กฤษลดา ชูสินคุณาวุฒิ
นักวิชาการ สาขาออกแบบและเทคโนโลยี สสวท. / e-mail: pmang@ipst.ac.th
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รอบรู้เทคโนโลยี

กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม คืออะไร?
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาการศึกษาด้านสะเต็มศึกษา
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะและสมรรถนะที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความก้าวหน้า
ในศตวรรษที่ 21 โดยได้ก�ำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา พร้อมกับได้ให้ความหมายของค�ำว่าสะเต็มศึกษาว่า
“สะเต็มศึกษา (STEM Education) คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยเน้นการน�ำความรู้ ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนา
กระบวนการหรือผลผลิตใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�ำรงชีวิตและการท�ำงาน” ซึ่งการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาได้น�ำ
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering design process) มาใช้เป็นส่วนหนึง่ ของการท�ำงานเพือ่ สร้างสรรค์ชนิ้ งานหรือวิธกี าร
ทั้งนี้หน่วยงานต่าง ๆ ทางด้านการศึกษาได้น�ำเสนอกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมไว้มากมายโดยมีชื่อเรียกแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น
สภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (National
Research Council: NRC) ได้ร่วมกับสมาคมครูวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (the National Science Teachers Association: NSTA)
และสมาคมเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของอเมริกา
(the American Association for the Advancement of
Science; AAAS) ก�ำหนดมาตรฐานการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ฉบับ
ใหม่ส�ำหรับประเทศ เรียกว่า (Next Generation Science
Standard: NGSS) โดยเรี ย กกระบวนการท� ำ งานนี้ ว ่ า
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเสนอขัน้ ตอนการท�ำงาน
ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ การก�ำหนดปัญหา การพัฒนา
แนวทางแก้ปัญหาและการลงมือปฏิบัติเพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุด
ของการแก้ปัญหา โดยการท�ำงานมีลักษณะเป็นวงจรที่สามารถ
ย้อนกลับไปแก้ไขได้ ดังแผนภาพ
แผนภาพ วงจรกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ของ Next Generation Science Standard, USA
(ที่มา: http://www.nextgenscience.org/)
ปีที่ 42 ฉบับที่ 190 กันยายน- ตุลาคม 2557
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สมาคมนักเทคโนโลยีและวิศวกรรมศึกษานานาชาติ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (International Technology and Engineering
Educators Association; ITEEA) ได้กำ� หนดขัน้ ตอนของกระบวนการ
ท�ำงานหรือกระบวนการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีไว้ในมาตรฐานการรู้
เทคโนโลยี (Standards for Technological Literacy) และเรียก
กระบวนการท�ำงานนีว้ า่ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ประกอบด้วย
ขั้นตอนการท�ำงานส�ำคัญ คือ การก�ำหนดปัญหา (Identifying the
problem) สร้างแนวคิด (Generating ideas) ด้วยเทคนิคการระดมสมอง
และการด�ำเนินการวิจัย เพื่อส�ำรวจแนวคิดการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้
การเลือกแนวคิดที่เหมาะสม (Selecting a solution) การทดสอบ
(Testing the solution) ด้ ว ยการสร้ า งแบบจ� ำ ลอง (Models)
และต้ น แบบ (Prototypes) เพื่ อ ตรวจสอบแนวคิ ด การแก้ ป ั ญ หา
การปฏิบตั งิ าน (Making the item) ด้วยการสร้างชิน้ งานเพือ่ น�ำไปแก้ปญั หา
การประเมินผล (Evaluating it) ด�ำเนินการแก้ปัญหาด้วยชิ้นงานและ
ประเมินว่าสามารถแก้ปญ
ั หาได้หรือไม่ และการน�ำเสนอผล (Presenting
the results) ทั้งนี้การท�ำงานสามารถย้อนกลับเพื่อปรับปรุงแก้ไข
ได้ตลอดจนกระทั่งได้แนวทางที่เหมาะสมที่สุด (Optimum)

แผนภาพ วงจรกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ของ STEM Center for
Teaching and Learning™ (ทีม่ า: http://www.iteea.org/)

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ บ อสตั น ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
(Museum of Science, Boston) ด�ำเนินโครงการพัฒนาเด็กให้รู้
วิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering and technological literacy)
หรือเรียกว่า Engineering is Elementary (EiE) เพือ่ วิจยั พัฒนาหลักสูตร
ขับเคลือ่ นมาตรฐานและน�ำหลักสูตรไปใช้ในชัน้ เรียนโดยบูรณาการ
แนวความคิดด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี และทักษะทางวิทยาศาสตร์
โดยมีกลุม่ เป้าหมายคือเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษา (Grades 1-5)
และใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ประกอบด้วย ค้นหาปัญหา
สร้างแนวคิดและเลือกแนวคิดที่ดีที่สุด วางแผนลงมือปฏิบัติ และ
ตรวจสอบ ดังแผนภาพ
นิตยสาร สสวท.

ก�ำหนดปัญหาหรือความต้องการ

ทดสอบและประเมินผล

สร้างแนวทางแก้ปัญหา

ลงมือปฏิบัติ
แผนภาพ วงจรกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ของ ITEEA, USA

นอกจากนี้ ศูนย์การเรียนการสอนสะเต็ม ของสมาคม
เทคโนโลยีและวิศวกรรมศึกษานานาชาติ (International
Technology and Engineering Educators Association’s STEM Center for Teaching and Learning™)
ได้พัฒนารูปแบบกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ประกอบด้วย ก�ำหนดปัญหาหรือความต้องการ ค้นหาแนวคิด
วางแผนและพัฒนาแนวคิด ทดสอบและประเมินผล
และน�ำเสนอ ซึง่ การท�ำงานมีลกั ษณะเป็นวงจรทีส่ ามารถ
ย้อนกลับไปท�ำงานในขัน้ ตอนต่าง ๆ ได้ดงั แผนภาพ
แผนภาพ วงจรกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ของ Engineering is Elementary, UK (ที่มา: http://www.eie.org/)
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กระทรวงทางการศึกษา ประเทศอังกฤษ (Department for
Education) ก�ำหนดหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนหลักสูตร
ของโรงเรียนนานาชาติทใี่ ช้ระบบอังกฤษ (UK National Curriculum,
International GCSE and IB Diploma) และใช้กระบวนการท�ำงานว่า
กระบวนการออกแบบ (Design process) ประกอบด้วย ก�ำหนด
ความต้องการ รวบรวมข้อมูล สร้างแนวคิด พัฒนาแนวคิด ลงมือปฏิบตั ิ
และประเมินผล โดยการท�ำงานมีลักษณะเป็นวงจรที่สามารถ
ย้อนกลับไปท�ำงานขั้นตอนต่าง ๆ ได้ ดังแผนภาพ
แผนภาพ วงจรกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ของ (National Curriculum,
International GCSE and IB Diploma, UK. (ทีม่ า: https://www.gov.uk/government/
publications/national-curriculum-in-england-design-and-technologyprogrammes-of-study)

หน่วยงานการศึกษาและการฝึกอบรม ของรัฐนิวเซาท์เวลล์
ประเทศออสเตรเลีย (NSW Department of education and
training, Australia) ซึ่งรับผิดชอบจัดการศึกษาของรัฐ
ได้เรียกกระบวนการท�ำงานนีว้ า่ กระบวนการเทคโนโลยี (Technology
process) ประกอบด้วยการท�ำงาน 3 ระยะ คือ การส�ำรวจและ
ก�ำหนดงาน การสร้างและพัฒนาแนวคิด การลงมือปฏิบัติ โดย
ในแต่ ล ะระยะจะมี ก ารวางแผนการจั ด การและประเมิ น ผล
ด้วยเสมอ ดังแผนภาพ

แผนภาพ วงจรกระบวนการเทคโนโลยี
ของ NSW, Australia (ทีม่ า: http://www.
curriculumsupport.education.nsw.gov.au/designproduce/tech_process.htm

จากการน�ำเสนอกระบวนการท�ำงานทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้นจะพบว่า มีรปู แบบและขัน้ ตอนการท�ำงานบางอย่างแตกต่างกัน แต่มี
เป้าหมายเดียวกันเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการท�ำงานอย่างเป็นขั้นตอน รู้จักการวางแผนการแก้ปัญหา ใช้ทรัพยากร (Resources)
อย่างคุม้ ค่าภายใต้ขอ้ จ�ำกัด (Constraints) สามารถคิดค้นหาแนวทางทีห่ ลากหลายเพือ่ แก้ปญั หาอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สงู สุด
โดยแต่ละรูปแบบจะมีขนั้ ตอนหรือรายละเอียดคล้ายกัน ซึง่ สสวท. โดยสาขาออกแบบและเทคโนโลยี ได้ศกึ ษาและวิเคราะห์รปู แบบ
กระบวนการท�ำงานดังกล่าว และสังเคราะห์กระบวนการท�ำงานทีส่ อดคล้องกับบริบทของประเทศไทยไว้ ตัง้ แต่ หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2544 จนมาถึง หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
แผนภาพ วงจรกระบวนการเทคโนโลยี
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ใน สาระการออกแบบและ
(Technological process) ของ สสวท. ประเทศไทย
เทคโนโลยีกลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
ก�ำหนดปัญหาหรือความต้องการ
และเรียกชือ่ กระบวนการท�ำงานนีว้ า่ กระบวนการเทคโนโลยี
(Technological process) ซึง่ สามารถน�ำไปจัดการเรียนรูต้ าม
ประเมินผล
รวบรวมข้อมูล
แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ในการสร้างสรรค์
ชิ้นงานหรือวิธีการได้โดยการท�ำงานสามารถย้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข
ปรับปรุงแก้ไขในขัน้ ตอนต่าง ๆ ได้ตลอดขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์
เลือกวิธีการ
ทดสอบ
ดังแผนภาพ
ออกแบบและปฏิบัติการ
ปีที่ 42 ฉบับที่ 190 กันยายน- ตุลาคม 2557
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รายละเอียดขั้นตอนการท�ำงาน ดังนี้
กระบวนการเทคโนโลยี

บทบาทผู้สอน

บทบาทผู้เรียน

ขั้นก�ำหนดปัญหาหรือความต้องการ
• ก�ำหนดสถานการณ์เทคโนโลยีและความท้าทายเพือ่ ให้ • ท�ำความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์เทคโนโลยี
เป็ น ขั้ น วิ เ คราะห์ ป ั ญ หาหรื อ ความต้ อ งการหรื อ ผูเ้ รียนคิดแก้ปญั หาหรือสนองความต้องการ ซึง่ สถานการณ์ และความท้าทาย อย่างละเอียด
สถานการณ์ปัญหาหรือความต้ อ งการอย่ า งละเอี ย ด
อาจเกิดจากสิง่ ทีป่ ระสบในชีวติ ประจ�ำวัน ชุมชนและสังคม • ก�ำหนดปัญหาหรือความต้องการที่ต้องการแก้ไข
เพื่ อ ก� ำ หนดปั ญ หาหรื อ ความต้ อ งการที่ ชั ด เจน • สร้างความตระหนักเพือ่ ให้ผเู้ รียนเห็นความส�ำคัญของ
สามารถน�ำไปแก้ไขได้จริง อาจใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น
การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ
ผังก้างปลา (Fish bone diagram) SWOT การใช้ชุด
ค�ำถาม 5W 1H
ขั้นรวบรวมข้อมูล
• จัดเตรียมสื่อและแหล่งเรียนรู้ รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำ
เป็นขั้นรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือความ
เกีย่ วกับการรวบรวมข้อมูล เพือ่ หาวิธกี ารแก้ปญั หาหรือ
ต้องการ เพือ่ หาวิธกี ารแก้ปญั หาหรือสนองความต้องการ สนองความต้องการที่หลากหลายจากสื่อและแหล่ง
ทีห่ ลากหลาย จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ด้วยวิธีการ
เรียนรู้ต่าง ๆ อย่างรอบด้าน
สังเกต สอบถามจากผู้รู้ สืบค้นหรือส�ำรวจจากสื่อและ • ร่วมวิเคราะห์ทรัพยากรและข้อจ�ำกัดที่ต้องค�ำนึงถึง
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ น�ำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์
ในการท�ำงาน
และสรุปเป็นสารสนเทศและวิธกี ารแก้ปญ
ั หา หรือสนอง • กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดหาวิธีการแก้ปัญหาหรือสนอง
ความต้องการ โดยวิธีการอาจมีได้มากกว่า 1 วิธี
ความต้องการให้ได้มากกว่า 1 วิธี
• ร่วมสรุปองค์ความรู้และสารสนเทศที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ
ขั้นออกแบบและปฏิ บัติการ
เป็ น ขั้ น ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเกี่ยวกับวิธี
การแก้ปญั หาหรือสนองความต้องการเป็นภาพร่าง 2 มิติ
ภาพร่าง 3 มิติ ภาพฉาย ภาพ Quick sketch ผังงาน
ซึ่งอาจใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ จากนั้น
วางแผนและปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนตามแนวทาง
ที่ได้ออกแบบและวางแผนไว้ ผลงานที่ได้อาจเป็นชิ้น
งานหรือวิธีการก็ได้

• วิเคราะห์และสรุปเกี่ยวกับทรัพยากรและข้อจ�ำกัด
ที่ต้องค�ำนึงถึงในการท�ำงาน
• ก�ำหนดประเด็นในการรวบรวมข้อมูลที่กลุ่มให้ความ
สนใจ และสร้างเครือ่ งมือในการรวบรวมข้อมูล แล้วส�ำรวจ
เก็บรวบรวมข้อมูล สืบเสาะหาความรู้ ศึกษา หรือสืบค้น
ข้อมูลในประเด็นที่กลุ่มให้ความสนใจ
• วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปองค์ความรู้ สารสนเทศและ
สรุปวิธกี ารแก้ปญ
ั หาหรือสนองความต้องการ ซึง่ ควร
มีมากกว่า 1 วิธี
• น�ำเสนอข้อมูลและผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล และวิธกี าร
แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ

• จัดเตรียมวัสดุที่จ�ำเป็นและอุปกรณ์ เครื่องมือใน • ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเกีย่ วกับวิธกี ารแก้ปญั หา
การปฏิบัติงาน
หรือสนองความต้องการเป็นภาพร่างความคิดหรือผังงาน
• ให้คำ� แนะน�ำและร่วมพิจารณาเลือกภาพร่างความคิดให้ แล้วพัฒนาความคิดโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้ได้
เหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการมากทีส่ ดุ
ความคิดที่หลากหลาย มีความแปลกใหม่
และสามารถแก้ปญ
ั หาหรือสนองความต้องการได้จริง • วิเคราะห์และเลือกภาพร่างความคิดทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ
ตามข้อจ�ำกัด ภายใต้ทรัพยากรทีม่ อี ยู่
น�ำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
• กระตุน้ ให้ผเู้ รียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ • วางแผนการท�ำงานและลงมือปฏิบตั เิ พือ่ สร้างชิน้ งาน
• ให้คำ� แนะน�ำและเน้นย�ำ้ การใช้อปุ กรณ์ เครือ่ งมือให้ ส�ำหรับแก้ปญ
ั หาหรือสนองความต้องการ โดยใช้งาน
ถูกต้องและปลอดภัย รวมทัง้ ให้ความช่วยเหลือผูเ้ รียน อุปกรณ์ เครือ่ งมือเหมาะสมกับประเภทของงาน ท�ำงาน
ในการใช้ ง านอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ บางอย่ า งที่ มี ถูกต้องและปลอดภัย
ความซับซ้อนและอันตรายในการปฏิบตั งิ าน

ขั้นทดสอบ
• ให้ค�ำแนะน�ำและร่วมตรวจสอบ ทดสอบชิ้นงาน • ตรวจ ทดสอบการท� ำ งานของชิ้ น งานเพื่ อ หาจุ ด
เป็นขั้นตรวจสอบ ทดสอบ และบันทึกผลว่าชิ้นงาน
เพื่อหาจุดบกพร่องทีต่ อ้ งปรับปรุงแก้ไข
บกพร่ อ งที่ ต ้ อ งปรั บ ปรุ ง แก้ ไข พร้ อ มทั้ ง บั น ทึ ก
หรือวิธีการมีความสอดคล้องตามรูปแบบที่ออกแบบ
ข้อมูลการตรวจ ทดสอบการท�ำงานของชิ้นงาน
ไว้หรือไม่ สามารถท�ำงานหรือใช้งานได้หรือไม่ และมี
ข้อบกพร่องอย่างไร หากผลการทดสอบพบว่า ชิน้ งาน
หรือวิธกี ารไม่สอดคล้องตามรูปแบบทีอ่ อกแบบไว้ ท�ำงาน
หรือใช้งานไม่ได้ หรือมีขอ้ บกพร่องทีค่ วรปรับปรุงแก้ไข
จะต้องปฏิบตั งิ านในขัน้ ปรับปรุงแก้ไขต่อไป

นิตยสาร สสวท.
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บทบาทผู้สอน

บทบาทผู้เรียน

• จัดเตรียมสื่อและแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับการรวบรวม • วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล จากการตรวจสอบ ทดสอบการ
ขั้นปรับปรุงแก้ไข
ท�ำงานของชิ้นงาน
เป็นขั้นวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบเพื่อหาจุดที่ควร ข้อมูลเพื่อใช้ปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน
แก้ ไขและแนวทางการปรั บ ปรุ ง แก้ ไข แล้ ว จึ ง ท� ำ • ให้คำ� แนะน�ำและร่วมวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการตรวจสอบ • ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้ได้ชิ้นงานตามที่
การปรับปรุงแก้ไขในส่วนนั้นจนกระทั่งได้ชิ้นงานหรือ ทดสอบการท� ำ งานของชิ้ น งาน รวมทั้ ง แนวทาง ออกแบบไว้
วิธกี ารสอดคล้องตามรูปแบบทีอ่ อกแบบไว้ และสามารถ การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ท�ำงานหรือใช้งานได้ ถ้าหากพบว่าชิ้นงานหรือวิธีการ • ให้ค�ำแนะน�ำหากต้องย้อนกลับไปปรับปรุงแก้ไข
ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ออกแบบไว้ ยังคงท�ำงานหรือ ในขัน้ ตอนต่าง ๆ เช่น การย้อนกลับไปรวบรวมข้อมูล
ใช้งานไม่ได้ควรกลับไปออกแบบและปฏิบัติการ หรือ อีกครั้ง หรือเลือกวิธีการใหม่ หรือออกแบบและ
กลับไปรวบรวมข้อมูลและเลือกวิธีการที่เหมาะสมใหม่ ปฏิบัติการอีกครั้ง
อีกครั้ง
ขัน้ ประเมินผล
• อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนในการน�ำชิ้นงานไป • น�ำชิ้นงานไปแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ และ
เป็นขั้นน�ำชิ้นงานหรือวิธีการไปแก้ปัญหาหรื อ สนอง แก้ปัญหาหรือความต้องการ
ประเมินผลว่า ชิ้นงานที่สร้างขึ้นสามารถแก้ปัญหา
ความต้องการ และประเมินผลว่าชิ้นงานหรือวิธีการ • ร่วมสรุปองค์ความรู้จากการแก้ปัญหาหรือสนอง หรือสนองความต้องการภายใต้สถานการณ์เทคโนโลยี
สามารถแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการได้หรือไม่ ความต้องการ
ความท้าทาย ข้อจ�ำกัดและทรัพยากรทีม่ อี ยูห่ รือไม่ อย่างไร
หากการประเมิ น ผลพบว่ า ชิ้ น งานหรื อ วิ ธี ก ารไม่ • ให้ข้อเสนอแนะส�ำหรับการพัฒนาชิ้นงานในอนาคต พร้อมทัง้ บันทึกผลเพือ่ ใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับการพัฒนา
สามารถแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการได้ ควรกลับ และกรณีที่ชิ้นงานไม่สามารถแก้ปัญหาหรือสนอง ชิ้นงานต่อไป
ไปพิจารณาวิธีการต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นรวบรวมข้อมูลและ ความต้องการได้
• น�ำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตัดสินใจเลือกวิธีการเพื่อเข้าสู่กระบวนการเทคโนโลยี
ใหม่อีกครั้งหนึ่งหรืออาจย้อนกลับไปยังขั้นออกแบบ
และปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก ารแก้ ป ั ญ หาหรื อ
สนองความต้องการใหม่ ซึ่งการย้อนกลับไปปฏิบัติ
งานในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการเทคโนโลยี
ผูป้ ฏิบตั งิ านสามารถย้อนกลับไปยังขัน้ ตอนใดขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ที่ประสบ
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