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บทคัดย่อ 

บทความนี้นําเสนอแนวคิดทางวิศวกรรมและ
ความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดทางวิศวกรรมกับ
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งความสําคัญของการผนวกแนวคิด
เชิงวิศวกรรมกับการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยอธิบายความหมายของวิศวกรรม
สํ าหรับการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน  การออกแบบเชิ ง
วิศวกรรม ความสอดคล้องและความแตกต่างระหว่าง
แนวปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (science 
and engineering practices) ซ่ึงแนวปฏิบัติท้ังสองมี
ความคล้ายคลึงกัน แต่มีจุดเน้นต่างกันสองอย่างคือ 
วิทยาศาสตร์เริ่มด้วยการต้ังคําถาม ในขณะที่วิศวกรรม
เริ่มด้วยการกําหนดปัญหาหรือความต้องการ และ
วิทยาศาสตร์สร้างคําอธิบายในขณะที่วิศวกรรมสร้าง
แนวทางแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ อย่างไรก็
ตามแนวปฏิบัตินี้ยังคงความสําคัญของการสืบเสาะ
(inquiry)ซ่ึงจําเป็นต้องใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อ
สร้างสรรค์ชิ้นงานหรือวิธีการผ่านการออกแบบเชิง
วิศวกรรม (engineering design) ซ่ึงการผนวกแนวคิด
ของวิศวกรรมเข้าสู่การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์จะช่วย
ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ไม่เพียงเป็นการเรียนรู้
เนื้อหา ทฤษฏี หรือฝึกทักษะปฏิบัติเท่านั้น แต่ต้อง
สามารถนําความรู้ไปสู่การประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริงมากขึ้น รวมทั้งเป็นการฝึกทักษะสําคัญของ
ผู้เรียนในศตวรรษนี้ 

คําสําคัญ: การสอนวิทยาศาสตร์  การออกแบบเชิง
วิศวกรรม 

 

 

 

Abstract 

This article presents the concept of 
engineering and its relevance to science as well 
as the importance of integrating engineering into 
science learning management in the 21st 
Century. The meaning of engineering and 
engineering design used in basic education will 
be presented. Moreover, similarities and 
differences between science and engineering 
practices will also be pointed out. Both Science 
and Engineering practices are, in fact, very 
similar, however they have two different intents. 
First, science starts with asking a question while 
engineering starts with identifying a problem or 
need. Second, science develops explanation 
while engineering develops a solution. However, 
both practices still retain the importance of 
inquiry which is needed in solving a problem in 
order to construct artifacts or methods through 
engineering design. Integrating the concepts of 
engineering into science instruction can enhance 
science learning not only in content knowledge 
and practical skills, but also can enhance the 
application of science and how it is used in real 
life. More importantly, engineering design helps 
foster students’ essential skills in today’s world. 

Keywords: Science Instruction, Engineering 
Design 
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บทนํา 

สังคมโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่าง
มากและมีแนวโน้นที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและ
รวดเร็ ว  การดํารงชี วิตหรือการทํางานมีการนํ า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนางานและการดําเนิน
ชีวิตมากขึ้น หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ต้องการ
บุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ มีทักษะในการแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถ
แข่งขันกับระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ท่ีไม่เพียงแต่แข่งขัน
กันภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังต้องแข่งขันกับสังคม
โลกท่ีมีอัตราการแข่งขันสูงขึ้นเนื่องด้วยความสามารถใน
การเข้าถึงสื่อต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ดังนั้น

การพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อให้สามารถก้าวเข้าสู่โลกแห่ง
อนาคตนั้นจึงมีความสําคัญอย่างย่ิง นั่นหมายถึงการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและสอดคล้องกับสังคมโลก
อนาคตซ่ึงไม่เพียงแต่ มุ่งเน้นที่เนื้อหาแต่ยังต้องฝึก
ทักษะที่จําเป็นเพื่อการทํางานและดํารงชีวิตในโลก
ปัจจุบันและอนาคตดังกรอบแนวคิดสําคัญเพื่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ Partnership 
for 21st Century Learningหรือที่รู้จักกันในชื่อ 21st 

Century Learning Framework ซ่ึงได้อธิบายถึง
ทักษะสําคัญที่ผู้เรียนในยุคนี้ต้องได้รับการพัฒนา ดัง
แผนภาพ 

 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ท่ีมา: http://www.p21.org/ 
 

จากภาพจะเห็นได้ว่าทักษะที่จําเป็นสําหรับ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ท่ีนอกเหนือจากวิชาหลักท่ี
ผู้เรียนต้องมี ประกอบไปด้วย 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ 
ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี โดยการ
จัดการเรียนรู้ในปัจจุบันผู้สอนต้องคํานึงถึงการฝึก
ทักษะทั้งสามด้านนี้พร้อมกับการฝึกทักษะสําคัญอีก 3 
อย่างที่เรียกว่า 3Rs ประกอบไปด้วย การอ่าน 
(Reading) การเขียน (writing) และการคิดคํานวณ 
(arithmetic)  

วิทยาศาสตร์ถือ เป็นหนึ่ ง ในวิชาหลักของ
การศึกษาเพื่อการพัฒนาคนโดยเฉพาะในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสําคัญในการพัฒนาคนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล และสาร
มารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้และวิทยาศาสตร์ยัง
เป็นวิชาที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ซ่ึงในปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกาได้
ประกาศใช้กรอบแนวคิดการเรียนวิทยาศาสตร์สําหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ (K-12 Next Generation 
Science Standard: NGSS) โดยผนวกแนวคิดของ
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วิศวกรรม  (Engineering) เข้ า ไปเป็นส่ วนหนึ่ ง ใน
แนวคิดสําคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน 
(National Research Council, 2012)บทความนี้จึง
นําเสนอแนวความคิดหลักของวิศวกรรมและแนวทาง
ในการนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งความสําคัญของการผนวกแนวคิดวิศวกรรมเพื่อ
การส่งเสริมความรู้และทักษะสําคัญของผู้เรียน 

วิศวกรรมตามแนวคิดกรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
NGSS 

เอกสารกรอบแนวคิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ฉบับใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้นําเสนอแนวคิด
ของวิศวกรรมซึ่งต้องผนวกเข้าไปในกระบวนการของ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน โดยได้ให้หลักการ
สําคัญของวิศวกรรมว่าเป็นกระบวนการของการ
แก้ปัญหาหรือทํางาน  โดยเรียกว่า  กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม (engineering design 
process) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงมีขั้นตอนหลักๆ 
3 ส่วน (National Research Council, 2012) ได้แก่  

1) การระบุปัญหารวมถึงเงื่อนไขและข้อจํากัดท่ี
เกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนทําความเข้าใจกับ

ปัญหาหรือความต้องการให้มีความชัดเจนว่าคืออะไร มี
เงื่อนไขหรือข้อจํากัดอะไรบ้างที่เป็นกรอบเงื่อนไขของ
การแก้ปัญหา ซ่ึงจะทําให้ผู้ เรียนสารถดําเนินการ
แก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็นภายใต้ข้อจํากัดต่าง ๆ ท่ีมี 

2) พัฒนาแนวทางแก้ปัญหาและเลือกวิธีการที่
เหมาะสมที่สุดในขั้นตอนนี้ผู้เรียนต้องมีการสํารวจหรือ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ หรืออาจดําเนินการเก็บ
ข้อมูลด้วยการทดลองดูว่าปัจจัยอะไรบ้างที่จะมีส่วน
ช่วยในการแก้ปัญหาที่กําหนด แล้วดําเนินการสร้าง
ทางเลือกของการแก้ปัญหาพร้อมกับวิเคราะห์ทางเลือก
ท่ีคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ดีท่ีสุดหรือเหมาะสมที่สุดใน
การแก้ปัญหา 

3) ดําเนินการแก้ปัญหาตามแนวทางที่เลือก
ภายใต้เงื่อนไขและข้อจํากัดท่ีกําหนดหลังจากที่ได้เลือก
ทางเลือกของการแก้ปัญหาข้างต้นแล้ว ผู้เรียนต้องลง
มือปฏิบัติเพื่อทดสอบและปรับปรุงแก้ไขวิธีการที่ได้
ออกแบบมาว่าเหมาะสมหรือไม่ ซ่ึงอาจเป็นไปได้ว่า
แนวทางนั้นอาจจะยังไม่ดีพอ ทําให้ต้องย้อนกลับไปดูท่ี
ทางเลือกอีกครั้ง หรืออาจต้องวิเคราะห์ปัญหาให้
ละเอียดอีกครั้งก็เป็นได้ 

 

 
ภาพที่ 2  แนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทาง NGSS 
ท่ีมา: National Research Council (2012 
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จะเห็นว่าแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมนี้จะเป็นไปในลักษณะของกระบวนการทํางาน
แบบวงจรท่ีย้อนกลับไปมาแบบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างแต่
ละขั้นตอนการทํางาน (interactive cycle) และสิ่ง
สําคัญคือคําตอบที่ได้มีได้หลากหลายแนวทาง แต่ละ
แนวทางอาจมีจุดเด่นแตกต่างกันไปและระหว่างทางของ
การแก้ปัญหาจะมีการใช้ความรู้และทักษะที่หลากหลาย 
เช่น การทดลอง การออกแบบ การวิเคราะห์ข้อมูล การ
สร้างแบบจําลอง การคํานวณ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการ
แก้ปัญหามีประสิทธิภาพสูงสุด 

ดังนั้นโดยรวมแล้วจะเห็นว่าคําว่าวิศวกรรมใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้จะหมายถึงกระบวนการ
ของการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบภายใต้ทรัพยากร
และข้อจํากัดต่างๆ (resources and constraints)
รวมถึงการวิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อย และความคุ้มทุน 
(trade-offs) เ พ่ือให้ไ ด้ผลลัพธ์ที่ เหมาะสมที่สุด 
(optimal solution) โดยกระบวนการแก้ปัญหานี้มี
องค์ประกอบหลักๆ ได้แก่ การระบุปัญหาหรือเงื่อนไข
ท่ีเกี่ยวข้องให้ชัดเจน การวางแผนเพื่อหาแนวทาง
แก้ปัญหา และการดําเนินการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ท่ี
เหมาะสมท่ีสุด โดยกระบวนการแก้ปัญหานี้อาจมี
ขั้นตอนย่อยเพื่อการวิเคราะห์ให้ละเอียดและมีความ
แม่นยํามากย่ิงขึ้น กระบวนการแก้ปัญหานี้มักเรียกว่า 
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (engineering 
design process) ซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบ (model) 
ขึ้นกับความละเอียดของขั้นตอนการทํางานที่ต้องการ
นําเสนอ แต่โดยสรุปแล้วมีแนวคิดคล้ายกันคือการ
แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่างสร้างสรรค์
ภายใต้ทรัพยากร (resources) และข้อจํากัด
(constraints) รวมถึงการวิเคราะห์ข้อดี ข้อด้วย ความ
คุ้มทุน (trade-offs) และคําตอบของการแก้ปัญหาอาจ
มีได้หลากหลายแนวทาง (Committee on 
Integrated STEM Education, 2014) 

แนวปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์และแนวปฏิบัติทาง
วิศวกรรม 

วิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติโดยใช้การสืบเสาะ (inquiry) ในขณะที่
วิศวกรรมเป็นการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ
สนองความต้องการของมนุษย์โดยใช้การออกแบบเชิง

วิศวกรรม (engineering design) อย่างไรก็ตาม
กระบวนการทํางานของทั้งนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร
จะมีแนวปฏิบัติท่ีมีความสอดคล้องกัน โดยในกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฉบับใหม่ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้กําหนดให้แนวปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมเชื่อมโยงกันรวมเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่า 
science and engineering practices (National 
Research Council, 2012) ในที่นี่ขอแปลเป็นไทยว่า 
แนวปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมซ่ึงประกอบ
ไปด้วย 

1. ต้ังคําถามทางวิทยาศาสตร์และกําหนด
ปัญหาทางวิศวกรรม (asking questions (for science) 
and defining problems (for engineering)) 

 

2. พัฒนาและใช้แบบจําลอง (developing 
and using models) 

 

3. วางแผนและลงมื อสํ า รวจตรวจสอบ
(planning and carrying out investigations) 

 

4. วิ เคราะห์ และแปลความหมายข้ อมู ล 
(analyzing and interpreting data) 

 

5. ใช้คณิตศาสตร์และการคิดประมวลผลเชิง
คอมพิวเตอร์ (using mathematics and 
computational thinking) 

 

6. สร้ างคํ าอธิบายทางวิทยาศาสตร์และ
อ อ ก แ บ บ วิ ธี ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม 
(constructing explanations (for science) and 
designing solutions (for engineering)) 

 

7. ร่วมสนใจในการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์
จากหลักฐานที่ได้ (engaging in argument from 
evidence) 

 

8. รวบรวม  ประเมิ น  และสื่ อสารข้ อมู ล 
(obtaining, evaluating, and communicating 
information) 

ท้ั งนี้  ผู้ สนใจสามารถศึกษารายละเอี ยด
ความหมายของแนวปฏิบั ติทางวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมเพิ่มเติมได้จากบทความของ สิรินภา กิจเกืฎ่อ
กูล  (2558) นิพนธ์ จันเลน  (2557) หรือ Bybee 
(2011) อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแนวปฏิบัติทาง
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วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมจะเห็นได้ว่าท้ังสองอย่างนั้น
มีความสอดคล้องกันมาก แต่มีจุดต่างอยู่ 2 ส่วน
สําคัญคือ  วิทยาศาสตร์ เริ่ม ด้วยการต้ังคําถาม 
ในขณะที่วิศวกรรมเริ่มด้วยการกําหนดปัญหา และ
วิทยาศาสตร์สร้างคําอธิบายในขณะที่วิศวกรรมสร้าง
แนวทางแก้ปัญหา และสิ่งหนึ่งที่สําคัญจากแนวปฏิบัติ
นี้คือการสืบเสาะ (Inquiry) ท่ีไม่ได้ปรากฏเด่นชัดใน
มาตรฐานฉบับใหม่ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาโดย
ละเอียดแล้วจะเห็นได้ว่าแนวปฏิบัติข้างต้นนั้นจริงๆ 
แล้วก็ยังคงเป็นไปตามแนวคิดของการสืบเสาะไม่ว่าจะ
เป็นการสํารวจตรวจสอบ การสร้างแบบจําลอง การ
วิ เคราะห์และแปลความหมายข้อมูล  การสร้ าง
คําอธิบาย การโต้แย้ง การสืบค้น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
การผนวกแนวคิดของการออกแบบเชิงวิศวกรรมจะทํา

ให้ผู้ เรียนได้กระบวนการของการแก้ปัญหาท่ีมีได้
หลากหลายแนวทาง ประยุกต์ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติ
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์ผลงานที่เชื่อมโยงกับชีวิต
จริงมากขึ้น ทําให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญของการเรียนรู้
ทฤษฎีสู่ ก ารสร้ า งสรรค์นวั ตกรรม  ซ่ึ งอาจสรุป
เปรียบเทียบวิทยาศาสตร์กับวิศวกรรมได้ดังตารางที่ 1
และนอกจากนี้การผนวกแนวคิดทางวิศวกรรมในการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ยังช่วยฝึกทักษะสําคัญให้กับ
ผู้ เรียนในหลายด้าน เช่น การแก้ปัญหา(problem-
solving) ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี วิ จ า ร ณญ าณ (critical 
thinking) ความคิดสร้างสรรค์(creativity) การคิดเชิง
ระบบ(systems thinking) เป็นต้นซ่ึงทักษะเหล่านี้
ล้วนเป็นทักษะสําคัญของการทํางานในปัจจุบันและ
อนาคต 

ตารางที่ 1  สรุปเปรียบเทียบวิทยาศาสตร์ (Science) กับวิศวกรรม (Engineering) 
 

ศาสตร์สาขา เก่ียวข้องกับ จุดเน้นแนวปฏิบัติ กระบวนการที่ใช้ 
วิทยาศาสตร์ (Science) การศึกษาปรากฏการณ์

ธรรมชาติ  
• ต้ังคําถาม/ข้อสงสัย 
• สร้างคําอธิบาย 

การสืบเสาะ (Inquiry) 

วิศวกรรม (Engineering) การแก้ปัญหาหรือสนอง
ความต้องการ 

• กําหนดปัญหาหรือ
ความต้องการ 

• สร้างแนวทางแกป้ัญหา 

การออกแบบเชิง
วิศวกรรม (Engineering 
design) 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีมีท้ังองค์ความรู้และ
ทักษะ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะเกิดขึ้นได้ดีหากครู
ออกแบบกิจกรรมและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ี
เหมาะสมให้กับผู้เรียนโดยการผสมผสานทั้งด้านเนื้อหา
และทักษะกับสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ได้อย่างลง
ตัว รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เห็นความ
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง (real life relevance) ดังนั้นการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาความเป็นผู้รู้
วิทยาศาสตร์ (science literate person) ไม่
เพียงแต่มุ่งเน้นที่การสอนเนื้อหาหรือทฤษฏี แต่
จําเป็นต้องพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการ
ฝึกทักษะที่จําเป็น มีการลงมือปฏิบัติผ่านการสืบเสาะ 
รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะผ่านกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อแก้ปัญหา สร้างสรรค์
ชิ้นงานหรือวิธีการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ซ่ึงจะช่วย

ให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น
และยังเป็นการฝึกทักษะสําคัญกับผู้เรียนในศตวรรษนี้ 
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