง้คำาถาม
ด้วยหลกั 5W1H เมือ่เกดิปัญหาหรอืความต้องการคำาถามจาก
หลัก 5W1H ซึ่งประกอบด้วย

Who เป็นการตัง้คำาถามทีเ่กีย่วข้องกบับคุคลปัญหา
หรือความต้องการ

What เป็นการตั้งคำาถามว่าอะไรคือปัญหาหรือ
ความต้องการจากสถานการณ์นั้นๆ

When เป็นการตั้งคำาถามเกี่ยวกับปัญหาหรือ 
ความต้องการของสถานการณ์นั้นว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด

Where เป็นการต้ังคำาถามปัญหาหรอืความต้องการ
ของสถานการณ์นั้นว่าจะเกิดขึ้นที่ไหน

Why เป็นการตั้งคำาถามเพื่อวิเคราะห์สาเหตุว่า
ทำาไมถึงเกิดปัญหาหรือความต้องการ

How เป็นการตั้งคำาถามเพื่อวิเคราะห์หาแนวทาง
หรอืวธิกีารแก้ปัญหาน้ันว่าจะสามารถทำาได้ด้วยวธีิการอย่างไร

ขัน้ที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 
(Related Information Search) 

ขัน้ตอนนีเ้ป็นการรวบรวมข้อมลูท่ีเกีย่วข้องกบัปัญหา 
หรือความต้องการ เพ่ือหาวิธีการท่ีหลากหลายสำาหรับใช้ใน
การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการท่ีกำาหนดไว้ในข้ันที่ 1 
โดยการค้นหาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น 
สอบถามจากผูรู้ ้สบืค้นหรอืสำารวจจากสือ่และแหล่งเรยีนรูต่้างๆ  
ซึ่งการค้นหาแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหานี้จะเป็นการศึกษา 
องค์ความรูท้ัง้วทิยาศาสตร์ และคณติศาสตร์ รวมทัง้ศาสตร์อืน่ๆ  
ท่ีเกีย่วข้อง จากนัน้นำาข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวเิคราะห์แล้วสรปุ
เป็นสารสนเทศและวธิกีารแก้ปัญหาหรอืสนองความต้องการ 
โดยวธิกีารแก้ปัญหาหรอืสนองความต้องการอาจมไีด้มากกว่า
หนึ่งวิธีจากนั้นจึงพิจารณาและเลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือ
สนองความต้องการท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหา 
หรอืความต้องการ ในประเดน็ต่าง  ๆเช่น ข้อด ีข้อเสยี ความสอดคล้อง 
และการนำาไปใช้ได้จรงิของวธิกีารแต่ละวธิ ีดงัน้ันวธิกีารทีจ่ะถูก 
พจิารณาคดัเลอืกจะอยูภ่ายใต้กรอบของปัญหาหรือความต้องการ 
มาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือก

ระบุปัญหา
(Problem Identification)

รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา

(Related Information Search) 

ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
(Solution Design)

ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข
วิธีการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน 

(Testing, Evaluation and Design 
Improvement)

วางแผนและด�าเนินการแก้ปัญหา 
(Planning and Development)

น�าเสนอวิธีการแก้ปัญหา
ผลการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน 

(Presentation)
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ขัน้ที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution Design) 
เป็นขั้นตอนของการออกแบบช้ินงานหรือวิธีการ

โดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมในขั้นท่ี 2  
ซึ่งขั้นตอนนี้จะช่วยสื่อสารแนวคิดของการแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืน
เข้าใจโดยผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การร่างภาพ และการอธิบาย

ขัน้ที่ 4 วางแผนและด�าเนินการแก้ปัญหา (Planning and 
Development)

เป็นขัน้ตอนการวางลำาดบัขัน้ตอนการสร้างชิน้งาน 
หรือวิธีการ จากนั้นจึงลงมือสร้างหรือพัฒนาชิ้นงานหรือ 
วิธีการ เพื่อนำาผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ในขั้นตอนต่อไป

ขัน้ท่ี 5 ทดสอบ ประเมนิผลและปรบัปรุงแกไ้ขวธิกีารแกปั้ญหา 

หรอืช้ินงาน (Testing, Evaluation and Design Improvement) 
เป็นขัน้ตอนของการตรวจสอบและประเมนิช้ินงาน

วิธีการที่สร้างขึ้นว่า สามารถทำางานหรือใช้ในการแก้ปัญหา
หรือสนองความต้องการได้หรือไม่ มีข้อบกพร่องอย่างไร 
และควรปรบัปรงุแก้ไขชิน้งานหรอืแบบจำาลองวธีิการในส่วนใด  
ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร แล้วจึงดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข
ในส่วนนั้นจนได้ชิ้นงานวิธีการท่ีสอดคล้องตามรูปแบบ 
ที่ออกแบบไว้ 

ขัน้ที่ 6 น�าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือ
ช้ินงาน (Presentation) 

เป็นข้ันตอนของการคิดวิธีการนำาเสนอข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับชิ้นงานหรือวิธีการที่สร้างข้ึนมาเพื่อแก้ปัญหา
หรือสนองความต้องการ

จากที่กล่าวมาข้างต้นกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม 6 ข้ันตอน เป็นแนวคิดที่สามารถนำามาใช้ใน 
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้โดยผู้สอนสามารถ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้โดยนำากระบวนการออกแบบ 
เชิงวิศวกรรมขั้นที่ 1 ระบุปัญหามาเป็นส่วนของขั้นนำาของ
การจัดการเรียนรู้ซ่ึงเป็นการกำาหนดสถานการณ์ปัญหาให ้
ผู้เรียน เพื่อที่ผู้เรียนจะได้ทำาการวิเคราะห์เพื่อกำาหนดปัญหา
หรือความต้องการจากสถานการณ์นั้น สำาหรับขั้นที่ 2 ถึง 
ขั้นที่ 6 ของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมสามารถจัด
อยู่ในส่วนของขั้นพัฒนาผู้เรียน ส่วนขั้นสรุปของการเรียน 
เป็นการสรุปร่วมกันถึงองค์ความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

2. ความคดิสรา้งสรรค ์(Creative Thinking)

ความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดที่อาจเกิด
ขึ้นมาจากจินตนาการของแต่ละบุคคล ความคิดหรือ
จินตนาการนี้มีความเกี่ยวข้องกับความรู้เดิมของตนเอง
ซึง่ความคดิสร้างสรรค์นีไ้ด้มผีูใ้ห้นยิามไว้มากมายอาทเิช่น

กิลฟอร์ด (Guilford. 1959: 389) กล่าวว่า  
ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองเป็น 
ความสามารถที่จะคิดได้กว้างไกลหลายทิศทางหรือ 
ที่เรียกว่าแบบอเนกนัย (Divergent thinking) ซึ่งลักษณะ
ความคิดเช่นนี้ จะนำาไปสู ่การคิดประดิษฐ์แปลกใหม ่
รวมถึงการค้นพบวิธีการแก้ปัญหาได้สำาเร็จอีกด้วย และ
ความคิดสร้างสรรค์นี้ประกอบด้วยความคล่อง (Fluency) 
ความยืดหยุ่น (Flexibility) และความคิดริเริ่ม (Originality) 

คณิตศาสตร์ รวมทั้งศาสตร์อื่นๆ ที่ได้จากการค้นคว้าเพื่อนำา 
มาใช ้ ในการแก ้ป ัญหาหรือสนองความต ้องการตาม
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

สรุปได ้ว ่า การใช ้กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู ้ของเยาวชนจะช่วย
ให้เยาวชนได้มีการฝึกทักษะในการคิดอย่างเป็นขั้นตอน 
ซึง่เป็นการต่อยอดความรูท้ีม่อียูเ่ดมิให้ขยายไปจนเกิดมมุมอง
ใหม่ๆ ในการแก้ปัญหานั้นๆ ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
จนนำาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการท่ีมีความสามารถ
นำาไปแข่งขันในเชิงธุรกิจ และเป็นการเพ่ิมความสามารถ 
ทางปัญญาของเยาวชนไทยซึ่งเป็นกำาลังในการพัฒนา 
ประเทศชาติต่อไปในอนาคต
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คนที่จะคิดลักษณะดังกล่าวได้จะต้องเป็นคนกล้าคิด ไม่กลัว 
ถูกวิพากษ์วิจารณ์และมีอิสระในการคิด

ออสบอร์น (Osborn. 1957: 23) กล่าวว่า ความคิด 
สร้างสรรค์เป็นจินตนาการประยุกต์ (Applied Imagination) 
คือเป็นจินตนาการที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหายุ่งยาก 
ที่มนุษย์ประสบ มิใช่เป็นจินตนาการที่ฟุ ้งซ่านเลื่อนลอย  
โดยทั่วไปความคิดจินตนาการจึงเป็นลักษณะสำาคัญของ
ความคิดสร้างสรรค์ในการนำาไปสู่ผลผลิตที่แปลกใหม่และ
เป็นประโยชน์

ทอร์แรนซ์ (Torrance. 1971: 211) กล่าวว่า ความคดิ 
สร้างสรรค์คอืปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ได้โดยไม่มขีอบเขตจำากดั 
บคุคลสามารถมคีวามคดิสร้างสรรค์ในหลายแบบและผลของ
ความคดิสร้างสรรค์ทีเ่กิดขึน้นัน้มีมากมายไม่มีข้อจำากดัเช่นกนั

จากนิยามดังกล่าวข้างต้นความคิดสร้างสรรค ์
จึงเป ็นความสามารถในการคิดของมนุษย ์ที่ มีการคิด 
ในหลายแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆ จนนำาไปสู ่
การคดิประดษิฐ์สิง่ของเคร่ืองใช้หรอืวธีิการใหม่ๆ โดยความคดิ 
สร้างสรรค์อาจแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะดังนี้

1. ความริเริ่ม (Originality) เป็นการคิดแปลกใหม่
แตกต่างไปจากความคิดเดิม

2. ความคล่อง (Fluency) เป็นการคิดหาคำาตอบ
ได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีปริมาณมากในเวลาจำากัด

3. ความยดืหยุน่ (Flexibility) เป็นการคดิหาคำาตอบ 
ได้หลายประเภทและสามารถดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งไปเป็น 
สิ่งอื่นได้

4. ความละเอียดลออ (Elaboration) เป็นการคิด
ในรายละเอยีดเพือ่ตกแต่งหรอืขยายความคดิหลกัให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ในการจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกและส่งเสริม
ให้ผู ้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์อาจจำาเป็นต้องคำานึงถึง 
องค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน และการออกแบบ
การเรียนรู ้โดยแต่ละองค์ประกอบจะต้องส่งเสริมและมี 
ความสัมพันธ์กันดังนี้

1. ผู ้สอน ต้องทำาหน้าที่ในการออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด 
สร้างสรรค์ โดยผู้สอนจะต้องคำานึงถึงลีลาการเรียนรู้ของ 
ผู ้เรียน (Learning Styles) เพ่ือให้ผู ้เรียนสามารถเรียนรู ้ 
และใช้ความรู้ท่ีมีอยู่ผสมผสานกับองค์ความรู้ใหม่จนนำาไปสู่
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการที่
ผู้สอนต้องสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์

2. ผู้เรียน เป็นผู้ท่ีจะได้รับการพัฒนาให้สามารถ
คิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู ้สอน  
ซึง่ผู้เรยีนจะมทีศันคตท่ีิต้องการฝึกพฒันาความคดิสร้างสรรค์
หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการท่ีผู้สอนเลือกวิธีการท่ีใช้ฝึกปฏิบัติ 
ได้ถูกต้องและเหมาะสมสำาหรับผู้เรียน
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3. การออกแบบการเรียนรู้ เป็นการท่ีผู ้สอน 
คัดเลือกรูปแบบวิ ธีการสอนที่จะช ่วยพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นการใช้วิธีการตั้งคำาถาม
เพื่อส่งเสริมและฝึกความคิดสร้างสรรค์ให้ผู ้เรียนศึกษา 
และฝึกแก้ปัญหาจากสถานการณ์จำาลองการให้ผู ้เรียน 
ได้ฝึกสังเกตสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวของผู้เรียน ซึ่งการฝึก 
ด้วยตัวอย่างวิธีการดังกล่าวข้างต้นจะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์

โดยองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นนี้อาจนำามาใช้
พิจารณาร่วมในการเลือกรูปแบบวิธีการสอนซึ่งจะช่วยให้ 
ผู ้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ด้วย ในตอนต่อไปจะเป็น 
การนำาเสนอทักษะด ้านอ่ืนท่ีจะเกิด ข้ึนเมื่อผู ้สอนใช ้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นแนวการดำาเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้
และทักษะของเยาวชน 
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