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ABSTRACT
This study was used systematic review approach to synthesize instructional models of the engineering
design process affecting creative problem-solving abilities of secondary school students and the research
question were to study the process of engineering design process to inquire for integrating engineering design
process. The sample used in this study was 20 research projects on instructional models of the engineering
design process conducted with secondary school students in other countries within the past five years (20132018). For data collection, the research instrument was a synthesis form developed based on the literature
review. As a result, it was found that instructional models of the engineering design process affecting creative
problem-solving abilities of secondary school students included the following steps: 1) problem
identification, 2) information collection, 3) planning, 4) design, 5) operation, 6) testing, 7)
improvement/evaluation, and 8) presentation. In addition, the engineering process could be integrated with
other instructional models, including the science process, constructivism and problem-based learning. The
results of this research can be used as guidelines for planning instructional activities using the engineering
design process affecting creative problem-solving abilities and they can help personnel and
teachers/instructors prepare or develop their instruction using the engineering design process.
Keywords: Engineering design process; Creative problem solving abilities; Science process; Constructivism;
Problem- based learning
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับ
กระบวนการออกแบบวิศวกรรมสําหรับ การพัฒ นาการแก้ปั ญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) เพื่อ
นําเสนอแนวทางการประยุกต์กระบวนการออกแบบวิศวกรรมร่วมกับรูปแบบวิธีการสอนอื่น ในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบนี้กลุ่มตัวอย่าง คือ งานวิจัยต่างประเทศที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมการสอนด้วยกระบวนการออกแบบวิศวกรรมที่มีผล
ต่ อ ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ สํ า หรับ นั ก เรีย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย โดยคั ด เลื อ กงานวิจั ย ตี พิ ม พ์ เป็ น
ภาษาอังกฤษระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี คือ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 ถึงปีพ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2013 ถึง ค.ศ. 2018) จํานวน 20 เรื่อง
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสังเคราะห์ที่สร้างขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรม ผลการสังเคราะห์งานวิจัย พบว่า
รูปแบบกิจกรรมการสอนด้วยกระบวนการออกแบบวิศวกรรมที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีดังนี้ 1) การกําหนดปัญหาหรือระบุปัญหา 2) การรวบรวมข้อมูล 3) การวางแผน 4) การออกแบบ
5) การปฏิบัติงาน 6) การทดสอบ 7) การปรับปรุง/การประเมินผลงาน และ 8) การนําเสนอ นอกจากนี้แนวทางการประยุกต์
ร่วมกับรูปแบบวิธีการสอนอื่น มีดังนี้ 1) กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2) การสร้างความรู้ด้วยตนเอง และ 3) การจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัยนี้สามารถนําผลงานวิจัยไปใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ
ออกแบบวิศวกรรมที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญ หาอย่างสร้างสรรค์ และเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมหรือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแก่บุคลากร อาจารย์/ครู ด้วยกระบวนการออกแบบวิศวกรรม
คําสําคัญ: กระบวนการออกแบบวิศวกรรม การแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

1. บทนํา
ปัจจุบันการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม
ความรู้ท างวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ เจริญ ก้าวหน้ าอย่างต่ อเนื่ อง โดยต้ องอาศั ยทั ก ษะที่ สําคั ญ คือ การแก้ปั ญ หาอย่า ง
สร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) ซึ่งเป็น ส่วนสําคัญ ต่อการพัฒ นางานหรือการแก้ไขปั ญ หา ทั้งนี้ หลัก สูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) [1] ได้ระบุถึงกระบวนการออกแบบวิศวกรรม (Engineering
Design Process) ว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนําไปสู่การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น รวมทั้งการพัฒนาทักษะต่างๆ ให้เกิดขึ้นในนักเรียนที่จะนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวันและ/
หรือการนําไปสู่การพัฒนาประเทศ ดังนั้นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จําเป็นอย่างยิ่งกับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
สู่ระดับสากลสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และโลกศตวรรษที่ 21
จากผลการประเมิ น ทั ก ษะในการแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ ข อง The Programme for International Student
Assessment (PISA) พบว่า นักเรียนไทยมีสมรรถนะในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับต่ํากว่ามาตรฐานร้อยละ 50 จึง
ทําให้ปี พ.ศ. 2558 มีการปรับเปลี่ยนส่งเสริมให้นักเรียนมีสมรรถนะในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น อนึ่งความสามารถ
ในการแก้ปัญ หาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) เป็นความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ แนวคิดหรือ
วิธีการ ที่รู้จักการคิดสร้างหรือจัดกระทําสิ่งต่างๆ ขึ้นมาเอง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ โดยใช้หลักการสร้างสรรค์และหา
แนวทางในการประดิษฐ์ขึ้น อย่างไรก็ตามความคิดสร้างสรรค์จะนําไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน การพัฒนา การบริการใหม่ หรือการ
แก้ไขปัญหา โดยมีทักษะหลักการต่างๆ ในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์เข้าร่วมกันจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่สําเร็จได้ ทั้งนี้การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช่กระบวนการในทางองค์ความรู้หรือเทคนิคสําหรับการแก้ปัญหา แต่เป็นการใช้ความเชี่ยวชาญของ
ตนเองในการสร้างมิติของการปฏิบัติ และเป็นความพยายามต่อการใช้ศักยภาพทางสติปัญญาของมนุษย์ให้สามารถคิดค้นสิ่งใหม่ๆ
ซึ่งผลจากความคิดสร้างสรรค์ยังเป็นหนทางสู่การเกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์อีก
ด้วย การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จึงเป็นลักษณะที่มีคุณค่าต่อบุคคลและสังคมอย่างยิ่ง และสมควรที่จะต้องได้รับการส่งเสริมให้
เกิดขึ้นในตัวบุคคล โดยเฉพาะทางการศึกษาจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดขึ้นในการเรียนการสอนเพื่อนําไปสู่
ตัวของนักเรียน [2,3,4]
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การเรียนรู้วิศวกรรมในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 จะถูกเรียกขึ้นใหม่ว่า “จินตวิศวกร (Imaginer)” คือ จินตนาการ (Imagination)
ผนวกกั บ วิ ศ วกรรม (Engineering) หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ทั ก ษะและความเก่ ง อั จ ฉริ ย ะอย่ างกว้ า งขวาง มี ก ระบวนการสร้า งสรรค์
แนวความคิดที่สามารถพัฒนาและสามารถใช้งานในอนาคตได้ โดยมีความคิดที่ไม่มีขีดจํากัด สามารถปรับปรุงกระบวนการได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหา [4] ที่อาศัยการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์กับระบบวิศวกรรมเข้าร่วมกัน จึงจะทํา
ให้เกิดการพัฒนางานหรือการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบวิศวกรรมขึ้นมาได้ [5] ส่วนกระบวนการออกแบบวิศวกรรมมี
ทั ก ษะทางด้ า นวิ ศ วกรรมดั ง ต่ อ ไปนี้ 1) ทั ก ษะความสามารถทางเทคนิ ค (Technical Competence) 2) ทั ก ษะการสื่ อ สาร
(Communications Skills) 3) ทักษะความเป็นผู้นํา (Leadership Skills) และ 4) ทักษะการทํางานเป็นกลุ่ม (Teamwork) เพื่อ
นําไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าควรศึกษาเรื่องรูปแบบกิจกรรมการสอนด้วยกระบวนการออกแบบวิศวกรรมที่มีผลต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนํารูปแบบดังกล่าวมาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการสอนแก่
ผู้สอน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 หรือตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของนักเรียนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบวิศวกรรมสําหรับการพัฒนาการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.2 เพื่อนําเสนอแนวทางการประยุกต์กระบวนการออกแบบวิศวกรรมร่วมกับรูปแบบวิธีการสอนอื่น

3. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบกิจกรรมการสอนด้วยกระบวนการ
ออกแบบวิศวกรรมที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยคัดเลือก
งานวิจัยตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2013 ถึง ค.ศ. 2018) มี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบนี้กลุ่มตัวอย่าง คือ งานวิจัยต่างประเทศที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมการสอน
ด้วยกระบวนการออกแบบวิศวกรรมที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยคัดเลือกตามเกณฑ์ดังนี้
3.1.1 ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.1.2 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบกิจกรรมการสอนด้วยกระบวนการออกแบบวิศวกรรม
3.1.3 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หรือผลการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3.1.4 รายงานที่ตีพิมพ์เป็นฉบับภาษาอังกฤษและเป็นการวิจัยระหว่างปีพ.ศ. 2556 ถึงปีพ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2013 ถึง
ค.ศ. 2018)
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล แบบสังเคราะห์ขั้นตอนกระบวนการออกแบบวิศวกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ประกอบด้วยสภาพข้อมูลทั่วไปของงานวิจัยได้แก่ ชื่อผู้แต่ง วารสาร ปีที่ตีพิมพ์ กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ และผลการวิจัย ด้วยการใช้
วิธีการสืบค้นดังนี้
3.2.1 กําหนดคําสําคัญ (Keywords) เช่น กระบวนการออกแบบวิศวกรรม (Engineering Design Process)
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving Abilities)
3.2.2 สืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ (Computerized Searching) จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือฐานข้อมูลสืบค้นออนไลน์
สากล
3.2.3 คัดเลือกงานวิจัยตามเกณฑ์ที่กําหนด (ข้อ 3.1) จากชื่อเรื่อง บทคัดย่อ ผลการวิจัย และนําเสนอแก่อาจารย์ที่ปรึกษา
3.2.4 ประเมินคุณภาพงานวิจัย โดยผู้วจิ ัยและอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจทาน
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รูปที่ 1 กระบวนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

4. ผลการวิจัย
ผลจากการสืบค้นงานวิจัยจากฐานข้อมูลในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งต่างประเทศและฐานข้อมูลสากลที่เกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรม
การสอนด้วยกระบวนการออกแบบวิศวกรรมที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จากการสืบค้นตามคําสําคัญพบว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมการสอนด้วยกระบวนการออกแบบวิศวกรรมที่มีผล
ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2013
ถึง ค.ศ. 2018) ที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษมีทั้งสิ้นจํานวน 2,411 เรื่อง ทั้งนี้เมื่อคัดเลือกตามประชากรที่ศึกษาในระดับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่ามีจํานวน 300 เรื่อง หลังจากการพิจารณาจากบทคัดย่อและพิจารณาวิจัยที่ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ
พบว่ามีจํานวน 174 เรื่อง ทั้งนี้เมื่อนํามาพิจารณาอย่างละเอียดเพื่อการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ พบว่ามีจํานวนที่ไม่
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จํานวน 57 เรื่อง และไม่ได้วัดตัวแปรตามที่ต้องการ จํานวน 97 เรื่อง
ดังนั้นจึงมีงานวิจัยที่ใช้ในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบจํานวน 20 เรื่อง
จากการทบทวนวรรณกรรมรายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับขั้นตอนของกระบวนการออกแบบวิศวกรรมที่มีผลต่อความสามารถใน
การแก้ปัญ หาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า มีอยู่ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การกําหนดปัญหาหรือระบุ
ปัญหา 2) การรวบรวมข้อมูล 3) การวางแผน 4) การออกแบบ 5) การปฏิบัติงาน 6) การทดสอบ 7) การปรับปรุง/การประเมินผล
งาน และ 8) การนําเสนอ/การแลกเปลี่ยนข้อมูล สรุปได้ตามตารางที่ 1 ดังนี้

Moore et al. [10]

N. Mentzer et al. [11]

SÜRmelİ et al. [12]

Kuang-Chao et al. [13]

Lammi and Becker [14]

Cross et al. [15]

Kelley and Knowles [16]

Mentzer [17]

Cropley [18]

Chien and Chu [19]

Denson and Lammi [20]

Wendell et al. [21]

Lawanto et al. [22]

Kanematsu and Barry [23]

Starkey et al. [24]

Yoon Yoon et al. [25]

1. การกําหนดปัญหาหรือระบุปัญหา
1.1 กําหนด/ระบุ
/ / /
ปัญหา

Esmaeilian et al. [9]

Zhu et al. (2018) [8]

El-Zein and Hedemann [7]

ขั้นตอน
กระบวนการ
ออกแบบวิศวกรรม

Saeedeh [6]

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขั้นตอนกระบวนการออกแบบวิศวกรรมที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายจากการทบทวนวรรณกรรม

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/
/

/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

N. Mentzer et al. [11]

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/

Yoon Yoon et al. [25]

/

Starkey et al. [24]

/

/

Kanematsu and Barry [23]

/

/

/

Lawanto et al. [22]

/

/

/
/

Wendell et al. [21]

Chien and Chu [19]

/

/

/

/
/

Denson and Lammi [20]

Kelley and Knowles [16]

/

/

/
/

Cropley [18]

Cross et al. [15]

/

/
/

/
/

/
/

Mentzer [17]

Lammi and Becker [14]

/
/

Kuang-Chao et al. [13]

/
/

SÜRmelİ et al. [12]

/
/

/
/

Moore et al. [10]

2. การรวบรวมข้อมูล/สร้างแนวคิด
2.1 รวบรวมข้อมูล
/ /
2.2 แนวความคิด
/ /
3. การวางแผน
3.1 สร้างแผนงาน
/ /
4. การออกแบบ
4.1 การออกแบบ
/ / /
5. การปฏิบัติงาน
5.1 ปฏิบัติงาน
/ / /
6. การทดสอบ
6.1 ทวนสอบงาน
/
/
6.2 แบบจําลอง
/
7. การปรับปรุง/การประเมินผลงาน
7.1 ปรับปรุง
/
8. การนําเสนอ/การแลกเปลี่ยนข้อมูล
8.1 แลกเปลี่ยน
/ / /
ข้อมูล

Esmaeilian et al. [9]

Zhu et al. (2018) [8]

El-Zein and Hedemann [7]

ขั้นตอน
กระบวนการ
ออกแบบวิศวกรรม

Saeedeh [6]

ตารางที่ 1 (ต่อ)

/

การทบทวนวรรณกรรมจากรายงานการวิจัย พบว่าแนวทางการประยุกต์กระบวนการออกแบบวิศวกรรมร่วมกับรูปแบบวิธีการ
สอนอื่น ได้แก่ วิธีการสอนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) วิธีการสอนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
(Constructionism) และวิธีการสอนด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) โดยสรุปได้ดังตารางที่ 2

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
การสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง
การใช้ปัญหาเป็นฐาน

/

/

/

/
/

/

26

Yoon Yoon et al. [25]
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Kanematsu and Barry [23]

Lawanto et al. [22]

Wendell et al. [21]

Denson and Lammi [20]

Chien and Chu [19]

Cropley [18]

Mentzer [17]

Kelley and Knowles [16]

Cross et al. [15]

Lammi and Becker [14]

Kuang-Chao et al. [13]

SÜRmelİ et al. [12]

N. Mentzer et al. [11]

Moore et al. [10]

Esmaeilian et al. [9]

Zhu et al. (2018) [8]

El-Zein and Hedemann [7]

แนวทางการ
ประยุกต์
กระบวนการ
ออกแบบวิศวกรรม
ร่วมกับรูปแบบ
วิธีการสอนอืน่

Saeedeh [6]

ตารางที่ 2 ผลแนวทางการประยุกต์กระบวนการออกแบบวิศวกรรมร่วมกับรูปแบบวิธีการสอนอื่น
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จากตารางที่ 2 แนวทางการประยุ ก ต์ ก ระบวนการออกแบบวิศ วกรรมร่วมกั บ รู ป แบบวิธี ก ารสอนอื่ น ของ El-Zein and
Hedemann [7] , Kelley and Knowles [16] และ Denson and Lammi [20] พบว่า กระบวนการออกแบบวิศวกรรมสามารถ
ประยุกต์ร่วมกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิธีการสอนสําหรับการแก้ปัญหาที่เน้นให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาเช่นเดียวกัน
กับ กระบวนการออกแบบวิศ วกรรม แบ่ งขั้ น ตอนออกได้ เป็ น 1) ขั้ น กํา หนดขอบเขตของปั ญ หา โดยขั้น นี้ ส ามารถใช้ร่วมกั บ
กระบวนการออกแบบวิศวกรรมสําหรับการประยุกต์ร่วมกันคือ ผู้สอนจะกําหนดขอบเขตของปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้คิดหัวข้อ
ด้วยการนําปัญหามาจําแนกออกเป็นข้อๆ บทบาทของผู้สอนจะต้องทําให้นักเรียนสามารถมองเห็นปัญหา และสร้างจุดมุ่งหมายใน
การแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน 2) ขั้นตั้งสมมุติฐาน สามารถนําไปใช้กับขั้นรวบรวมข้อมูลในการสร้างกรอบแนวคิด เพื่อแสดงให้เห็น
ว่า ปัญหาที่ค้นพบมีสาเหตุมาจากอะไร และมีวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างไร ทั้งนี้บทบาทของผู้สอนจะต้องช่วยให้นักเรียนวางแผนใน
การแก้ปัญ หาและแบ่งกลุ่มในการรับผิดชอบงานตามความสามารถของนักเรียน ซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับ ขั้นตอนการ
วางแผนด้ วยเช่น กัน 3) ขั้นรวบรวมข้ อมูล สามารถใช้วิธีก ารค้น คว้าจากแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่ อเป็ น พื้ น ฐานและรองรับ การ
แก้ปัญหา เช่น จากตํารา เอกสารต่างๆ หรือใช้การสัมภาษณ์ ซักถามจากผู้คน โดยบทบาทของผู้สอนคือ แนะนําแหล่งค้นคว้าหรือ
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญให้ 4) ขั้นทดลองและวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนําไปประยุกต์ได้กับขั้นออกแบบ ปฏิบัติงาน และทดสอบ โดยให้
นักเรียนได้ดําเนินการทดลองด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ด้วยการให้นักเรียนตรวจสอบข้อสมมุติฐาน โดยใช้หลักฐานมาอ้างอิง
ต่อผลลัพธ์ที่ได้และตรวจสอบความถูกผิดของข้อมูลที่ได้รับ 5) ขั้นประเมินผล สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้กับขั้นปรับปรุง/ขั้น
ประเมินผลงาน คือ การสรุปว่าข้อมูลที่ได้รับหรือผลการปฏิบัติงานนั้นเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ต่อกรอบแนวคิดหรือไม่ ตาม
หลักเหตุและผลเพื่อให้ได้คําตอบสําหรับปัญหาอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ Kelley and Knowles [16] กล่าวว่าสามารถใช้ร่วมกับวิธีการสอนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism)
ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้ การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในของนักเรียน โดยได้เสนอว่า วิธีการดังกล่าว
สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับกระบวนการออกแบบวิศวกรรม โดยให้นักเรียนออกแบบ สร้าง หรือให้ผู้เรียนทําชิ้นงานเกิดขึ้น ทั้งนี้มี
วิธีการใช้ในขั้นตอนการกําหนดปัญหาหรือระบุปัญหา ที่ให้นักเรียนใช้ความคิด ความรู้ของตนเอง ในการคิดขึ้นมาเพื่อตอบสนอง
ต่อปัญหาที่ต้องการแก้ไขและเป็นพื้นฐานสําหรับความคิดสร้างสรรค์ และนําความคิดที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นที่ทําให้นักเรียน
เกิดองค์ความรู้ใหม่ก่อนขั้นตอนการออกแบบ
และ Wendell et al. [21] และ Moore et al. [10] พบว่าสามารถใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญ หาเป็นฐาน (ProblemBased Learning) เข้าร่วมกับกระบวนการออกแบบวิศวกรรมได้ เป็นกระบวนการที่ใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ โดยให้นักเรียน
อยากรู้ เริ่มต้นจากปัญหาที่นักเรียนสนใจหรือค้นพบในชีวิตประจําวัน จากนั้นนักเรียนใช้ความคิดร่วมกันแก้ไขปัญหากับผู้อื่น โดย
ผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนคิดจากสถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ก่อนที่จะนําไปสู่แนวความคิดและการหาข้อมูลมารองรับ
กับแนวความคิด

5. อภิปรายผล
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาขั้นตอนกระบวนการออกแบบวิศวกรรมที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 20 เรื่อง พบว่า
5.1 ขั้ น ตอนของกระบวนการออกแบบวิศ วกรรมที่ มี ผ ลต่ อ ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่ างสร้า งสรรค์ ข องนั ก เรีย น
มัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน ทั้งหมด 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การกําหนดปัญหาหรือระบุปัญหา 2) การรวบรวมข้อมูล 3) การ
วางแผน 4) การออกแบบ 5) การปฏิบัติงาน 6) การทดสอบ 7) การปรับปรุง/การประเมินผลงาน และ 8) การนําเสนอ/การ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ดังนี้
1. การกําหนดปั ญ หาหรือระบุปัญ หา คือ การท้าทาย การสร้างเงื่อนไข ข้อจํากัดให้แก่นัก เรียน เพื่อจุดประสงค์ของ
กระบวนการคิดหรือแนวความคิด ที่ต้องตอบสนองหรือตรงต่อเป้าหมายในการออกแบบ ทั้งนี้ El-Zein and Hedemann [7]
และ Esmaeilian et al. [9] ได้กล่าวว่า การกําหนดปัญหาควรกําหนดให้นักเรียนคาดหวังในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
และเป็ น ปั จ จัยพื้ น ฐานของชี วิตประจําวัน และให้ นั ก เรียนได้ คิ ด อย่ างอิ สระมี เหตุ ผ ลและจริยธรรมในการต้ อ งการแก้ ปั ญ หา
นอกจากนี้ Kanematsu and Barry [23] และ Starkey et al. [24] พบว่า ในการกําหนดปัญหาหรือระบุปัญหาเป็นส่วนที่กระตุ้น
ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหามากที่สุด เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดที่กระตุ้นให้เกิดการกระทําในขั้นตอน
ต่อไปจากจินตนาการของนักเรียน แต่ผู้สอนจะต้องคอยกํากับความคิดของนักเรียน
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2. การรวบรวมข้อมูล คือ การศึกษาการกลั่นกรองโอกาสความสําเร็จ เพื่อพัฒนาแนวคิดและสามารถหาแนวทางสําหรับ
การดําเนินงานภายใต้การประเมินหรือข้อจํากัดได้ เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ ด้านการตลาด เทคนิค การเงิน และการจัดการ
ทั้งนี้ Moore et al. [10] และ N. Mentzer et al. [11] ได้ก ล่าวว่า การรวบรวมข้ อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การรวบรวม
ข้อมูลจากทฤษฎีและจากการสร้างแนวความคิด ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากต่อการดําเนินกิจกรรม เนื่องจากเป็นสิ่งที่สําคัญต่อข้อมูล
พื้นฐานสําหรับการออกแบบที่สนองต่อปัญหา โดยใช้เหตุผลจากทฤษฎีเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและค้นพบสิ่งที่แตกต่างจากเดิมได้
อีกทั้งยังเชื่อมโยงปัญหาเข้ากับทฤษฎีได้อีกด้วย
3. การวางแผน คือ การสร้างแผนงาน ระยะเวลา งบประมาณหรือสิ่งที่คาดคะเนไว้ เพื่อกําหนดลําดับขั้นตอนของวิธีการ
หรือการลงปฏิบัติงาน การตัดสินใจ พิจารณาถึงโอกาสและการประยุกต์ใช้ระบบวิศวกรรมถึงความเป็นไปได้ Moore et al. [10]
และ Cross et al. [15] พบว่า การกําหนดขั้นตอนหรือการวางแผนประกอบจะช่วยให้นักเรียนพบแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่าง
ละเอียด และสร้างความเข้าใจของกระบวนการในการปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานได้
4. การออกแบบ คือ ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ข้อมูลและแนวคิดจากการรวบรวมข้อมูล เพื่อการออกแบบสําหรับการหา
แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการสร้างโมเดลในการดําเนินงานหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้น โดย Lammi and Becker [14] และ
Kanematsu and Barry [23] พบว่าการออกแบบเป็นการแสดงความคิดจากปัญ หาที่ แสดงออกเป็น รูป ธรรมที่ สามารถทําให้
นักเรียนเข้าใจได้ง่ายและแสดงถึงการเชื่อมโยงแนวความคิดเป็นรูปร่างลักษณะ
5. การปฏิบัติงาน คือ การดําเนินการตามขั้นตอนที่วางแผนตามโครงสร้างหรือกระบวนการที่จัดทําไว้ เพื่อหาคําตอบ
หรื อ ข้ อ ปฏิ บั ติ ที่ ต้ อ งการตามเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว้ ในวั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ จุ ด ประสงค์ ซึ่ ง El-Zein and Hedemann [7] และ
Lawanto et al. [22] กล่าวว่า การปฏิบัติงานเป็นการทบทวนความซ้ําซ้อนของการแก้ปัญหา เผชิญต่อปัญหาและค้นหาวิธีแก้ไข
เพื่อนําไปสู่การสร้างผลงานจริง
6. การทดสอบ คือ การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขผลลัพธ์ที่ได้ หรือกระบวนการที่สร้างขึ้นไว้ รวมทั้งการตรวจสอบ
แนวความคิดที่จัดดําเนินการขึ้นด้วยแบบจําลอง (Model) หรือ ตัวต้นแบบ (Prototypes) เป็นการตัดสิน ทบทวนขั้นตอนให้ได้ผล
งานที่เหมาะสมและหาจุดที่ดีที่สุด (Optimization) และพิจารณาขีดความสามารถของการทํางานและค่าใช้จ่าย ซึ่ง Zhu et al.
[8] ได้กล่าวถึงการทดสอบว่าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 1) การสร้างแบบจําลอง คือ การสร้างต้นแบบที่ช่วยให้
ความคิดสร้างสรรค์เกิดความไหลตัวทางความคิดสู่การตอบสนองการแก้ปัญหาและเกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และทําให้นักเรียน
ได้เห็นถึงความเป็นไปได้ของรายละเอียดในการแก้ปัญหา 2) การทวนสอบงาน คือ การตรวจสอบแนวความคิด พิจารณาผลการ
ออกแบบจากขั้นตอนการวางแผน
7. การปรับปรุง/การประเมินผลงาน คือ ปรับปรุงดําเนินกิจกรรมแก้ไข ปัญหาหรือชิ้นงาน รวมทั้งกรณีที่ผิดพลาดอาจ
ปฏิบัติใหม่ วางแผนใหม่ ขั้นตอนใหม่ ทดสอบใหม่ ซึ่ง Wendell et al. [21] พบว่า เป็นการประเมินผลการกระทําที่จัดขึ้นจาก
แผนที่กําหนดไว้เพื่อพัฒนาให้ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้หลักดังนี้ 1) การสนองความต้องการของข้อกําหนดการออกแบบ 2) ความ
เหมาะสมกับเศรษฐกิจ 3) ด้านเทคนิค 4) ด้านการสร้างสรรค์ 5) ความพึงพอใจของผู้ใช้ 6) องค์ประกอบความเป็นไปได้ อีกทั้ง N.
Mentzer et al. [11] และ Denson and Lammi [20] พบว่า การปรับปรุงหรือการประเมินผลงานเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจ
ข้อมูลในการออกแบบ เพื่อพัฒนาผลจากการทดสอบให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม
8. การนําเสนอ/การแลกเปลี่ยนข้อมูล คือ นําเสนอ ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนความคิด ความรู้แก่บุคคลอื่นเพื่อให้ผู้อื่น
เข้าใจ และได้รับข้อเสนอแนะเพื่อดําเนินการพัฒนาต่อไป ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สําคัญกับผู้อื่นได้โดยตรง ซึ่ง Zhu et al.
[8] และ Saeedeh [6] พบว่า การนําเสนอเป็นการถ่ายทอดแนวความคิดเพื่อได้รับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากมิติ
มุมมองของบุคคลอื่นอีกด้วย นอกจากนี้ Cross et al. [15] เสนอว่าการนําเสนอผลงานเป็นการสื่อสารและศิลปะ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่
สําคัญต่อการดํารงชีวิต อีกทั้งการนําเสนอยังเป็นพื้นฐานของความเป็นกระบวนการออกแบบวิศวกรรม
5.2 กระบวนการออกแบบวิศวกรรมสามารถสอนร่วมกับวิธีการสอนอื่นได้ ซึ่งมีความสอดคล้องและสามารถประยุกต์ในแต่ละ
ขั้นตอน ดังนี้
1. กระบวนการออกแบบวิศวกรรมร่วมกับวิธีการสอนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า มีความสอดคล้องกันเป็น
อย่างมาก แต่มีจุดต่างคือ วิทยาศาสตร์เริ่มต้นด้วยคําถาม ในขณะที่กระบวนการออกแบบวิศวกรรมเริ่มต้นด้วยวิธีการกําหนด
ปัญ หา (Create Solution to the problem) ซึ่งสิ่งสําคัญของกระบวนการทั้ง 2 นํามาประยุกต์ร่วมคือ การสืบสอบ (Inquiry)
โดย El-Zein and Hedemann [7] กล่าวว่าเป็นส่วนที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้สึกหรืออยากที่จะสืบค้นหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็น
ปัญหา เมื่อร่วมกันทั้ง 2 รูปแบบการสอนจะทําให้ได้ทั้งวิธีการค้นหาปัญหาและข้อมูลในการแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
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วิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างหลากหลายแนวทาง ที่เชื่อมโยงปัญหาในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะการ
แก้ ปั ญ หา ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง ระบบ และทั ก ษะความคิ ด สร้างสรรค์ ซึ่ ง ทั ก ษะเหล่ านี้ ส่ งผลให้ เกิ ด เป็ น ทั ก ษะสํ าหรับ การใช้ ใน
ชีวิตประจําวันได้
2. กระบวนการออกแบบวิศ วกรรมร่วมกับ วิธีการสอนด้วยการสร้างความรู้ด้วยตนเอง พบว่าเป็น กระบวนการที่ ให้
นั ก เรี ย นได้ ล งมื อ กระทํ า ด้ ว ยตนเอง (Learning by Doing) โดย Kelley and Knowles [16] กล่ า วว่ า เป็ น การมองลึ ก ไปถึ ง
ศักยภาพของนักเรียนต่อการเรียนรู้ที่เกิดปฏิกิริยาระหว่างประสบการณ์ความรู้ของนักเรียนเองและสภาพสิ่งแวดล้อมภายนอก ทํา
ให้เกิดประสบการณ์ใหม่ร่วมกับประสบการณ์ความรู้เดิมจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ในตัวนักเรียน อีกทั้งยังทําให้สมองของนักเรียน
สามารถเชื่อมโยงความรู้และเอื้อต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้จากกระบวนการออกแบบ
วิศวกรรมจะต้องให้นักเรียนได้เกิดทักษะด้านสังคม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการเรียนรู้จากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมโดยเน้นให้
เห็นความสําคัญของการเรียนรู้ร่วมกัน (Social Value) ทําให้บุคคลเป็นแหล่งการเรียนรู้อีกหนึ่งทางเพื่อนําไปสู่โลกภายนอก ที่จะ
ทําให้ปรับตัวและร่วมทํางานกับผู้อื่นได้ง่าย ทั้งนี้จุดสอดคล้องระหว่างกระบวนการออกแบบวิศวกรรมร่วมกับวิธีการสอนด้วยการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง คือ เริ่มที่นักเรียนอยากจะเรียนรู้อะไร อยากจะทําอะไร จนนักเรียนรู้สึกเข้าถึงปัญหาซึ่งเป็นแรงจูงใจ
ภายในที่ทําให้เกิดการสร้างสรรค์ ทั้งนี้จะต้องใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นกลุ่ม ซึ่งจะดีกว่าการเรียนรู้เพียงคนเดียวทําให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์กันจนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง
3. กระบวนการออกแบบวิศวกรรมร่วมกับวิธีการสอนจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีการที่ให้นักเรียนได้
เรียนรู้โดยได้จัดกระทําด้วยตนเอง (Active Learning) ที่ใช้ปั ญ หาเป็นฐานการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการออกแบบ
วิศวกรรมที่ให้นักเรียนได้เริ่มต้นด้วยวิธีการกําหนดปัญหา โดย Wendell et al. [21] ได้กล่าวว่ากระบวนการออกแบบวิศวกรรม
จะต้องทํ างานกัน อย่างเป็นกลุ่ม การใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปั ญ หาเป็นฐานจะเน้น ให้นักเรียนเกิ ดปฏิสัมพันธ์กัน ระหว่าง
นักเรียน จนทําให้เกิดการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) นําไปสู่การค้นคว้าหาคําตอบหรือสร้างความรู้
ใหม่บนฐานความรู้เดิมที่นักเรียนมีมาก่อนหน้านี้ และฝึกให้เกิดทักษะการทํางานอย่างมีส่วนร่วมได้ ซึ่งเรียกว่ามนุษยสัมพันธ์ และ
Moore et al. [10] ได้กล่าวอีกว่า กระบวนการออกแบบวิศวกรรมทําให้เสริมสร้างและพัฒนาให้นักเรียนต่อยอดความรู้เดิมให้
ขยายไปสู่ความคิดใหม่ๆ โดยวิธีการสอนจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานจะเป็นกลไกในการค้นคว้าเพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหา
ทําให้ผู้เรียนแก้ไขปัญหา ได้คิด ทําเป็น และมีการตัดสินใจที่ดี และสามารถรู้จักการทํางานเป็นทีมอีกด้วย

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
การนําผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการออกแบบวิศวกรรมที่มีผลต่อความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมหรือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนแก่บุคลากร อาจารย์/ครู ด้วยกระบวนการออกแบบวิศวกรรม
6.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษากระบวนการออกแบบวิศวกรรมที่มีผลต่อทักษะด้านอื่นๆ เช่น ทักษะกระบวนการทํางานกลุ่ม ทักษะ
กระบวนการนวัตกรรม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น นอกเหนือจากความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
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