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มีความแตกตางไปตามบริบทของพื้นที่และเทคโนโลยีมีผลกระทบรอบดานทั้งตอสังคมและสิ่งแวดลอม
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Abstract
The next generation of science teaching is moving from the explanation of the
natural phenomena to the era of creating technology and innovation to solve challenging
problems. This article presents the meanings and essential characteristics of the nature
of technology: the technological process can result in errors; the difference of
technology bases on each area; technology affects environment and society. To address
the nature of technology in a science classroom, teachers should engage the students
in the engineering design process (EDP) as well as encourage them to explicitly reﬂect
upon the relevant tenets of the nature of technology. There are three common
instructional models where EDP is integrated: the SLED model, 6E Learning, and
Project-Based Learning. To evaluate student’s learning EDP, the teachers should use
authentic assessment and refer to the competencies and indicators in National STEM
Standards of Thailand developed by the Institute for the Promotion of Teaching Science
and Technology
KEYWORDS: NATURE OF TECHNOLOGY / ENGINEERING DESIGN PROCESS / STEM
EDUCATION / INSTRUCTIONAL MODELS

บทนํา
การเรียนรูวิทยาศาสตรเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางมากในชวงตนศตวรรษที่ 21
เนื่องดวยบริบทของปจจัยสนับสนุนการเรียนรูเปลี่ยนแปลงสูสังคมออนไลนและโลกความรู
ทีไ่ รพรมแดนและสังคมทีถ่ กู ขับเคลือ่ นดวยเทคโนโลยี การเรียนรูว ทิ ยาศาสตรในศตวรรษที่ 21
จึงเปนการเรียนรูเพื่อรูอยางเทาทันการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนผูเรียนใหรูจักปรับตัวเพื่อ
แสวงหาความรู ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร รูและเขาใจ ตลอดจนสามารถสรางสรรค
เทคโนโลยี ไ ด ประกอบกั บ ความก า วหน า ของเทคโนโลยี แบบก า วกระโดด นํ า ไปสู 
การเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค เรียกปรากฏการณน้ีวา
Digital Transformation เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับสินคาและการบริการ ผานทาง
นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมถึง “Internet of Thing” ที่ทุกสิ่งทุกอยางตอง
สามารถเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตได กําลังเขามาเปลี่ยนแปลงโลก การไหลเวียนของวัฒนธรรม
ความตองการคุณลักษณะของแรงงาน พลเมือง ในสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น สถานศึกษา
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ซึ่งเปรียบเสมือนสถานที่เตรียมพลเมืองโลกที่มีคุณลักษณะสําหรับศตวรรษที่ 21 จึงตอง
ปรับเปลี่ยนตามไปดวย (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558)
ประเทศไทยจําเปนตองคนหายุทธศาสตรใหมในการพัฒนาระบบการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 โดยใหความสําคัญกับการสรางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น สงผลให
ครู จํ า เป น ต อ งเข า ใจความหมาย ลั ก ษณะหรื อ ธรรมชาติ ข องเทคโนโลยี (Nature of
Technology: NOT) ตลอดจนเล็งเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีวามีความจําเปนอยางไร
ตอโลกอนาคต นํามาสูคําถามสําคัญ คือ ครูตองจัดการเรียนรูอยางไร เพื่อปลูกฝงใหผูเรียน
มีทักษะในการเลือกสรรขอมูลอยางมีสติและใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม ทั้งนี้การปลูกฝง
ความเขาใจดานธรรมชาติของเทคโนโลยีจําเปนตองสอดรับกับคุณสมบัติของการเปนผูรู
เทคโนโลยี (Technological literacy) โดย International Technology Education
Association (2007) ไดระบุไววา การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในปจจุบันที่ตองการให
นักเรียนเปนผูประดิษฐคิดคนนวัตกรรมเพื่อแกปญหาในสังคม ผูเรียนควรมีความเปนผูรู
เทคโนโลยี ประกอบดวย สามารถเขาใจหลักการของเทคโนโลยี พัฒนาและตอยอดเทคโนโลยี
อยางสรางสรรค เพื่อนําไปใชแกปญหาของสังคม ตลอดจนเขาใจธรรมชาติของเทคโนโลยี
อันถือวาเปนเปาหมายของการจัดการศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
หากพิจารณาแนวทางการปรับตัวทางการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรในประเทศ
สหรัฐอเมริกา พบวา มีการใหความสําคัญ วิศวกรรม และเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นในหลักสูตร
และการสอนวิทยาศาสตร วาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีเปนสิ่งที่เกี่ยวของ
สัมพันธและมีอทิ ธิพลตอการดําเนินชีวติ ในยุคใหมและยังเปนเครือ่ งมือทีส่ าํ คัญในการแกปญ
 หา
ที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันและในอนาคต (National Research Council, 2012) ทั้งนี้
การเตรียมความพรอมดังกลาวไดปรับตัวออกมาในรูปแบบของการกําหนดกรอบมาตรฐาน
การเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับคนรุนใหมที่มีชื่อ Next Generation Science Standard
(NGSS) ที่เนนการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering design process) ซึ่งเปนหนึ่ง
ในการปฏิบัติทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรม โดยใหความสําคัญกับการบูรณาการการจัด
การเรียนรูวิทยาศาสตร วิศวกรรมและเทคโนโลยีในการสรางสรรคนวัตกรรมในรูปแบบ
ผลิตภัณฑและวิธีการเพื่อแกปญหาทาทาย อันเปนหัวใจและลักษณะสําคัญของการจัด
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การเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) สําหรับประเทศไทยก็กําลังตื่นตัว
ในเรื่องนี้เปนอยางมากดังจะเห็นไดจาก การปรับปรุงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งจัดทํา
โดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
เกีย่ วกับเทคโนโลยีเพือ่ ดํารงชีวติ ในสังคมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว ใชความรูแ ละทักษะ
ทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและศาสตรอื่น ๆ เพื่อแกปญหาและพัฒนางานอยางมีความคิด
สรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Process: EDP)
เลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอชีวิต สังคมและสิ่งแวดลอม
สิ่งเหลานี้จึงนับเปนความทาทายใหมของครูไทย ที่จําเปนตองมีทักษะ ตลอดจนความรู
ความเข า ใจด า นธรรมชาติ ข องเทคโนโลยี เพื่ อ นํ า มาสู  ก ารออกแบบการเรี ย นการสอน
วิทยาศาสตรอยางมีประสิทธิภาพตอไป บทความฉบับนีจ้ งึ มุง เนนนําเสนอความหมายธรรมชาติ
ของเทคโนโลยี ตลอดจนแนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความเขาใจธรรมชาติของ
เทคโนโลยีอยางเปนรูปธรรม
ธรรมชาติของเทคโนโลยี
กอนหนานี้เคยมีการศึกษาในวงกวางถึงความหมายของ “ธรรมชาติวิทยาศาสตร”
(Nature of Science) ที่บรรยายถึงลักษณะจําเพาะหรือแนวทางของการไดมาซึ่งความรู
ทางวิทยาศาสตร แตดวยสภาพการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป วิทยาศาสตรเริ่มเติบโต
ไปพรอมกับพัฒนาการทางเทคโนโลยี สงผลใหมีการนํานิยามคําวา ธรรมชาติของเทคโนโลยี
(Nature of Technology: NOT) มาบูรณาการในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรมากขึ้น
ซึง่ การศึกษา “NOT” ถูกนําเสนอผานกลุม คนทีม่ สี ว นรวมในแขนงวิชาทีเ่ กีย่ วของและสังเคราะห
รวมกันวาความรูทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นไดอยางไร ซึ่งประกอบไปดวยคําอธิบายลักษณะเฉพาะ
ตัวไวดังนี้ (Rutherford & Ahlgren, 1990)
1. เทคโนโลยี คือ กระบวนการประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ซึ่งตองใชศาสตรเฉพาะหรือความรูพื้นฐานเพื่อสรางสรรคงาน โดยตองใชทักษะที่เกี่ยวของ
หลายดาน อาทิ การคํานวณ การเก็บขอมูล เก็บรักษาตัวอยาง การประมวลผล การขนสง
การเก็บขอมูล การปองกันวัสดุอันตรายและการสื่อสาร เปนตน
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2. กระบวนการสรางเทคโนโลยีสามารถผิดพลาดได หากพิจารณาพัฒนาการ
ของเทคโนโลยีหลายชิ้นที่ถูกสรางขึ้น ลวนผานความลมเหลวและปรับแกใหมีประสิทธิภาพ
มาทั้งสิ้น อาทิ เทคโนโลยีการผลิตเครื่องยนตเครื่องบิน ที่ในชวงยุคแรกระบบและอุปกรณ
บางชิ้นไมสามารถทํางานได แตก็ถูกปรับปรุงในภายหลัง เปนตน ทั้งนี้สิ่งสําคัญที่ควรตระหนัก
นอกเหนือจากขั้นตอนการวางแผนและออกแบบอยางรอบคอบแลว คือ การรูทันปญหาและ
สามารถปรับปรุงแกไขไดอยางเหมาะสม เพื่อลดโอกาสในการเกิดขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต
3. เทคโนโลยีมีลักษณะจําเพาะและสอดคลองกับบริบทของสังคมแตละพื้นที่
เพราะเทคโนโลยีสอดแทรกอยูในทุกกิจกรรมของสังคมมนุษย โดยเทคโนโลยีทั้งหมดที่ถูก
สรางขึ้นมักจะอิงหรือปรับใหเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของแตละพื้นที่ ลักษณะของ
วัฒนธรรม ตลอดจนอิทธิพลดานอื่น ๆ ที่มีผลตอการดําเนินชีวิตในสังคมนั้น ๆ อาทิ เทคโนโลยี
การสรางอุปกรณตกปลาในบริเวณขั้วโลก ซึ่งมีนํ้าแข็งปกคลุม มีความแตกตางไปจากอุปกรณ
ตกปลาในพื้นที่เขตรอน เปนตน
4. การใชเทคโนโลยีมีผลกระทบรอบดานทั้งตอสังคมและสิ่งแวดลอม ถึงแมวา
เทคโนโลยีถกู สรางขึน้ เพือ่ ผลประโยชนทเี่ ฉพาะเจาะจงตอการดํารงชีวติ ของมนุษย แตสว นใหญ
มักมีผลกระทบดานอืน่ ๆ ทีไ่ มสามารถคาดการณลว งหนาได อาทิ การใชตเู ย็นจํานวนมหาศาล
ของมนุษย อาจทําใหเกิดการรั่วไหลของกาซที่ใชในการระบายความรอนจํานวนมาก สงผล
ใหเกิดการทําลายชั้นบรรยากาศของโลก เปนตน ดังนั้นกระบวนการออกแบบเทคโนโลยี
ควรคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียในทุกระดับ ตลอดจนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจสงผล
กระทบตอความมั่นคงดานสิ่งแวดลอมดวย
ป จ จุ บั น การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร ร ะดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจะเน น ไปที่
การพัฒนาความรูเรื่องเทคโนโลยี (Technological literacy) ใหกับผูเรียน โดยมุงพัฒนา
ความสามารถในการใช บริหารจัดการและประเมินเทคโนโลยี สอนใหนกั เรียนเกิดการแกปญ
 หา
โดยใชเทคโนโลยี (สุทธิดา จํารัส, 2560) ทั้งนี้การฝกใหผูเรียนมีทักษะในการแกปญหาและ
มีความคิดสรางสรรคโดยใชเทคโนโลยีนนั้ ครูผสู อนจําเปนตองปลูกฝงธรรมชาติของเทคโนโลยี
ใหผูเรียนไดรับทราบวามีลักษณะเฉพาะตัวอยางไร เพื่อเปนประโยชนตอการวางแผนการจัด
การเรียนรูวิทยาศาสตรใหมีศักยภาพตอไป
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สอน NOT ในชั้นเรียนไดอยางไร
หลังจากที่ไดมีการปรับปรุงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งจัดทําโดยสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อเริ่มตนนําเทคโนโลยีเขามาสูใน
บทเรียนวิทยาศาสตรโดยผานการบูรณาการสะเต็มศึกษา ดังนั้นการจัดการเรียนรูที่มุงเนนให
ผูเรียนเขาใจเทคโนโลยี จึงตองปลูกฝงใหผูเรียนพัฒนาเทคโนโลยีดวยตนเอง สงผลใหมีการนํา
เสนอแนวทางในการฝกทักษะกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมที่เรียกวา Engineering
Design Process: EDP หรือแนวปฏิบตั ทิ างวิศวกรรม นําเขามาสูบ ทเรียน โดยเนนใหอยูใ นระดับ
เดียวกันกับ Scientiﬁc inquiry หรือกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร เพือ่ ฝกประสบการณ
การเรียนรูและบูรณาการทั้งสาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตรใน
หองเรียน ซึ่งกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเหลานี้คอนขางมีความใกลเคียงกันกับ
Scientiﬁc method หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่คุนเคย อยางไรก็ตามลักษณะเฉพาะ
ของกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมจะเริ่มตนดวยปญหาจากบริบทของสังคมที่ตองการ
แกไข ซึ่งมักมีเงื่อนไขหรือขอจํากัดของการแกปญหา รวมถึงจําเปนตองมีการออกแบบหรือ
ปฏิบตั ซิ าํ้ หลาย ๆ ครัง้ เพือ่ ใหไดมาซึง่ วิธกี ารทีด่ ที สี่ ดุ โดยแนวปฏิบตั ทิ างวิศวกรรมนัน้ ประกอบ
ไปดวยกระบวนการตาง ๆ 8 ขั้นตอน เกิดขึ้นเปนวงจร (Vasquez, Sneider, & Comer,
2013) ซึ่งแตละขั้นตอนจะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติของเทคโนโลยีสอดคลอง
กันไปพรอมกัน ดังนี้
1. การวิเคราะหและระบุปญหา (Deﬁne the problem) คือ เปนการนิยามปญหา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมดานตาง ๆ ที่ผูเรียนใหความสนใจ ซึ่งตองสะทอนปญหาจริง
ที่ทาทาย โดยผลของการแกปญหาตองมีคุณคาสูงตอสังคม อาจจะเริ่มตนจากการตั้งคําถาม
เชน ปญหาหรือความตองการนั้นคืออะไร ใครที่กําลังประสบกับปญหาเหลานี้บาง และ
ปญหานี้มีความสําคัญอยางไรจึงตองสรางนวัตกรรม หรือแนวทางในการแกไข
2. การศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Do background research)
คือ ผูเรียนตองมีการรวบรวมขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับปญหานั้นและแนวทางการแกไขปญหา
ทั้งหมดที่เปนไปได อาจจะเปนการเรียนรูจากประสบการณของตัวเองหรือของผูอื่น ซึ่งใน
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ขั้นตอนถัดไปผูเรียนตองพิจารณาไปถึงเงื่อนไขตาง ๆ ที่ตองคํานึงถึง โดยผูสอนอาจจะเปน
ผูกําหนดขอจํากัดที่มีอยูโดยอิงจากสถานการณจริง ยกตัวอยางเชน ขอจํากัดทางดานเวลา
งบประมาณ และวัสดุอปุ กรณทม่ี อี ยู เพือ่ นําไปประกอบการสรางแนวทางทีจ่ ะนําไปสูก ารทําให
สําเร็จได
3. การระบุความตองการ (Specify requirements) กระบวนการนี้จะทําใหผูเรียน
ไดคิดและพิจารณาถึงการตัดสินใจเลือกใชเทคโนโลยีโดยผูเรียนควรพิจารณาไปถึงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม ซึ่งการที่จะทําใหขั้นตอนนี้มีประสิทธิภาพมากที่สุดควรเริ่มตนจากการคิดถึง
ตัวอยางผลิตภัณฑที่เปนรูปธรรมที่ใกลเคียงกันกับผลิตภัณฑที่ตองการสราง โดยคํานึงถึง
คุณลักษณะหลัก ๆ ของแตละผลิตภัณฑนั้น ซึ่งอาจจะมีไดหลายรูปแบบ
4. การระดมความคิด (Brainstorm solutions) คือ การที่ผูเรียนไดพิจารณาถึง
รูปแบบทั้งหมดที่เปนไปได ซึ่งถาหากไมมีกระบวนการนี้ ผูเรียนอาจจะพิจารณาแคเพียง
แนวทางเดียว ซึ่งอาจจะยังไมใชวิธีที่ดีที่สุดในการแกปญหานั้นก็ได โดยนักออกแบบที่ดีนั้น
ควรจะพยายามสรางแนวทางการแกไขปญหาใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได และนําแนวทาง
เหลานั้นมาตัดสินใจรวมกัน
5. การลงขอสรุปเลือกวิธีที่ดีที่สุดเพื่อนํามาพัฒนา (Choose the best solution)
และพัฒนาโมเดล (Develop the solution) เพื่อพัฒนาแนวทางในการแกไขปญหานั้น
โดยในสวนนี้จะชวยทําใหผูเรียนไดตระหนักถึงบทบาทของเทคโนโลยีที่มีตอสังคมที่เราอยู
ซึ่งในสวนของกระบวนการการออกแบบและลงมือทําการทดลองเหลานี้จะชวยใหผูเรียน
ไดเรียนรูถ งึ วิธกี ารใชงานเทคโนโลยีใหม ๆ ทีเ่ ขามามีบทบาทในการเปนเครือ่ งมือในการทํางาน
มีการนําคณิตศาสตรมาใชในการคํานวณ นอกจากนี้ยังชวยใหผูเรียนไดเขาใจบทบาทของ
เทคโนโลยีในการพัฒนาทั้งทางดานวิทยาศาสตร และวิศวกรรม
6. การสรางโมเดลหรือตนแบบ (Build a prototype) โดยเปนตนแบบกอนทีจ่ ะนําไปสู
การสรางนวัตกรรมจริง ซึ่งตนแบบนั้นจะตองแตกตางจากผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่เคยมีมาเพราะ
เปนการพัฒนาใหดีขึ้น กระบวนการสรางตนแบบนั้นเปนกระบวนการที่สําคัญที่สามารถนําไป
ทดสอบวิธแี กปญ
 หาได อยางไรก็ตามในการสรางตนแบบนัน้ อาจจะยังไมไดสาํ เร็จสมบูรณตงั้ แต
การออกแบบครั้งแรกเสมอไป จึงตองมีการยอนกลับไปตรวจสอบและแกไข
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7. การตรวจสอบและแกไข (Test and Redesign) ผูเรียนจะไดทดสอบตนแบบ
ที่คิดคนขึ้นและอาจจะทําใหคนพบปญหาใหมทําใหตองเกิดการเปลี่ยนแปลงและออกแบบ
ตนแบบนั้น จนกระทั่งไดตนแบบสุดทายที่ดีที่สุดออกมา
8. การสือ่ สารเผยแพรสง่ิ ทีผ่ เู รียนไดคดิ คนขึน้ ออกไปใหผอู นื่ ไดรบั รู (Communicate
results) ซึง่ เปนสิง่ ทีว่ ศิ วกรรมมืออาชีพทํากันโดยตลอด โดยรวบรวมจัดทําเอกสารอยางละเอียด
เพื่อใหผูที่ตองการสามารถนําไปทําซํ้าเพื่อตรวจสอบ และพัฒนาตอยอดได
ทัง้ นีก้ ารสอดแทรกการสอนธรรมชาติของเทคโนโลยีหรือ NOT รวมกับการบูรณาการ
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมขางตนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร อาจตองผนวกรวมกับ
การสะทอนความคิดกับผูเรียนในชวงทายบทเรียน หรือ Explicit reﬂective approach
เชนเดียวกับการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดและ
อภิปรายเกี่ยวกับลักษณะสําคัญของธรรมชาติของเทคโนโลยี เนนใหนักเรียนเกิดความเขาใจ
ธรรมชาติของเทคโนโลยีโดยผานกระบวนการคิดของนักเรียนเอง โดยวิธีการที่งายที่สุด
ในการปรับใช คือ การสอดแทรกในสาขาที่ตนเองถนัด อาทิ ใหผูเรียนออกแบบเทคโนโลยี
บรรจุภัณฑปองกันการสุกของผลไม ในบทเรียนเรื่องฮอรโมนพืชของรายวิชาชีววิทยาหรือ
ออกแบบเทคโนโลยีการผลิตนํา้ ผลไมปน ในบทเรียนเรือ่ งสมบัตคิ อลลิเกทีฟ สภาวะเย็นยิง่ ยวด
และปรากฏการณนิวคลีเอชันของรายวิชาเคมี การออกแบบเทคโนโลยียางลอรถ ในบทเรียน
เรื่องการเคลื่อนที่ของรายวิชาฟสิกส เปนตน โดยหลังจากที่ผูเรียนไดคิดคนและสรางสรรค
เทคโนโลยีผานกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมแลว ควรใหผูเรียนไดรวมกันสะทอนคิด
และสรุปไดวา เทคโนโลยีมลี กั ษณะเฉพาะตัวอยางไรบาง เรียนรูจ ากตอนใดของการจัดกิจกรรม
จากนั้นจึงสรุปบทเรียนรวมกัน เพื่อเปนการประเมินและใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน
รูปแบบการสอน EDP ในวิชาวิทยาศาสตรเพือ่ สงเสริมความเขาใจธรรมชาติของเทคโนโลยี
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมหรือ EDP คือ ขั้นตอนการทํางานของวิศวกร
ในการสรางสรรคเทคโนโลยี ซึง่ ไดมนี กั วิทยาศาสตรศกึ ษาหลายทานพยายามนํามาประยุกตใช
กับการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรสมัยใหม เพื่อหวังใหผูเรียนไดเติบโตและมีทักษะในการสราง
นวัตกรรมเพือ่ แกปญ
 หาของสังคม จึงมีนกั การศึกษาพยายามเสนอ “รูปแบบการจัดการเรียนรู
ตามแนว EDP” ไวหลากหลาย โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนรู 3 รูปแบบที่นาสนใจ และ
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สามารถนํามาปรับใชในบริบทของประเทศไทยไดเปนอยางดี โดยสอดแทรกบทเรียน NOT
เขาไปอยางกลมกลืน ดังนี้
1. แนวทางการจัดการเรียนรูโ ดยใชการออกแบบเปนฐาน (Design-based learning)
ไดถูกนําเสนอขึ้นมาเพื่อใชในการจัดการเรียนรูในหองเรียน (Apedoe, Reynolds, Ellefson,
& Schunn, 2008) โดยการนําการออกแบบ (Design) มาเปนบริบทในการจัดการเรียน
การสอนใหกับผูเรียนและนําเอากระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมผนวกเขาไปดวย อาจจะ
เริ่ ม ต น จากการท า ทายผู  เรี ย นด ว ยป ญ หาในชี วิ ต ประจํ า วั น ที่ ผู  เรี ย นมี ค วามคุ  น เคยหรื อ
สรางสถานการณขึ้นมาใหม เพื่อใหผูเรียนไดออกแบบสิ่งตาง ๆ มาเพื่อแกไขปญหาเหลานั้น
ซึ่ ง กระบวนการออกแบบทางวิ ศ วกรรมจะถู ก นํ า มาใช ใ ห ผู  เรี ย นได ยึ ด เป น แนวทาง
ในการวางแผนดําเนินการ การจัดการเรียนรูโดยใชการออกแบบเปนฐานนอกจากจะชวยใน
การนําเทคโนโลยีเขามาสูในหองเรียนไดแลวนั้น ยังชวยพัฒนาทักษะอื่น ๆ ของผูเรียนอีก
ดวย เชน พัฒนาทักษะในการทํางานรวมกันและมีปฏิสัมพันธรวมกับผูอื่นของผูเรียน พัฒนา
ทักษะในการแกปญหา และแสดงใหผูเรียนไดเห็นวาความรูทางวิทยาศาสตรมีประโยชน
ตอการแกปญหาในชีวิตประจําวันอยางไร (ลือชา ลดาชาติ และ ลฎาภา ลดาชาติ, 2561)
โดยหนึ่งในรูปแบบเทคนิคการจัดการเรียนรูที่นาสนใจตามแนวทางนี้ คือ รูปแบบ
การสอน 6E Learning byDesignTM Model เสนอโดย Burke (2014) ที่มีการนําทักษะ
ทางวิศวกรรมเขามาปรับใชกับเทคนิคการจัดการเรียนรู 5E Learning แบบดั้งเดิม ซึ่งมี
ขั้นตอนตาง ๆ ดังภาพ 1
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ภาพ 1 แสดงขั้นตอนของการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 6E Learning byDesignTM Model

2. รูปแบบการสอน SLED (The Science Learning through Engineering Design:
SLED) เสนอโดย Capobianco, Nyquist and Tyrie (2012) ซึ่งเปนการทําใหกระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรมศาสตรงายลง เหมาะกับการสอนในระดับโรงเรียน บูรณาการเขากับ
เนื้อหาและวิธีการสอนเดิม ซึ่งเนนการสืบสอบ (Inquiry based approach) ดังภาพ 2
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ภาพ 2 แสดงโมเดลการจัดการเรียนรู โดยใชการออกแบบทางวิศวกรรมแบบ SLED
(The Science Learning through Engineering Design)
ที่มา: พงศประพันธ พงษโสภณ, 2561

ตัวอยางการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาธรรมชาติของเทคโนโลยี ตามรูปแบบ SLED
ในหัวขอ “การพัฒนาบรรจุภัณฑขนสงผลไมระยะไกล” (ตามสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เรื่อง ฮอรโมนพืช วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย) ดังตาราง 1
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ตาราง 1 ตัวอยางการจัดการเรียนรูตามแนวรูปแบบ SLED
ขั้นตอน SLED Model
บทบาทผูเรียน
ระบุปญหา
กําหนดปญหาของสังคมที่ตองการแกไข
(การขนส ง ผลไม ใ นระยะไกลทํ า ให เ กิ ด
การเนาเสียและทําใหตองใชตนทุนสูงใน
การขนสง)
แลกเปลี่ยนและ
ระดมความคิดในลักษณะของการแกปญ
 หา
วางแผน
แบบรวมมือ โดยสมาชิกแตละคนรวมกันนํา
เสนอแนวทางการแกปญ
 หาทีเ่ ปนไปได เชน
การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ การยืดอายุผลไมโดย
ใชสารทางชีวภาพ เปนตน แลวรวมกันเลือก
แนวทางที่ดีที่สุดมาทดสอบในขั้นถัดไป

บทบาทครูผูสอน
กระตุ  น ให นั ก เรี ย นเกิ ด การตั้ ง
คํ า ถามและระบุ ป  ญ หา อาจจั ด
กระทําโดยการตั้งคําถาม

จั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ แ ละอํ า นวย
สรางและทดสอบ
สร า งและพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ สํ า หรั บ การ ความสะดวกให กั บ ผู  เรี ย น ใน
บรรจุผลไมเพื่อการขนสงในระยะไกล ทั้งนี้ ลั ก ษณะของการเป น ที่ ป รึ ก ษา
ตองอยูภายใตหลักการทางวิทยาศาสตร และผูชี้แนะ
และสามารถทดสอบไดจริง
นํ า เสนอและรั บ ฟ ง ข อ รวมกันนําเสนอและแลกเปลีย่ นเรียนรู โดย เปดโอกาสใหสมาชิกในชั้นเรียน
เสนอแนะ
เปด โอกาสใหสมาชิ ก ในชั้ น เรี ย นร ว มกั น ไดแสดงออกความคิดอยางอิสระ
วิพากษ ตลอดจนพิจารณาผลกระทบรอบ ทําตัวเปนกลางและรวมกันสรุป
ประเด็นจากขอเสนอแนะ
ดานอยางรอบคอบ
ปรับปรุงและทดสอบซํา้ แตก ลุม นําขอเสนอแนะจากชั้ น เรี ย นพา จั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ แ ละอํ า นวย
ปรับปรุงบรรจุภัณฑและทดสอบซํ้าใหเกิด ความสะดวกให กั บ ผู  เรี ย น ใน
ประสิทธิภาพสูงสุด
ลั ก ษณะของการเป น ที่ ป รึ ก ษา
และผูชี้แนะ อาจตั้งคําถามเพื่อให
ผูเรียนไดตรวจสอบหลักการของ
กลุมตนเองอยางรอบคอบอีกครั้ง
การสอดแทรกบทเรียน ใชเทคนิค Explicit Reﬂective Approach สอบถามผูเรียนวาเทคโนโลยีใน
NOT
ชั้นเรียนคืออะไร ไดมาอยางไร สอดคลองกับธรรมชาติของเทคโนโลยีประเด็น
ใดบาง เชน ขั้นของการสรางและทดสอบ ที่ผูเรียนอาจประสบความลมเหลวใน
การพัฒนาบรรจุภัณฑ ตรงกับความเปนธรรมชาติของเทคโนโลยีที่สามารถเกิด
ขอผิดพลาดได เปนตน ซึง่ ธรรมชาติของเทคโนโลยีในทุกประเด็นสามารถเกิดขึน้
ไดในทุกขัน้ ตอนของการปฏิบตั ิ ครูควรเนนยํา้ และใหผเู รียนสรุปบทเรียนรวมกัน
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3. รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ Project-based Learning Model for 21st
Century พัฒนาโดย Baker, Trygg, Otto, Tudor, and Ferguson (2011) ที่มีการปรับแก
แนวการจัดการเรียนรูที่ใชโครงงานเปนฐานแบบดั้งเดิม มาบูรณาการกับแนวปฏิบัติทาง
วิศวกรรมมากขึ้น เพื่อตอบโจทยสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบไปดวยขั้นตอนยอย
8 ขั้นตอน ไดแก (1) การสืบคนขอมูลและองคความรู (2) การนิยามและระบุปญหา (3) การ
ตรวจสอบงานวิจัยที่เกี่ยวของ (4) การพิจารณาผลกระทบของปญหาตอผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกระดับ (5) มองหาแนวทางการแกปญหาที่เปนไปได (6) วางแผนและรวมกันออกแบบ
การปฏิ บั ติ ง านร ว มกั น กั บ สมาชิ ก ในกลุ  ม (7) ดํ า เนิ น การตามแผนงานในลั ก ษณะของ
การแกปญหาแบบรวมมือ (8) สรุป ประเมินผลและสะทอนคิดรวมกันในลักษณะของการนํา
เสนอโครงงาน ทัง้ นีบ้ ทบาทของครูเปนผูค อยชีแ้ นะและใหคาํ ปรึกษา รวมถึงประเมินพฤติกรรม
ผูเ รียนใหสอดคลองตามวัตถุประสงคการเรียนรู โดยกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมจะถูก
นํามาใชไปพรอม ๆ กับการใชเทคโนโลยีในขั้นตอนการดําเนินงาน ใหผูเรียนไดผนวกความรู
เขามาใชในการแกปญหาในชีวิตจริง เชน โครงงานประดิษฐเครื่องชวยใหอาหารสัตวเลี้ยง
หรือใหผูเรียนคิดคนเครื่องมือทางวิทยาศาสตรอยางงาย เพื่อเปนสื่อการเรียนรูในหองเรียน
(Apedoe et.al, 2008; Tseng, Chang, Lou, & Chen, 2013) ทั้งนี้ผูเขียนไดเปรียบเทียบ
การจัดการเรียนรูทั้ง 3 รูปแบบกับแนวปฏิบัติทางวิศวกรรม เชื่อมโยงกับบทเรียนเรื่อง
ธรรมชาติของเทคโนโลยี ในการประกอบความเขาใจและสามารถนํามาประยุกตใชกบั หองเรียน
วิทยาศาสตรไดชัดเจนยิ่งขึ้น ดังตาราง 2
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ตาราง 2 เปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนรูทั้ง 3 รูปแบบกับแนวปฏิบัติทางวิศวกรรม เชื่อมโยงกับ
บทเรียนเรื่องธรรมชาติของเทคโนโลยี
Instructional models
Engineering deProject-based
sign process 6E learning SLED model
learning
การวิเคราะหและ Engage
สืบคนขอมูลและ
ระบุปญหา
นิยามปญหา
ระบุปญหา การตรวจสอบงาน
การศึกษาคนควา
เอกสารและงาน
Explore
วิจัยที่เกี่ยวของ
วิจัยที่เกี่ยวของ
การระบุความ
Explain
การพิจารณาผล
ตองการ
กระทบรอบดาน
การระดมความคิด
แลกเปลี่ยน มองหาแนวทาง
และวางแผน การแกปญหาที่
การลงขอสรุป
เปนไปไดและรวม
เลือกวิธีที่ดีที่สุด
Engineering
กันวางแผนดวย
เพื่อนํามาพัฒนา
การระดมความคิด
โมเดล
การสรางโมเดล
ปรับปรุงและ ดําเนินการตาม
หรือตนแบบ
ทดสอบซํ้า
แผนงานใน
ลักษณะของ
การตรวจสอบและ
การแกปญหา
แกไข
แบบรวมมือ
การสื่อสารเผย
Enhance, นําเสนอและ สรุป ประเมินผล
แพรสิ่งที่ผูเรียนได Evaluate
รับฟง
และสะทอนคิด
คิดคนออกไปใหผู
ขอเสนอแนะ ในลักษณะของ
อื่นไดรับรู
การนําเสนอ
ผลงาน

Nature of technology
1 . เ ท ค โ น โ ล ยี คื อ
กระบวนการประยุ ก ต
ความรู  ท างวิ ท ยาศาสตร
และคณิตศาสตร
2. กระบวนการสร า ง
เทคโนโลยี ส ามารถผิ ด
พลาดได
3. เทคโนโลยี มี ลั ก ษณะ
จํ า เพาะและสอดคล อ ง
กับบริบทของสังคมแตละ
พื้นที่
4. การใชเทคโนโลยีมีผลก
ระทบรอบดานทัง้ ตอสังคม
และสิ่งแวดลอม
ทั้งนี้ครูอาจสอดแทรกบท
เรี ย น NOT ในระหว า ง
ทํ า กิ จ กรรมหรื อ ร ว มกั น
สะทอนคิดหลังการจัดการ
เรียนรู
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แนวทางการประเมินผลผูเรียน
เมื่อครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรูผานรูปแบบการเรียนรูตามแนว EDP เพื่อปลูกฝง
NOT แลว สิ่งสําคัญที่ควรตระหนักถึง คือ การประเมินผลผูเรียนใหสามารถบรรลุตัวชี้วัดทั้งใน
สวนของตัวชีว้ ดั สาระการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและ
ตัวชี้วัดตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาที่กําหนดขึ้นโดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (2558) ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 ระบุปญหาที่พบ
ตัวชี้วัดที่ 2 รวบรวมขอมูลและแนวคิดที่เกี่ยวของกับปญหา
ตัวชี้วัดที่ 3 ออกแบบวิธีการแกปญหาโดยเชื่อมโยงความรูและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร
ตัวชี้วัดที่ 4 วางแผนและดําเนินการแกปญหา
ตัวชี้วัดที่ 5 ทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุงแกไขการแกปญหา
ตัวชี้วัดที่ 6 นําเสนอวิธีการแกปญหาและผลการแกปญหา
ทั้งนี้ แตละตัวชี้วัดควรกําหนดสิ่งที่นักเรียนควรรูและสามารถทําไดใหสอดคลองและ
สงเสริมพัฒนาการการเรียนรูข องนักเรียนโดยมีการศึกษาถึงแนวทางการประเมินและเครือ่ งมือ
ที่จะใชในการวัดและประเมินผลไวดวยเชนกัน โดยแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการวัดและ
ประเมินผลของผูเรียนในเรื่องธรรมชาติของเทคโนโลยี ควรเนนการวัดและการประเมินผล
ในสภาพจริง (Authentic assessment) และการประเมินผลดานความสามารถ (Performance
assessment) (มนัส ชวดดา, 2560)
1. การประเมินจากสภาพจริง (Authentic assessment) คือ การประเมินความ
สามารถที่แทจริงของผูเรียนจากการแสดงออกผานชิ้นงานหรือการปฏิบัติกิจกรรมทําใหเห็น
ถึงกระบวนการคิดระดับสูง กระบวนการทํางาน และความสามารถในการแกปญหาหรือ
การแสวงหาความรู
การวัดและประเมินผลควรใชเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อประเมินศักยภาพของ
ผูเรียนดานตาง ๆ ดังนี้
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1.1 แบบสังเกตการแสดงออกเปนรายบุคคลหรือรายกลุม โดยจัดทําในรูปแบบ
ตารางบันทึกระหวางจัดการเรียนรู กําหนดลักษณะความสามารถที่ผูเรียนควรแสดงออกตาม
วัตถุประสงคการเรียนรูประจําหนวยการเรียนรูนั้น ๆ พรอมกําหนดเกณฑการประเมินที่เปน
รูปธรรมตามความเหมาะสม เชนเดียวกันกับที่กระทําในแผนจัดการเรียนรูทั่วไป
1.2 ชิ้นงาน ผลงาน รายงานหรือการวัดและประเมินผลการเรียนรูโดยใชแฟม
สะสมผลงาน เพือ่ เปนหลักฐานเชิงประจักษทสี่ ะทอนถึงผลงานทีน่ กั เรียนปฏิบตั ไิ ดจริง โดยอาจ
ประเมินระหวางปฏิบัติผลงานจนเสร็จสิ้นการทํางาน แลวรวมกันนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในชั้นเรียน ทั้งนี้อาจกําหนดใหนักเรียนจัดทําแฟมสะสมผลงานเพื่อรวบรวมชิ้นงานในชวง
ทายภาคเรียนเพื่อประเมินผลในภาพรวมอีกครั้ง
1.3 การสัมภาษณหรือบันทึกของผูเรียน เปนการประเมินเพื่อสะทอนความรูสึก
นึกคิดหรือจิตพิสัยของผูเรียน โดยเฉพาะในบางตัวชี้วัดที่ไมสามารถประเมินไดจากพฤติกรรม
โดยตรง เชน การเห็นคุณคาของกระบวนการทํางาน คุณธรรมในการปฏิบัติงาน เปนตน โดย
อาจสัมภาษณหลังการเรียนรูเปนรายบุคคลหรือใหผูเรียนสะทอนความรูสึกตนเองในลักษณะ
ของการจดบันทึกหลังการเรียนรู
1.4 การวัดและประเมินผลภาคปฏิบตั ิ ตลอดจนการทดสอบ เปนการประเมินดาน
ทักษะพิสยั และพุทธิพสิ ยั ตามลําดับ โดยครูอาจวัดผลในลักษณะของการทดสอบภาคการทดลอง
ในหองปฏิบตั กิ ารหรืออาจจัดสอบทายคาบเพือ่ สะทอนพฤติกรรมทีก่ าํ หนดขึน้ ตามวัตถุประสงค
การเรียนรูในหลักสูตร
ทั้งนี้ ครูสามารถวัดผลระหวางเรียนหรือทายบทเรียนในลักษณะของ Rubric scale
กําหนดระดับผลงานหรือทักษะในดานตาง ๆ เชน ผลิตภัณฑทไี่ ดรบั การออกแบบ กระบวนการ
ออกแบบ การทํางานเปนทีมหรือทักษะการสื่อสาร
2. การประเมินผลดานความสามารถ (Performance assessment) คือ การประเมิน
ผูเรียนจากการแสดงออกมาจากการทํางานตาง ๆ โดยตรงทั้งในสถานการณจริงหรือใกลเคียง
กับสภาพจริงทีก่ าํ หนดไว โดยมีการประเมินทัง้ ในดานกระบวนการทํางาน กระบวนการคิดเนน
ที่ความคิดขั้นสูงและผลงานที่เกิดขึ้น
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ลักษณะสําคัญของการประเมินความสามารถ คือ กําหนดวัตถุประสงคของงาน
วิธีการทํางานผลสําเร็จของงาน มีคําสั่งควบคุมสถานการณในการปฏิบัติงานและมีเกณฑการ
ใหคะแนนที่ชัดเจน การประเมินความสามารถที่แสดงถึงศักยภาพของผูเรียนวาสามารถทําได
หลายแนวทางตาง ๆ กันขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม สถานการณและความสนใจของผูเรียน โดย
ผูเรียนควรมีความสามารถหลังจากผานการเรียนรูตามแนว EDP เพื่อปลูกฝง NOT ตามกรอบ
ของการเปนผูรูเทคโนโลยี ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1. เขาใจทักษะการทํางานของนักเทคโนโลยี ตลอดจนคุณลักษณะที่จําเปนสําหรับ
การเปนนักเทคโนโลยีที่ดี เชน การทํางานเปนทีม ทักษะการสื่อสาร การแกปญหาและการคิด
ขั้นสูง (คิดวิเคราะห ประเมินคาและสรางสรรค)
2. สามารถอภิ ป รายผลของการใช เ ทคโนโลยี ใ นการเพิ่ ม ขอบเขตของการศึ ก ษา
วิทยาศาสตรเพิ่มเติมได อาทิ การใชเทคโนโลยีในการทํานายผลการทดลองหรืออธิบาย
ปรากฏการณทางธรรมชาติ
3. เขาใจ และสามารถอธิบายและใชเทคโนโลยีในการพัฒนาความคิดสรางสรรค
ตลอดจนมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณในการเลือกใชเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการคิดคน
นวัตกรรม
4. สามารถอภิปรายอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตอการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม
5. สามารถวิจารณบทบาทของเทคโนโลยีในแวดวงวิทยาศาสตรทุกระดับ มองเห็น
ผลกระทบทุกมิติทั้งประโยชนและโทษตอผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ทุกกลุม
สรุป
ทามกลางการเปลีย่ นแปลงของกระแสสังคมสงผลใหการศึกษาจําเปนตองปรับตัวไปสู
มิติใหม ที่เอื้อเฟอใหผูเรียนไดใชความคิดสรางสรรคในการสรางนวัตกรรมเพื่อแกปญหาสังคม
ดังนั้นเทคโนโลยีจึงมีอิทธิพลมากขึ้น ไมใชเพียงเครื่องมือในการสืบคนขอมูลอีกตอไป หากแต
เปนหนึ่งในปจจัยสําคัญในการออกแบบหรือประดิษฐนวัตกรรมใหม ๆ ถึงเวลาแลวที่ครูไทย
ตองตื่นตัวและพรอมที่จะปลูกฝงทักษะสําคัญเหลานี้ใหแกผูเรียน จึงนํามาสูแนวคิดสําคัญ
ที่มนุษยในยุคนี้จําเปนตองเรียนรู คือ NOT ซึ่งการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรไปพรอมกับ
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การสอดแทรกบทบาทของ NOT จําเปนตองอาศัยความรูค วามเขาใจของผูส อนในการขับเคลือ่ น
อยางเปนรูปธรรม ใชกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design Process:
EDP) ในการจัดการเรียนรูร ว มกับการสะทอนคิดของนักเรียนทายบทเรียน (Explicit reﬂective
approach) เพื่อผลิตผูเรียนใหเปนนวัตกรอยางมีศักยภาพสําหรับโลกอนาคต
รายการอางอิง
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