
บทท่ี 1 
แนวคิดของวิศวกรสังคม 

ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด 
 

 ใต้ร่ม “ราชภัฏ” มีเมล็ดพันธุ์ที่กำลังเติบโตและรอวันงอกงามในนาม “นักศึกษาราชภัฏ” ที่ได้รับการบ่ม
เพาะ ปลูกฝังรูปแบบความคิด ระบบวิชาความรู้เพ่ืออุ้มชูตัวเอง เกื้อกูลแบ่งปันสังคม ด้วยการเดินตามรอยแก่นแท้
ของความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง ยิ่งต้องยืนหยัดร่ำเรียนเพียรสร้างส่งผ่านวิชาการ
พัฒนาท้องถิ่น ที่หล่อหลอมให้เกิดกระบวนการคิดที่ดี ออกแบบเครื่องมือ องค์ความรู้ในสรรพวิชา สรรพศาตร์ติด
ยอดแห่งปัญญากลับไปสู่การพัฒนาสังคมฐานราก ปวงชนฐานแก้ว ไม่เพียงสะท้อนความเป็นผู้มีจิตอาสาในการ
พัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏยังเป็นเบ้าหลอมจิตวิญญาณของครูเพื่อนำองค์ความรู้ไปสร้าง
ปัญญาแห่งแผ่นดินรากแก้ว ให้เด็กที่เป็นดั่งดวงแก้วของสังคมไทย ให้เด็กไทยมีดวงแห่งปัญญาของแผ่นดินอยู่ทุก
หย่อมหญ้า ณ ที่แห่งนี้เป็นพื้นที่อบรมบ่มสรรพศาสตร์เพื่อสร้างปัญญาให้นักศึกษาราชภัฏ เป็น “วิศวกรสังคม” 
อย่างภาคภูมิ วันนี้คือ “นักศึกษา” วันข้างหน้าคือ “บัณฑิตวิศวกรสังคม”  
 บทเรียนนี ้ต้องศึกษาให้ “เข้าใจ” กับแนวคิด ทฤษฎีของวิศวกรสังคม ทั ้งความหมาย ความสำคัญ 
องค์ประกอบ หลักปรัชญาของวิศวกรสังคมใต้ร่มราชภัฏ เพื่อเกิดความรู้ “เข้าถึง” ความเป็นวิศวกรสังคมจน
สามารถเกิดแนวทางของการ “พัฒนา” ตนเองอย่างพากเพียรจนนำไปสู่การเป็นวิศวกรสังคมได้อย่างภาคภูมิ 
 
1.1 ความหมายของวิศวกรสังคม 
 เมื่อพิจารณาตามนามบัญญัติที่สะท้อนคุณลักษณะของคำว่า “วิศวกรสังคม” (Social Engineer) มีคำ
สำคัญอยู่ 2 คำท่ีมีความหมายอย่างชัดเจนเฉพาะตัว คือ วิศวกร (Engineer) และ สังคม (Social) โดยนิยามไว้ดังนี้ 
 วิศวกร (Engineer) 
 คำว่า “วิศวกร” หมายถึง ผู้ประกอบอาชีพงานด้านวิศวกรรมในบทบาทหน้าที่การสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ 
คำนวณ ออกแบบ ตรวจแก้ไข รวมถึงการควบคุมการผลิต การก่อสร้างในกิจการงานขนาดใหญ่ถือเป็นคนที่มีความ
ชำนาญในการช่างทั้งปวง ซึ่งผู้ที่จะเป็นวิศวกร ได้นอกจากมีความรู้ด้านวิศวกรรมแล้วยังต้องได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจำนวพวกโยธา เหมืองแร่ เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการและอื่น ๆ จากสภาวิศวกรตาม
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ผู้ที่เรียนวิศวกรรมศาสตร์จะมีความเชื่อในการนับถือ “พระวิศวกรรม” หรือ 
“พระวิษณุกรรม” เทพแห่งการช่างเป็นผู้สร้างสรรค์ดลบันดาลสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ขึ้นในโลกซึ่งคนไทยได้รับอิทธิพล
ทางแนวคิดมาจากอารยธรรมอินเดีย นอกจากนี้มีนิยามในพจนานุกรมเคมบริดจ์ ได้นิยามคำว่า Engineer ไว้ว่า 
บุคคลที่มีหน้าที่ออกแบบ สร้าง ซ่อม ควบคุมเครื่องจักร เครื่องยนต์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า หรือสิ่งต่างๆ อาทิ ถนน 
ทางรถไฟ  สะพาน โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, 2564; ชนินทร์ วิศ
วินธานนท์, 2548; Cambridge Dictionary, 2021; ราชกิจจานุเบกษา, 2542) ดังนั้นสรุปได้ว่า วิศวกร หมายถึง
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บุคคลผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ถนัดด้านการช่าง ออกแบบ สร้าง ซ่อม ผลิต ควบคุมสิ่งประดิษฐ์โดยมีใบ
ประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมเป็นการรับรองความสามารถ 
  สังคม (Social) 

“มีคำกล่าว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เป็นคำกล่าวไว้ตั้งแต่สมัยกรีกโบราณของอริสโตเติล” โดยคำว่า 
สังคม ไว้ในเอกสารประกอบการสอนรายวิชาเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ ไว้ว่า คำว่า “สังคม”คำในภาษา
บาลี สามารถจำแนกเป็นสองคำที่มีความหมายเฉพาะตัวเองคำแรก คือ “สัง” กับ “คม” ซึ่งคำว่า “สัง” แปลว่า
ด้วยกัน พร้อมกัม ส่วนคำว่า “คม” แปลว่า ไป ดำเนินไป เมื่อรวมกัน “สังคม”(Society) หลายคนจะเข้าใจตรงกัน
ว่า “การอยู่รวมกัน” “ไปพร้อมกัน” “ไปด้วยกัน” นั่นหมายความว่าบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาอยู่อาศัยร่วมกัน 
ภายใต้อาณาเขตเดียวกันอย่างชัดเจน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยมีวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ 
เหมือนกัน พ่ึงพาอาศัยกันได้ และอยู่ภายใต้กฎระเบียบเดียวกัน บางทีอาจแสดงออกมาในเชิงรูปธรรม เป็นกลุ่มคน 
เผ่า หมู่บ้าน ชุมชน สมาคม ภาค ประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ใน
ทิศทางเดียวกันว่า สังคม หมายถึง กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันนับตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีขอบเขตที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน มี
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งการทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี การยึดถือระเบียบแบบแผนอย่าง เดียวกัน 
การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันแก้ไขปัญหารับผิดชอบกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกลุ่มไปให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างพร้อมเพียงกัน 
ซึ่งสังคมจะมีลักษณะเด่นชัดตามแบบแผนของตนเอง เช่น สังคมเมือง สังคมชนบท ย่อมมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไป
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดมักจะมีการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน (พัทยา สายหู, 2526: 67; จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์และคณะ
, 2545: 59; พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542,2546: 1159; พิชัย ผกาทอง, 2547: 20; คณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 2550: 35; สุดา ภิรมย์แก้ว, 2544: 67; ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2558: 
157-158) และคำว่า สังคม เกิดจากการรวมตัวกนของมนุษย์ตั้งแต่สองคน แล้วพัฒนาเป็นสังคมขนาดใหญ่ ซึ่งมี
ความสลับซับซอน มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และระเบียบปฏิบัติที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน โดยมักจะรู้
และเข้าใจกันว่า สังคม หมายถึง “สังคมมนุษย์” นักปราชญ์ชาวกรีกโบราณ อริสโตเติล ได้กล่าวว่า “มนุษย์เป็น
สัตว์สังคม เพราะมนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะในรูปของสังคม” (สถาบันการศึกษาทางไกล, สำนัก
บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, 2548: 4; คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 2550: 32; 
พิชัย ผกาทอง, 2547: 20)  ดังนั้นคำว่า “สังคม” จึงหมายถึง พ้ืนที่ชีวิตและกิจกรรมร่วมกันของคนตั้งแต่ 2 คนขึ้น
ตั้งแต่สามีภรรยา ไปสู่การสร้างครอบครัวและหลายครอบครัวเป็นคุ้ม หมู่  ชุมชน เผ่าและหมู่บ้าน มีกิจกรรมทาง
สังคมและวัฒนธรรมร่วมกัน มีพ้ืนที่รวมใจของคน จนหลายกิจกรรมที่ทำแล้วเป็นที่ยอมรับกันในหมู่บ้าน ชุมชนเกิด
เป็นวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงาม มีวิถีประชา กฎกติกา จารีตขึ้น มีบรรทัดฐาน กฎหมาย ที่สำคัญ “หัวใจของสังคม
คือ การสื่อสารการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน” เพราะสังคมต้องเชื่อมโยงระหว่างคนต่อกัน คนร่วมกิจกรรมกับหลาย
คน ต้องมีจุดร่วมคือ คุยกัน สื่อสารกัน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของคน นั่นเอง (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2563: 70-71) 
ดังนั้นคำว่า “สังคม” จึงหมายถึง คน ตามนิยามในภูมิสังคมที่ได้เล่าจากประสบการณ์สนองพระราชดำริเรียนรู้
หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554: 50) จึงสรุปความหมายคำว่า สังคม ไว้ว่า การรวมกลุ่มของคนตั้งแต่สองคนขึ้น
ไปอยู่ร่วมกันในพื้นที่อาณาเขตเดียวกันอย่างชัดเจน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในการดำรงชีวิต มีปฏิบัติ วัฒน
ประเพณี กฏกติกาจารีตในการคอยดูแลซึ่งกันและกัน มีโครงสร้างอำนาจในการปกครองเพื่อปกป้องให้สมาชิกอยู่
ด้วยการแบ่งหน้าที่ตามบทบาทที่เหมาะสมอยู่รวมกันอย่างมีความสุข หากเมื่อรวมนิยามจากการประชุมผู ้ที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวันที่ 18 ตุลาคม 2564 จัดโดยสำนักวิชาการศึกษา
ทั่วไป (GE) โดยมี ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการประจำ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื ่อการพัฒนาท้องถิ่น  เป็นวิทยากร ได้อธิบายคำว่า “วิศวกรสังคม” เป็น
กระบวนการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมให้กับนักศึกษาดดยการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริง 
(Multidisciplinary Active Learning) ที่ใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (Social Lab Based) ผ่านการ 
Coaching ของคณาจารย์ต่างคณะต่างสาขา และปราชญ์ชาวบ้านเพื่อให้นักศึกษาต่างคณะต่างสาขาร่วมดำเนิน
กิจกรรมแก้โจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่ (Area Based) ด้วยตัวนักศึกษาเองตลอดกระบวนการ โดยมุ่งเป้าที่การสร้าง
นักศึกษาให้กลายเป็นบัณฑิตนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักนวัตกรรม  

  
ภาพที่ 1.1 วิศวกรสังคม จากคำบรรยายของ ดร.นงรัตน์ อิสโร  
ที่มา: สำนักวิชาการท่ัวไป (GE) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (18 ตุลาคม 2564) 
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วิศวกรสังคม (Social Engineers) 
คำว่า “วิศวกรสังคม” ไม่มีนิยามตรงตัวแต่มีการอธิบายองค์ประกอบของวิศวกรสังคมไว้ว่าเป็นผู้มีทักษะ

ความสามารถและความชำนาญการสังเกต การตั้งคำถาม การฟังอย่างไตร่ตรอง การสร้างกัลยาณมิตรที่สะท้อน
ลักษณะบุคคลออกมาเป็นคนที่มีความสามารถด้านการคิด การสื่อสาร การประสาน และการสร้างนวัตกรรม 
ผู้เขียนจึงให้นิยามคำว่า วิศวกรสังคม หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถในคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล 
เชื่อมโยงอย่างบูรณาการแบบข้ามศาสตร์ คละศาสตร์ ผสมศาสตร์มีความรู้การใช้เครื่องมือ เทคนิควิธี กระบวนการ 
ขั้นตอนในการพัฒนาคนในชุมชนท้องถิ่น มีความสามารถในการสื่อสารประสานงานกับกลุ่มคน ภาคีเครือข่าย 
หุ้นส่วนทางสังคมได้อย่างมีกัลยาณมิตร และถนัดชำนาญในการสร้างนวัตกรรมทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาของ
ชมุชน สังคมและประเทศไทย 
 
1.2 ความสำคัญและองค์ประกอบของวิศวกรสังคม 
 1.2.1 ความสำคัญของวิศวกรสังคม 
 วิศวกรสังคมเป็นกระบวนการพัฒนาทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงเหตุ-ผล เห็น
ปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อ
ขัดแย้ง ระดมสรรพกำลังและทรัพยกรในการแก้ไขปัยหาและทักษะการสร้างนวัตกรรมโดยการจัดการเรียนรู้ข้าม
ศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริง (Multidisciplinary Active Learning) ที่ใช้้การพััฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (Social 
Lab Based) ผ่านการโค้้ช (Coaching) จากคณาจารย์์ต่างคณะต่างสาขาและปราชญ์์ชาวบ้้าน เพ่่ือให้้นัักศึึกษาต่าง
คณะต่างสาขาร่วมดำเนิินกิจกรรมแก้้โจทย์์ (นงรัตน์ อิสโร, 2564) นอกจากนี ้“วิศวกรสังคม” ในบทความวิชาการ
ของวารสารทหารพัฒนา เรื่องพระบรมราโชบายด้านการศึกษากับภารกิจของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในการเป็น
สถาบันอุมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ผู้เขียนจึงได้สรุปความสำคัญของ “วิศวกรสังคม” ไว้ดังนี้ 
 (1) แนวคิดของวิศวกรสังคม จุดเริ่มต้นของการใช้คำ “วิศวกรสังคม” ถูกหยิบยกจากคำว่าวิศวกรรมทาง
สังคมในหลักนิติรัฐศาสตร์ช่วงศตวรรษที่ 19 ที่อธิบายการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ที่มองผลประโยชน์ของ 3 กลุ่ม
ผลประโยชน์ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผลประโยชน์ที่เกิดจากปัจเจกชน ( Individual Interest) กลุ่มที่ 2 ผลประโยชน์
สาธารณะ (Public Interest) และกลุ่มที่ 3 ผลประโยชน์์ทางสัังคม (Social interest) โดยจัดระบบผลประโยชน์ให้
สมดุลด้วยกฏหมาย เพื่อให้ทุกคนมีความพึงพอใจในช่วงเวลา สถานการณ์ ด้วยกระบวนการวิศวกรรมทางสังคม 
(Social Engineering) เพื่อรักษาสมดุลของกลุ่มผลประโยชน์ทั้ง 3 กลุ่มให้สุญเสียร้าวฉานน้อยที่สุด (Linus J. 
McManaman, 1958) 
 (2) ปลายปี พ.ศ. 2562 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งได้สร้างรูปแบบการพัฒนานักศึกษาภายใต้
ชื่อโครงการว่า “วิศวกรสังคม” โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นห้องเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนักศึกษาระหว่างเรียน
ปกติในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อสร้าง “Soft Skills” ที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะแห่งอนาคต 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีสอน ปรับห้องเรียนสี่เหลี่ยมเป็นห้องเรียนชุมชน ให้ “ทักษะ
วิศวกรสังคม” ติดตัวนักศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและทำงานในอนาคต (นงรัตน์ อิสโร, 2562) 
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 (3) โครงการวิศวกรสังคม เป็นกระบวนการพัฒนานักศึกษาเพื่อการเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อบทบาทการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต้กรอบแนวคิดของการ
วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน การยกระดับองค์ความรู้ของชุมชน การสร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาชุมชน และการสร้าง
ความยั่งยืนในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่บนฐานข้อมูลชุมชน พัฒนานักศึกษาต้องนำไปใช้ในการจัดการกับปัญหาหรือ
ความท้าทายในชีวิตที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณาญาณเพื่อแก้ปัญหาให้ถูกจุด (Critical 
Thinking/Problem-solving) การสร้างวิธีการแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ (Creativity 
Thinking) การสื่อสาร (Communication) และการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ๆ (Collaboration) สอดคล้องกับพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษาด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ใจความว่า 
“การศึกษาต้องสร้างให้คนมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำ และเป็น
พลเมืองดีมีระเบียบวินัย” โดยมีกระบวนการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นวิศวกรสังคมอยู่บน
หลักการพื ้นฐานด้านการศกึษาเพื ่อจัดการเรียนรู ้ 3 ประการ ได้แก่ จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative 
Education) (ประเวศ วะสี, 2554) การทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) (Cook et al, 1997; 
Mulrow et al, 1997) การคิดเชิงระบบ (System Thinking) (Senge, 1990; มนตรี แย้มกสิกร, 2546; เกรียง
ศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ,์ 2549; นงรัตน์ อิสโร, 2564)  
 ดังนั้นผู้เขียนจึงสรุปว่า “วิศวกรสังคม” มีความสำคัญในฐานะการเป็น “ทักษะวิศวกรสังคม” (Social 
Engineer Skills) แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นทักษะเฉพาะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ได้รับ
การปลูกฝัง อบรม ให้ความรู้ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ค้นหาปัญหาที่แท้จริง คิดอย่างเป็นระบบ 
คิดเชิงสร้างสรรค์ คิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ลงมือทำอย่างมีระบบ แบบแผนขั้นตอนตามหลักวิชา ไม่ติด
ตำรา พิจารณาจากปัญหาที่แท้จริง สื่อสาร ประสานงานกับเป้าหมาย ภาคีเครือข่าย หุ้นส่วนทางสังคมอย่างเข้าใจ 
เข้าถึง พึ่งพา พัฒนาอย่างยั่งยืน รู้จักสร้างเครื่องมือ ใช้เทคนิควิธีให้สอดคล้องกับวิถีวิธีภูมิสังคมที่ประชาชนอยู่
อาศัยในชุมชนท้องถิ่น ผลิตนวัตกรรมทางสังคมไปแก้ปัญหาของสังคมได้ในแนวทางที่ถูกต้องดีงามจนสร้างตนเป็น
ที่พ่ึงแห่งตน สร้างตนเป็นที่พ่ึงของสังคมได้อย่างสง่างามสมกับเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างภาคภูมิ 
 
 1.2.2 องค์ประกอบของวิศวกรสังคม 
 วิศวกรสังคมเป็นทักษะที่บูรณาการองค์ความรู้และศาสตร์ต่าง ๆ มาประกอบเพื่อให้นักศึกษา หรือบุคคลมี
ศักยภาพ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ ความถนัดในการคิด เครื่องมือ เทคนิควิธี กระบวนการขั้นตอน และ
นวัตกรรมในการแก้ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น จึงมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 5 ส่วนองค์ประกอบดังนี้ 
 ส่วนที่ 1: หลักการ ประกอบด้วย 3 หลักการ 1 นโยบาย 1 วิธีการ หมายความว่า นักศึกษาที่เรียนรู้
ทักษะการเป็นวิศวกรสังคมต้องมีกรอบในการยึดเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง ซึ่ง 3 หลักการ หมายถึง (1) 
หลักการครองราชย์ (2) หลักการทรงงาน 23 หลักการเป็นแนวทางของการพัฒนาตนเองไปสู่การพัฒนาผู้อื่นและ
สังคม (3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึด 3 ห่วง 2 เงื ่อนไข นำไปสู ่ความสมดุลย์ยั ่งยืน (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2554) ส่วนคำว่า 1 นโยบาย 4 มี เป็นนโยบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีการอธิบายไว้โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล 
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นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย อ้างอิงถึงเมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในงาน “เซเว่นบุ๊คอ
วอร์ด” ได้มีศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นประธาน มีการอัญเชิญพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กล่าวว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 
ด้าน ดังนี้ (สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย, 2560) 

(1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ข้อนี้มีคำขยายว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่น
ในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

(2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ข้อนี้มีคำขยายว่า ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพ่ือ
ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพ่ือสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

(3) มีงานทำ มีอาชีพ ข้อนี้มีคำขยายว่า ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ทำงานจนสำเร็จ อบรมให้เรียนรู้การ
ทำงาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้ 

(4) เป็นพลเมืองดี ข้อนี้มีคำขยายว่า การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ำใจ มีความเอ้ือ
อาทร ต้องทำงานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” 
 ส่วนคำว่า 1 วิธีการ ที่เป็นกระบวนการบูรณาการด้วยวิธีการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ได้ถูกอธิบายไว้ใน
ประเด็น ประสบการณ์สนองพระราชดำริ เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย ดร.สุเมธ 
ตันติเวชกุล ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “พระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน ทรงตรัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” 
นั่นคือต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน มิใช่การ
นำความเจริญหรือบุคคลจากสังคม ภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัว หรืออย่างการ
ฟ้ืนฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พระองคต์รัสว่า “...เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้น
ก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...” และทรงใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” นั่นคือ
ก่อนจะทำอะไร ต้องมีความเข้าใจเสียก่อน เข้าใจภูมิประเทศ เข้าใจผู้คนในหลากหลายปัญหาทั้งทางด้านกายภาพ 
ด้านจารีตประเพณีและวัฒนธรรม เป็นต้น และระหว่างการดำเนินการนั้น จะต้องทำให้ผู้ที่เราจะไปทำงานกับเขา
หรือทำงานให้เขานั้น “เข้าใจ” เราด้วย เพราะถ้าเราเข้าใจเขาแต่ฝ่ายเดียว โดยที่เขาไม่เข้าใจเราประโยชน์คงจะไม่
เกิดข้ึนตามที่เรามุ่งหวังไว้ “เข้าถึง” ก็เช่นกัน เมื่อรู้ปัญหาแล้ว เข้าใจแล้ว ก็ต้องเข้าถึง เพ่ือให้นำไปสู่การปฏิบัติให้
ได้ และเมื่อเข้าถึงแล้วจะต้องทำอย่างไรก็ตามให้เขาอยากเข้าถึงเราด้วย ดังนั้น จะเห็นว่าเป็นการสื่อสารสองทาง 
ทั้งไปและกลับ ถ้าสามารถทำสองประการแรกได้สำเร็จ เรื่อง “การพัฒนา” จะลงเอยได้อย่างดี เพราะเมื่อต่างฝ่าย
ต่างเข้าใจกัน ต่างฝ่ายอยากจะเข้าถึงกันแล้ว การพัฒนาจะเป็นการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ให้และผู ้รับ 
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)  

ส่วนที่ 2: 4 ทักษะวิศวกรสังคม ประกอบด้วย ทักษะการคิิดเชิิงเหตุผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน (ทักษะการประสาน) และทักษะการสร้างนวัตกรรม (นงรัตน์ อิสโร, 2564) 

ส่วนที่ 3: 1 การจัดการเรียนการสอนแบบข้ามศาสตร์แบบลงมือปฏิบััติ ิจริ ิง (Multidisciplinary Active 
Learning) ที่ใช้้การพััฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน  (Social Lab Based) (นงรัตน์ อิสโร, 2564) 

ส่วนที่ 4: 5 เครื่องมือวิศวกรสังคม มีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้ (นงรัตน์ อิสโร, 2562) 
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(1) เครื่่องมือ “ฟ้าประทาน” เป็นการฝึกการสังเกตและเก็บข้อมูลสรรพสิ่ง และตีความหมายข้อมูล
ทุกมิติให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุดของชุมชน  

(2) เครื่องมือ “นาฬิกาชีวิต” เป็นการฝึกความคุ้นชินกับการตั้งคำถามหลัก ได้แก่ ทำอะไร (What) 
ทำที่ไหน (Where) ทำอย่างไร (How) ทำไมต้้องทำ (Why) ศึกษาใคร (Who) และเก็บข้อมูลเมื่อไหร่ (When) มี
การบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลให้เกิดความชัดเจน  

(3) เครื่ ่องมือ “ไทม์ไลน์พัฒนาการ”เป็นกระบวนการฝึกการลำดับเหตุการณ์ผ่านเรื่ ่องเล่า  โดยใช้้
ทักษะการตั้งคำถามเพื่ ่อรวบรวมข้อมูลตามลำดับเวลาและลำดับเหตุการณ์์อย่างเป็นระบบ เพื่ ่อให้สามารถวิิ
เคราะห์์ศักยภาพและทุนทางสังคมหรือทุนชุมชนที่จะช่วยให้เข้าใจวิถีแห่งสรรพสิ่ง 

(4) เครื่ ่องมือ “ไทม์ไลน์์กระบวนการ” เป็นกระบวนการฝึกถอดรหัสขั้นตอนหรือกระบวนการด้วย
การตั้งคำถามอย่างสงสัยใคร่รู้ และบันทึกข้อมูล เรียงลำดับอย่างเป็นระบบ เพ่่ือให้เข้าใจวิิธีการได้มาของสิ่งที่ศึึกษา
อย่างถ่องแท้้แบบหยั่งรากลึึกและครบถ้วน จนสามารถนำไปสู่การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพ่่ือการพัฒนา
กระบวนการ (Process development)  

(5)  เครื่ ่องมือ “M.I.C. model” เพื่ ่อการพัฒนาท้องถิ่น” เป็นกระบวนการฝึกคิิดเชิิงสร้างสรรค์์
เพ่่ือสร้้างนวััตกรรม ซึ่งสามารถนำเอาผลลัพธ์จากเครื่องมือ “ไทม์์ไลน์์กระบวนการ” มาพััฒนาต่อยอดเพ่ิมประสิิทธิิ
ภาพ คุณภาพ มูลค่า หรือคุณค่าให้สูงขึ ้นโดยยุบรวมขั ้นตอน (Process Modification) ปรับปรุงขั้นตอน
กระบวนการ (Process Improvement) หรือเพ่ิมเติมขั้นตอนใหม่ในกระบวนการ (Process Creation) ตามลำดับ 

ส่วนอีก 2 เครื่องมือพัฒนาเป็นเครื่องมือการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยอาศัยการมีส่วนร่วมเชิงปฏิบัติการของ
ประชาชนในการร่วมกิจกรรมหรือโครงการไปพร้อมกันในฐานะเป็นภาคีเครือข่ายหุ้นส่วนทางสังคม คือ เครื่องมือที่
เรียกว่า “เส้นปฏิสัมพันธ์เชิงอำนาจ” เป็นการใช้การสัมภาษณ์กลุ่มภาคีเครือข่ายหุ้นส่วนสังคม เก็บข้อมูล
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกลุ่มที่เชื่อมโยงกันซึ่งจะเป็นความขัดแย้งหรือร่วมมือ มีพลังอำ นาจใน
โครงสร้างบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มเพื่อคัดเลือกตัวจริงให้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น และอีกเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาร่วมกันคือ “การคิดเชิงออกแบบ” (Design Thinking) ที่
เป็นการอธิบายข้อมูลชุมชนอย่างเป็นกระบวนการเชิงปฏิบัติการแบบครบวงจรที่สามารถอธิบายสิ่งที่เป็นปัญหา
แท้จริงของชุมชนนำไปสู่การสร้างเครื่องมือนัวตกรรม และนำไปทดสอบการใช้เครื่องมือซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการ
วิจัยเชิงพื ้นที ่ได้อย่างดีมาก ประกอบด้วย 5 กระบวนการ ได้แก่ (1) Empathize (เข้าใจปัญหา) (2) Define 
(นิยาม/กำหนดปัญหาใช้ชัดเจน) (3) Ideate (สร้างสรรค์/รวบรวมความคิด) (4) Prototype (แบบจำลอง/สร้าง
ต้นแบบ) และ(5) Test (ทดสอบ/ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง) (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2564)  

 ส่วนที่ 5: นำไปใช้ประโยชน์ของทักษะวิศวกรสังคม เริ ่มจากสร้าง “Soft Skill” ให้เชี ่ยวชาญ พัฒนา
ตนเองให้มีองค์ความรู้ สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างกัลยาณมิตร คิดสร้างนวัตกรรมแก้ปัญหาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 ดังนั้นผู้เขียนจึงสรุปเป็นผังภาพกระบวนการพัฒนาวิศวกรสังคม ตามองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นดังนี้ 
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ฟ้าประทาน นาฬิกาชีวิต ไทมไ์ลนพ์ัฒนาการ ไทมไ์ลน์ก์ระบวนการ M.I.C. model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ทักษะวิศวกรสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.2 กระบวนการพัฒนาวิศวกรสังคมเชิงองค์ประกอบ 
 
 

3 หลักการ: หลักการครองราชย์ หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง; 1 นโยบาย 4 มี: มีทัศนคติที่ดี มี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงคุณธรรม มีอาชีพงานทำ มีความเป็นพลเมืองดี; 1 วิธีการ: เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 

ทักษะการคิิดเชิิงเหตุผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการประสาน ทักษะการสร้าง
นวัตกรรม 

Multidisciplinary 
Active Learning เส้นปฏิสัมพันธ์เชิงอำนาจ การคิดเชิงออกแบบ 

“Soft Skill” ให้เชีย่วชาญ พัฒนาตนเองให้มอีงคค์วามรู้ 
สร้างปฏสิัมพนัธ์กบัผูอ้ื่นอยา่งกลัยาณมิตร คดิสร้างนวตักรรม

แกปั้ญหาพฒันาชุมชนท้องถิน่ 
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1.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับวิศวกรสังคม 
 เมื่ออธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับวิศวกรสังคมยังไม่พบว่ามีทฤษฎีที่อธิบายได้ตรง แต่มีแนวคิดทฤษฎีที่
อธิบายสัมพันธ์เชิงบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะ เทคนิควิธีที่สามารถอธิบายได้จนสามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึงแก่น
แท้ของความเป็นวิศวกรสังคม จนเป็นทักษะพิเศษในการบ่มเพาะให้กับนักศึกษามี “ทักษะวิศวกรสังคม” ได้อย่าง
เต็มภาคภูมิ ดังสามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 13.1 ศาสตร์พระราชา 
 รากแห่งสรรพสิ่งในการบ่มเพาะทักษะวิศวกรสังคม มีลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับทักษะนักพัฒนา
สังคม ศาสตร์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ทักษะวิศวกรสังคมเป็นการเริ่มบ่มเพาะที่ตนเองเป็นหัวใจสำคัญ ให้
ความสำคัญกับการสร้างภูมิความรู้ให้มีภูมิปัญญาจากความหลากหลายของสรรพศาสตร์ ในบทนี้ได้สะท้อนศาสตร์
พระราชาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ที่ผู้เขียน
สรุปว่า “ศาสตร์พระราชา คือองค์ความรู้วิชาภูมิปัญญาของพระเจ้าแผ่นดิน: พระปรีชาญาณ” มี 2 ฉากทัศน์ ดังนี้  

ฉากทัศน์แรก: 2 หลักการ 1 ทฤษฎี 1 วิธีการ ฉากทัศน์ที่สอง: จากนภา ผ่านภผูา สู่มหานที 
3 หลักการ 

น้ำคือชีวิต 
หลักการครองราชย์: ปณิธาน ทศพิธราชธรรม 

23 หลักทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(3 ห่วง 2 เงื่อนไข) 

ลด ละ เลิก หลุด ลดละเลิก 

จากนภา ฝนหลวง 
ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ผ่านภูผา แนวพระราชดำริด้านป่าไม้ 
ทำตามลำดับขั้น  - ปลูกป่าโดยไมต่้องปลูก 
ไม่ตดิตำรา พออยู่พอกิน ทางสายกลาง  - ปลูกป่าในท่ีสูง 
ทำให้ง่าย  เศรษฐกิจพอเพียง  

3 ห่วง 
พอประมาณ  - การปลูกป่าทดแทน 

การพึง่ตนเอง มีเหตผุล  - ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
ประหยดั เรียบง่ายไดป้ระโยชน์สูงสุด มีภูมิคุม้กันท่ีดีในตัว  - ป่าเปียก 
ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน 2 เงื่อนไข: ความรู้ คุณธรรม  - ภูเขาป่า 
ทำงานอย่างมีความสุข ความพร้อม สมดลุย์ เข้มแข็ง  ฝายชะลอน้ำ 
ความเพียร : พระมหาชนก มั่นคง ยั่งยืน  เขื่อน 

1 ทฤษฎี: ทฤษฎีใหม่ (NEW THEORY)  อ่างเก็บน้ำ 
ขั้นต้น: พออยู่พอกิน การจดัการพืน้ท่ีให้มีประโยชน์สูงสุด (ตนเอง)  แฝก 
30% (น้ำ) 30% (นา) 30% (ป่า) 10% (ที่อยู่อาศัย)  แก้มลิง 

มีมากเกินไป เหลือนำไปค้าขาย จำหน่าย จ่าย แจก (สร้างอาชีพ)  กังหันน้ำชัยพัฒนา 
ขั้นพัฒนา: มีอยู่มีกิน (รวมกลุม่)  น้ำดีไล่น้ำเสีย 
รวมพลังเป็นกลุ่มสร้างอาชีพ หรือเป็นกลุ่มสหกรณ ์  แกล้งดิน 
ขั้นก้าวหน้า: อยูด่ีมีสุข (ขยายตลาดหาแหล่งทุน)  ทฤษฎีใหม ่
จัดหาทุน แหล่งเงิน ลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  สู่มหานท ี แหลมผักเบี้ย 

“สร้างศักยภาพ มีศักดิ์ศรี อยู่ดีกินดีไดต้ลอดทั้งปี”  ป่าชายเลน 
1 วิธีการ: เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  

ภาพที่ 1.3 ฉากทัศน์ศาสตร์พระราชา 
ที่มา: ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา (2552), สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (2554), มูลนิธิชัยพัฒนา (2557; 2564)  
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 13.2 พระราชดำรัส กฏหมาย ยุทธศาสตร์ 
  13.2.1 พระราชดำรัส 

เมื่อวิศวกรสังคมเป็นทักษะหนึ่งที่นำมาพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จากแรงบันดาลใจ
ของคำว่า “ราชภัฏ” ทำให้ผู้เขียนนึกถึง “ความผูกพัน” ที่มาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(ในหลวงรัชกาลที่ 10) ครั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.31 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินลง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราช
วโรกาสให้ นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และประธานคณะกรรมการ
ดำเนินงานในพิธ ีพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาล ัยราชภัฏและผู ้เก ี ่ยวข ้อง 
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง โดย
เสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เพ่ือสมทบกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และเพ่ือ
สมทบทุนมูลนิธ ิคุร ุปถัมภ์ (NSRU Channel มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ , 2560; ที ่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.), 2562; นงรัตน์ อิสโร, 2564) มีใจความว่า 

“...ข้าพเจ้าได้ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 30 
ปีแล้ว ทำให้รู้สึกมีความสุขและผูกพันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหลายอย่างมาก ไปทุกครั้งก็มีความสุข 

อยากให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏของเรา เป็นประโยชน์กับประชาชน เป็น
ประโยชน์ต่อภูมิภาค และท้องถิ่นจริงๆ จังๆ ในเรื่องการดำรงชีวิต ในเรื่องความรู้ทั่วไป และข้อสำคัญคือผลิตคนดี 
ผลิตคนดีที่เห็นประโยชน์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสังคม คิดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่เป็น
ประโยชน์และเป็นกลไกที่พัฒนาประเทศได้อย่างยิ่ง ถ้าหากตั้งใจ ร่วมกันและคุยกันมากๆ จะเป็นสถาบันหลักที่
พัฒนาประเทศและประชาชนได้อย่างมาก…” 

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่หััว 9 พฤษภาคม 2560 ณ พระที่นั่งอััมพรสถาน 
 
  สรุปใจความจากพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 พบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระองค์ได้อยู่ท่ามกลางความภาคภูมิใจของเหล่าบัณฑิตจากรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏมา 30 ปี ย่อมยังความสุขและ
ผูกพันอย่างยิ่งเมื่อพระองค์ตรัสถึงราชภัฏก็กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏของเรา” อยากให้ผลิตคนดีออกไป
พัฒนาประเทศอย่างจริง ๆ จัง ๆ สมเป็นสถาบันหลักของประเทศเป็นที่พ่ึงของประชาชนนั่นเอง 
 

13.2.2 กฎหมาย 
อุดมการณ์แห่งราชภัฏอยู่ในกฏหมายพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 

มีใจความระบุไว้อย่างชัดเจนว่า (ราชกิจจานุเบกษา, 2547) 
“ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง ปัญญาของแผ่นดิน 

ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการการบํารุงรักษาการ ใช้ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั ้นสูง ทําการสอน วิจัย 
ใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถา่ยทอดและพัฒนาเทคโนโลยีทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและ
สง่เสริมวิทยฐานะครู” 
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  สรุปใจความสำคัญได้ว่า มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พบว่า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏต้องสอนเด็ก ๆ เยาวชนให้เป็นคนเก่ง คนดี มี ใจเพื่อคนส่วนรวม นึกถึงสังคม วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ผลิตนักพัฒนาและผลิตครูให้มีความถนัดเชี่ยวชาญเก่งทั้งวิชาการและวิชาชีพ 
 

13.2.3 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ของกลุ ่มราชภัฏทั ้ง 38 แห่ง ซึ ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดอยู ่ในกลุ่ม

กรุงเทพมหานคร (รัตนโกสินทร์) ซึ่งยุทธศาสตร์ราชภัฏได้มีการเผยแพร่ด้วยฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 
2561 ภายใต้ชื่อว่า “ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
(ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561)” โดยมีสาระสำคัญต่อการพัฒนาวิศวกรสังคมดังนี้  (ที ่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.), 2562) 

(1) วิสัยทัศน์: มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ 
และเป็นสถาบันหลักท่ีบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ  

(2) พันธกิจ:  
- ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะตามความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
- วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมุ่งเน้น

การบูรณาการเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
- พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดยการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำาแนวพระราชดำาริสู่การปฏิบัติ 
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของผู้นำาชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 
- บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 

พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
(3) คำสำคัญ (Key Word) 

สถาบันหลกั: มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันการศึกษาท่ีเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น ในการให้
ความรู้ ให้ความจริง มีความเป็นกลางทางการเมือง ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นให้
บรรลุเป้าหมาย 

อัตลักษณ์บัณฑิต: บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการ 
วิชาชีพพร้อมด้วยคุณคุณลักษณะคนไทยตามพระราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ คือ  

1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง คือ มีความรู้ ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นใน
ศาสนา มั่นคงในสถาบันพระรมหากษัตริย์และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  
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2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง คือรู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ สิ่งที่ชั่ว - ดี ปฏิบัติ
แต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่งาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่ว และช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง  

3) มีงานทำ มีอาชีพ คือ ความรักในงานทำจนงานสำเร็จ มีงานทำ ประกอบอาชีพ
สุจริต สามารถลั้ยตนเองและครอบครัว  

4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย คือ สำนึกในหน้าที่ของทุกคนในการเป็นพลเมืองดี 
ส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่พลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ ก็ต้องทำ” ด้วยความมีน้ำใจ
และความเอ้ืออาทร 

สมรรถนะบัณฑิต: บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการ 
วิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 มีความเป็นมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ราชภัฏที่เกี ่ยวกับวิศวกรสังคมอยู ่ 2 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ ่น มี
เป้าหมายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
มีเป้าหมายด้านบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์ และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ด้านบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 และถ่ายทอด / บ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย 
ด้านบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น
คุณลักษณะเด่นอย่างหนึ่งที่วิศวกรสังคมจะต้องมีคือ พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
 
 13.3 แนวคิดของทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 องค์กร World Economic Forum (WEF) ทำการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน 
รวมทั้งแนวโน้มของเทคโนโลยีในองค์กรใหญ่ๆทั่วโลก ผลการศึกษาได้สรุปทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st-
Century Skill) ออกมาเป็น 16 ทักษะ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ ่ดังนี้ (Maytwin P. (2561) 

1. กลุ่มทักษะพื้นฐานที่จำเป็น (Foundational Literacies) ต้องใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับบริบทที่แตกต่าง
กัน ได้แก่ การใช้ภาษา (Literacy) การคำนวณ (Numeracy) การใช้เทคโนโลยี (ICT Literacy) การใช้วิทยาศาสตร์
กับสิ่งรอบตัว (Scientific Literacy) การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรม (Cultural & Civic Literacy) หรือ
แม้กระท่ัง การจัดการด้านการเงิน (Financial Literacy)  
 2. กลุ่มทักษะสมรรถนะ (Competencies) ต้องนำมาใช้ในการจัดการกับปัญหาหรือความท้าทายที่ต้อง
เจอในชีวิต เป็นทักษะสำคัญที่ใช้ร่วมกันในการวิเคราะห์ปัญหาให้ถูกจุด (Critical Thinking) สร้างวิธีการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ (Creativity) สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่น (Communication & Collaboration) เรียกสั้นว่า 
‘4C’  
 3. กลุ ่มทักษะคุณภาพของตัวบุคคล (Character Qualities) ท ี ่ ใช ้ในการจ ัดการตัวเองกับสภาพ
สังคม ได้แก่ ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) การริเริ ่มสร้างสรรค์ (Initiative) ความพยายามในการบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ (Persistence/Grit) ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อม (Adaptability) 
ความเป็นผู้นำ (Leadership) และ ความตระหนักถึงสังคมและวัฒนธรรม (Social & Cultural Awareness)  

https://medium.com/base-the-business-playhouse/leadership-teamwork-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99-1212846038fb
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  Lifelong Learning   

  21st-Century Skills   

 Foundational Literacies Competencies-4C Character Qualities  

 Literacy Critical Thinking/Problem-solving Curiosity  

 Numeracy Creativity Initiative  

 ICT Literacy Communication Persistence/Grit  

 Scientific Literacy Collaboration Adaptability  

 Cultural & Civic Literacy  Leadership  

 Financial Literacy  Social & Cultural 

Awareness 

 

  Lifelong Learning   

ภาพที่ 1.4 21st-Century Skills of World Economic Forum (WEF) 
ที่มา: Fostering Social and Emotional Learning through Technology, World Economic Forum 
March 2016 (นงรัตน์ อิสโร, 2564) 
 

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาได้แก่ 1) ทักษะด้านการ
เรียนรู้ และนวัตกรรม 2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ รวมถึงต้องตระหนักใน
ทักษะในจิตห้าลักษณะสำหรับอนาคต ได้แก่ จิตเชี่ยวชาญ จิตรู้สังเคราะห์ จิตสร้างสรรค์ จิตเคารพ และจิตรู้
จริยธรรม (เบญจวรรณ ถนอมชยธวัชและคณะ, 2559) เมื่อกล่าวถึงทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะหนึ่งที่
ถูกกล่าวถึงเสมอ คือ “ทักษะชีวิต” เป็นทักษะที่มีความจำเป็นและสำคัญในการสร้างพฤติกรรมนักศึกษาให้เกิดขึ้น 
3 ด้าน ดังนี้ (ยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์ศานติ์และสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ , 2556: และ WHO, 1997; วรรณภา 
พิพัฒน์ธนวงศ,์ 2557) 

1) ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับสติปัญญาความรู้ ความคิด
หรือพฤติกรรมทางด้านสมองของบุคคล ที่ทำให้มีความเฉลียวฉลาด มีความสามารถในการคิดเรื่องราวต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทักษะการสร้างองค์ความรู้ ประกอบด้วย ทักษะด้านความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ (Critical 
Thinking) ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

2) ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ทางด้านจิตใจ ซึ่งจะเกี่ยวกับค่านิยม 
ความรู้สึก ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ และคุณธรรม ประกอบด้วย ทักษะด้านความตระหนักรู้ใน
ตน (Self-Awareness) ทักษะด้านความเห็นใจผู้อื ่น (Empathy) ทักษะด้านความภูมิใจในตน (Self-Esteem) 
ทักษะด้านความมีน้ำใจ (Caring and Sharing) ทักษะด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Social-Responsibility)  

3) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร ( Interpersonal Relationship and 
Communication Skill) ทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา (Decision Making and Problem Solving) 
ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด (Coping with Emotion and Coping with Stress)  
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วิจารณ์ พานิช (2556) ได้เสนอแนวคิด Learning Skills ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมี 3 ส่วน 
เรียกว่า “3Rs 8Cs 2Ls” ดังนี้ 

3Rs ได้แก่ R1) Reading (อ่านออก) R2) (W) Riting (เขียนได้) R3) (A) Rithmetics (คิดเลขเป็น)  
8Cs ได้แก่  

C1) Critical thinking & problem solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการ
แก้ปัญหา)  

C2) Creativity & Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรม)  
C3) Cross-Cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)  
C4) Collaboration, Teamwork & Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและ

ภาวะผู้นำ)  
C5) Communications, information & media literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและ

การรู้เท่าทันสื่อ)  
C6) Computing & ICT literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการ

สื่อสาร)  
C7) Career & learning skills (ทักษะด้านอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)  
C8) Change ทักษะการเรียนรู้อยู่กับการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 

2Ls ได้แก่ Learning (ทักษะการเรียนรู้) Leadership (ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ) 
 ดังนั้นทักษะวิศวกรสังคมจึงเกิดจากผสานองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความถนัด ความหลากหลายทาง
สังคม วัฒนธรรม ภูมิสังคม ภูมิปัญญาไทย ให้เยาวชน วัยรุ่น นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเกิดเป็นผู้ที่มี
ทักษะการคิิดเชิิงเหตุผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการประสาน และทักษะการสร้างนวัตกรรม เป็นทักษะชีวิตแห่ง
ศตวรรษท่ี 21  
 ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2564) ได้สรุปกระบวนวิธีคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นฉากทัศน์แรกที่เมื่อ
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์คือความทันสมัยตามกาลเวลา กระบวนวิธีคิดท่ีเกิดข้ึนย่อมมีความทันสมัย
มากขึ้น ในอดีตเกิดวิธีคิดและวิธีทำแบบลองผิดลองถูก เกิดการแสวงหาความรู้ในเชิงปรัชญาความรู้ที่ห ลากหลาย
ดังที่วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการของพุทธศาสนา คิดเชิงกลยุทธ์ในทหารโบราณ วิธีคิดในอดีตที่หลากหลายมักอยู่ใน
คำสอนทางศาสดาของแต่ละศาสนา และในการสร้างบ้านสร้างเมืองทางการทหาร จนปัจจุบันมีวิธีคิดแบบวิจัย วิธี
คิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ คิดเชิงอนาคต คิดเชิงมโนทัศน์ คิดเชิงประยุกต์ คิดเชิงสร้างสรรค์ คิดนอก
กรอบ และคิดแบบคนจน เมื ่อคิดออกแล้ว คิดได้แล้ว คิดเป็นระบบแล้วย่อมเกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ๆ 
เช่นเดียวกัน อาทิ การเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้แบบเก็บข้อมูลวิจัย การเรียนรู้แบบคนจน 3Rs + 
8Cs + 2Ls PBL (Project-Based Learning) PLC (Professional Learning Community) IBL (Inquiry-Based 
Learning) การเรียนรู้ที่เน้นทักษะชีวิต 4C เทคโนโลยีลิขิตคน เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และ
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หลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) 
ซึ่งหลักการเรียนรู้ในปัจจุบันที่ร่ำเรียนรู้ให้มากข้ึนย่อมสร้างฐานกระบวนวิธคิดใหม่ให้กับอนาคตต่อไป 
 
 13.4 หลักการวิธีคิดโยนิโสมนสิการ 
 หลักการคิดที่เป็นทักษะของวิศวกรสังคม เป็นการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลจึงสามารถเชื่อมโยงไปถึงหลัก
แนวคิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในหลักคำสอนของพุทธศาสนาชื่อว่า “โยนิโสมนสิการ” ความถึงพร้อมแห่งการกระทำไว้ในใจ
โดยแยบคาย หมายความถึง คิดดีมีเหตุผล พึงระลึกเสมอ กระทำด้วยความถูกต้องถี่ถ้วนไร้ข้อกังขาอย่างแจ่มแจ้ง
ด้วยปัญญา ซึ่ง ได้อธิบายนิยามคำว่า โยนิโสมนสิการ ได้อย่างดีเยี่ยมว่า โดยรูปศัพท์ โยนิโสมนสิการ ประกอบด้วย 
โยนิโส กับ มนสิการ มาจาก โยนิ แปลว่า เหตุ ต้นเค้า แหล่งเกิด ปัญญา อุบาย วิธี ทาง ส่วนคำว่า มนสิการ แปลว่า 
การทำในใจ การคิด คำนึง นึกถึง ใส่ใจ พิจารณา เมื่อรวมเข้าเป็นโยนิโสมนสิการ ท่านแปลสืบ ๆ กันมาว่า การทำ
ในใจโดยแยบคาย นอกจากนี้คำอธิบายนิยามคำว่า โยนิโสมนสิกการ ว่าคิดเป็น คิดเป็นระบบ คิดเป็นเรื่องเป็นราว 
ถ้าคนเราฝึกให้เป็นคนหัดคิดเรื ่องใดเรื ่องหนึ่งอย่างลึกซึ้งถือเป็นรางวัลที่ประเสริฐรางวัลหนึ่งในชีวิต ซึ่ง มี 4 
ประการ ได้แก่ ประการที่ 1 อุบายมนสิการ แปลว่า คิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คิดอย่างมีวิธี คิดถูกวิธีให้เข้าถึง
ความจริง ประการที่ 2 ปถมนสิการ แปลว่า คิดเป็นทาง หรือคิดถูกทาง คิดต่อเนื่องเป็นลำดับ มีลำดับขั้นตอน คิด
เป็นระเบียบตามแนวเหตุผล ประการที่ 3 การณมนสิการ แปลว่า คิดตามเหตุ คิดค้นเหตุ คิดตามเหตุผล หรือคิด
อย่างมีเหตุผล และประการที่ 4 อุปปาทกมนสิการ แปลว่า คิดให้เกิดผล เล็งถึงการคิดอย่างมีเป้าหมาย เพ่ือให้เกิด
ความจำง่ายในการไขความทั้ง 4 ข้อเป็นเพียงลักษณะของความคิดที่เรียกว่า โยนิโสมนสิการ รวมเรียกสั้น ๆ 4 คำ 
ว่า “คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล คิดเร้ากุศล” นั่นเอง (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2556; วศิน 
อินทสระ, 2554) ซึ่งสรุปได้ว่า การคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นการคิดถูก คิดดี คิดมีเหตุผล คิดแยบยล คิดแบบ
วิจัย มีเป้าหมายที่ชัดเจนเห็นผลสำเร็จ และท่ีสำคัญที่สุดความคิดเป็นเหตุเป็นผล เป็นความคิดที่ถูกต้องตามทำนอง
คลองธรรม ไม่ทำร้ายตนและผู้อื่น ๆ ไม่เอาเปรียบตนและผู้อื่น ๆ ไม่สุดโต่ง ไม่หย่อนยาน เป็นความคิดรู้รอบทั่ว
พร้อมเป็นธรรม (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2564) ซึ่งได้ระบุไว้เป็น “กระบวนวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ” มี 10 วิธีดังนี้ 
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2555; ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2564)  

1) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย วิธีคิดแบบอิทัปปัจจยตา คิดตามหลักปฏิจจสมุปบาท คิดค้นหาเหตุปัจจัย
ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์สืบทอดกันมา  

2) วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ หรือกระจ่ายเนื้อหา เป็นการคิดที่มุ่งให้มองและรู้จักสิ่งทั้งหลายตาม
สภาวะของมันเอง  

3) วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ หรือวิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา ยอมรับความจริง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  
4) วิธีคิดแบบอริยสัจ คิดแบบแก้ปัญหา วิธีแห่งความดับทุกข์ จัดเป็นวิธีคิดแบบหลักอย่างหนึ่ง เป็นวิธีคิด

ตามเหตุและผล เป็นไปตามเหตุและผล สืบสาวจากผลไปหาเหตุแล้ว แก้ไขและทำการที่ต้นเหตุ เป็นวิธีคิดที่ตรงจุด
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ตรงเรื่อง ตรงไปตรงมา มุ่งตรงต่อสิ่งที่จะต้องทำต้องปฏิบัติต้องเกี่ยวข้องของชีวิตใช้แก้ปัญหา ไม่ฟุ้งซ่านออกไปใน
เรื่องฟุ้งเฟ้อ  

5) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ คิดตามหลักการ ความมุ่งหมาย เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง ธรรม กับ 
อรรถ หรือ หลักการ กับ ความมุ่งหมายเป็นความคิดท่ีมีความสำคัญมาก  

6) วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก พิจารณาให้เห็นครบทั้งอัสสาทะ อาทีนวะ นิสสรณะ เป็นการมองสิ่ง
ทั้งหลายตามความเป็นจริงอีกแบบหนึ่ง เน้นการยอมรับความจริงทุกแง่ทุกด้าน ทั้งด้านดีด้านเสีย และเป็นวิธีคดิที่
ต่อเนื่องกับการปฏิบัติมาก  

7) วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้ คุณค่าเทียม ซึ่งคำว่า คุณค่าแท้ หมายถึง ความหมาย คุณค่า หรือประโยชน์ของสิ่ง
ทั้งหลาย ในแง่ท่ีสนองความต้องการของชีวิตโดยตรง หรือที่มนุษย์นำมาใช้แก้ปัญหาของตน เพ่ือความดีงาม ความ
ดำรงอยู่ด้วยดีของชีวิต หรือเพ่ือประโยชน์สุขทั้งของตนเองและผู้อ่ืน ส่วนคำว่า คุณค่าพอกเสริม หรือ คุณค่าเทียม 
หมายถึง ความหมาย คุณค่า ประโยชน์ของสิ่งทั้งหลายที่มนุษย์พอกเพิ่มให้แก่สิ่งนั้นเพื่อปรนเปรอการเสพเสวย
เวทนา หรือเพ่ือเสริมราคา เสริมความม่ันคงยิ่งใหญ่ของตัวตนที่ยึดถือไว้  

8) วิธีคิดแบบรู้เร้ากุศล เป็นวิธีคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม หรือคิดแบบกุศลภาวนา เป็นวิธีคิดในแนวสกัดกั้น
หรือบรรเทาและขัดเกลาตัณหา เป็นข้อปฏิบัติระดับต้นสำหรับส่งเสริมความเจริญงอกงามแห่งกุศลธรรม และสร้าง
เสริมสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกิยะ  

9) วิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบัน วิธีคิดแบบมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ เป็นวิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน
รวมอยู่ในสติปัฏฐาน 4 ในองค์มรรคข้อที่ 7 คือ “สัมมาสติ” มีสติสัมปชัญญะ เป็นวิธีคิดแบบรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอ 
โดยมีนัยให้รู้อดีต ปัจจุบันและอนาคต  

10) วิธีคิดแบบวิภัชชวาท คำว่า วิภัชชวาท มาจาก วิภัชช และ วาท “วิภัชช” แปลว่า แยกแยะ แบ่งออก 
จำแนก หรือแจกแจง ใกล้กับคำที่ใช้ในปัจจุบันว่าวิเคราะห์ “วาท” แปลว่า การกล่าว การพูด การแสดงคำสอน 
ระบบคำสอน ลัทธิ วิภัชชวาทก็แปลว่า การพูดแยกแยะ พูดจำแนก พูดแจกแจง ระบบการแสดงคำสอนแบบ
วิเคราะห์ลักษณะสำคัญของความคิดและการพูดแบบนี้ คือ การมองและแสดงความจริง โดยแยกแยะออกให้เห็น
แต่ละแง่ละด้าน ครบทุกแง่ทุกด้าน  

ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2564) ได้สรุปวิธีคิดเพ่ิมเติมไว้ในหลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 10 ประการไว้ว่า “10 
วิธีคิดชี้ชัดว่า มนุษย์เราหากคิดด้วยเหตุปัจจัยที่ดี แยกแยะได้รู้เท่าทันสิ่งที่เป็นจริง ตามเหตุผล มีความสัมพันธ์เชิง
หลักการกับความมุ่งหมาย รู้ถึงด้านดีด้านเสีย เข้าใจคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม คิดให้จนถึงขั้นขัดเกลาตัณหา ถึงพร้อม
ด้วยสัมมาสติ ตามความจริงรอบด้าน ครั้นคิดได้แบบนี้มนุษย์ย่อมเป็นบัณฑิตเป็นผู้ประเสริฐอย่างแท้จริง ซึ่งการคิด
แบบโยนิโสมนสิการ มี 3 ลักษณะเชิงพีรามิด” ดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 1.5 สรุปการคิดแบบโยนิโสมนสิการเชิงพีรามิดยอดความคิดปรีชาญาณ 
ที่มา: ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2564) 

 
 สรุปได้ว่าทักษะวิศวกรสังคมต้องประกอบด้วยหลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 10 ประการที่ไม่จำเป็นต้อง
เรียงลำดับการคิดแต่สามารถคิดเผชิญสถานการณ์จริง สามารถประยุกต์การคิดใช้ได้กับทุกสถานการณ์ที่เหมาะสม
ไม่ยึดติดกับลำดับขั้นการคิด แต่การคิดที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุด คือ “วิธีคิดแบบอริยสัจ” เป็นวิธการคิดที่ครบวงจร 
คือ จากเหตุ ไปผล ค้นหาวิธี ไปสู่การบรรลุเป้าหมายการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง โดยผู้เขียนภาพประกอบตาม
หลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการตามภาพเจดีย์โมเดลด้วยการพิจารณาจากการเข้าถึงหรือโอกาสในการใช้หลักคิด
มากที่สุดเข้าถึงง่ายหรือใช้บ่อยมากไปสู่หลักการคิดที่เข้าถึงยากใช้ยากเหมือนการไปไหว้เจดีย์คนส่วนใหญ่มักจะไป
ถึงเฉพาะฐานเจดีย์เท่านั้น ดังนี้ 

 
ภาพที่ 1.6 หลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการเปรียบเจดีย์โมเดล 

วิธีคิดแบบแยกแยะ วิธีคิดแบบวิภชัชวาท 

วิธีคิดแบบเห็นคณุโทษและทางออก 

วิธีคิดแบบรู้คณุค่าแท้ คุณค่าเทียม 

วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 

วิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบัน 

วิธีคิดแบบสามัญลักษณ ์

 

วิธีคิดแบบรู้เร้ากุศล 

วิธีคิดแบบอิทัปปัจจยตา 

วิธีคิดแบบอริยสัจ 

เข้าถึงง่าย 
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1.4 หลักปรัชญาของวิศวกรสังคมใต้ร่มราชภัฏ 
 ณ ปัจจุบันยังไม่พบว่ามีหลักปรัชญาที่สื่อความหมายให้กับวิศวกรสังคมใต้ร่มราชภัฏอย่างชัดเจน  แต่มี
ความชัดเจนอย่างยิ่งในการเริ่มต้นเป็นปฐมบทของวิศวกรสังคมภายใต้ข้อเท็จจริง หรือที่เรียกว่า Fact Sheet 
Social Engineer (นงรัตน์ อิสโร, 2564) ดังภาพต่อไปนี้  

วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน 
1. วิศวกรสังคม กับราชภัฏ 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น ดังนามพระราชทานจากล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 “ราชภัฏ” ที่หมายถึง 
“คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” 
- ปี 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมอบหมายองคมนตรีให้ “แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ทำงานเข้า
เป้าในการยกระดับคุณภาพการศึกาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน” 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏควรสร้างนักศึกษาให้เป็น “วิศวกรสังคม” เพือ่เป็นกลไกในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป 

2. “วิศวกรสังคม” ไม่ใช่คำใหม่ 3. คุณลักษณะ 4 ประการ 
- เป็นศัพท์วิชาการทางนิติรัฐศาสตร ์ “วิศวกรสังคม” ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนไทยให้มี
คุณลักษณะ ดังนี ้

- มทีัศนคติที่ดีและถูกต้อง 
- มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 
- มีอาชีพมีงานทำ 
- เป็นพลเมืองดีมรีะเบยีบวินัย 

- เมื่อสังคมบิดเบี้ยวจากการเสียสมดุลระหว่างผลประโยชน์
ของปัจเจกบุคคล ชน (Individual Interest) ผลประโยชน์
สาธารณะ (Public Interest) และ ผลประโยชน์ ์ทางสั ังคม 
(Social interest) จึงต้องการ “วิศวกรสังคม” มาซ่อมแซม
และสร้างสมดุลขึ้นใหม่ 

4. ทักษะ 4 ประการ 5. นศ. มรภ. เป็น “วิศวกรสังคม” 
“วิศวกรสังคม” สร้างทักษะติดตัวนักศึกษามหาวิทยลัยราชภัฏ
เพื่อการดำรงชีวิตและการทำงานในอนาคติ ได้แก ่

- ทักษะการคิดเชิงเหตุ-ผล เห็นปญัหาเป็นสิ่งท้าทาย 
- ทกษะการสื่อสารองค์ความรูเ้พื่อแก้ปัญหา 
- ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง

ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการแก้ปัญหา 
- ทักษะการสร้างนวัตกรรมชุมชน 

- การบ่มเพาะนักศกึษาของมหาวิทยาลัยราชภฏั ให้เป็นวิศวกร
สังคม ดดยการลงพื้นที่ทำกิจกรรมนักศึษาเพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ ่นทำให้นักศึกษาสมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 
ประการ และทักษะ 4 ประการ 
- นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นวิศวกรสังคมจึงกลายเปฯ็
ทั้งนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน นักสร้างนวัตกรรมชุมชน 

ภาพที่ 1.7 Fact Sheet: Social Engineer 
ที่มา: นงรัตน์ อิสโร (2564) 
  

พร้อมกับข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่อ้างอิงจาก 1) พระราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดี
และถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย  2) ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่มุ่งการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษาและผลิตครูเป็นบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 3) 
โครงการวิศวกรสังคมกระบวนการพัฒนานักศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ทักษะวิศวกรสังคม
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ตามทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคตใหม่ในศตวรรษที่ 21 โดยอยู่ภายใต้หลักคิดพ้ืนฐานที่่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จใน
การคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิิบัตแิบบ “วิศวกรสัังคม” (นงรัตน์ อิสโร, 2564) 

 
ภาพที่ 1.8 หลัักคิิดพ้ืนฐานที่เป็นปัจจััยแห่่งความสำเร็็จในการคิิดวิิเคราะห์์และลงมือปฏิิบััติิแบบ “วิิศวกรสัังคม” 
ที่มา: นงรัตน์ อิสโร (2564) 
 
 จากหลักคิดพื้นฐานที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จพบว่าโดยกรอบของหลักคิดยึดโย งกับหลักปรัญชาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่สะท้อน 3 ห่วง คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และ 2 เงื่อนไข คือ ความรู้ คุณธรรม จึง
สะท้อนรากของวิศวกรสังคมมาจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แต่ยังขาดการบูรณาการของทักษะชีวิต 
ทักษะวิชาการอยู่บนมรรคาการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมของภาคีหุ้นส่วนในท้องถิ่น ผู้เขียนจึง
นำจุดเริ่มต้นของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ที่อธิบายไว้ว่า คำว่า 
“เศรษฐกิจพอเพียง” หรือภาษาอังกฤษว่า “Sufficiency Economy” ซึ ่งคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ได้ถูก
ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระราชทาน
ในวโรกาสต่าง ๆ รวมทั้งพระราชดำรัสอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำไป
เผยแพร่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทั่วไป (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544; 2550; 2554; มูลนิธิชัยพัฒนา, 2557; สำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) ดังมีใจความว่า  

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้ งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
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ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงท้ังภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบครอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งใน
การนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้าง
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และ
ความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้ งด้านวัตถุ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี” 

 
เมื่อนึกถึง “หลักปรัชญา” มักจะนึกถึง “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นเครื่องมือแรกที่สะท้อน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยชาติให้คนมีความเข้มแข็งในการดำรงชีวิต เมื่อดำรงตามแนวทางนี้อย่างมั่นคงย่อมนำ
ความผาสุกสันติสุขแก่บ้านเมืองนั้นอย่างบริบูรณ์ “เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นปรัชญา ทฤษฎี แนวปฏิบัติที่ดีงามของ
มนุษย์ในการดำรงชีวิต” (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2563) ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงมีพระบรมราโชวาท
พระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา (ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2552) ไว้ว่า 

“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือน
เสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ท่ีเสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เหน็
เสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป...” 

 
ดังนั้นผู้เขียนจึงสรุปหลักปรัชญาของวิศวกรสังคมใต้ร่มราชภัฏ หมายถึง ปรัชญาชี้แนวทางการพัฒนาทักษะ

ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏให้เกิดทักษะวิศวกรสังคมภายใต้ วิธี 3 หลักการ คือ หลักการครองราชย์ 
หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1 นโยบายการศึกษา 4 มี คือมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มี
พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีงานทำ มีอาชีพ และมีระเบียบวินัยเป็นพลเมืองดี 1 วิธีการ คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 
4 ทักษะ คือ ทักษะการคิดเชิงเหตุผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการประสานงาน และทักษะการสร้างนวัตกรรม 
โดยอาศัยวิถีหลักคิดโยนิโสมนสิการ 10 ประการ หลักวิชาการความรู้บูรณาการข้ามศาสตร์ และหลักคุณธรรมมี
ความเพียร ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน วินัย น้ำใจแบ่งปันบนพื้นฐานในการพัฒนาความรู้ความสามารถจนเชี่ยวชาญ
ชำนาญในทักษะวิศวกรสังคมแล้วนำไปสู่การแก้ไขปัญหาตรงจุด พัฒนาแบบคนจนพ่ึงตนเองให้ชุมชนท้องถิ่นเกิด
ความรู้รักสามัคคี อยู่ดีมีสุข เข้มแข็งยั่งยืน เตรียมความพร้อมทุกเวลาและสามารถเอาตัวรอดปลอดภัยจาก
สภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทยและสังคมโลก ซึ่งสามารถสรุปเป็นภาพที่เรียกสั้น ๆ ว่า “หลักปรัชญา
วิถ-ีวิธี-วิศวกรสังคม” ดังภาพต่อไปนี้ 
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 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) 
 
 
 
 
วิศวกรสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 10 หลักคิดโยนิโสมนสิการ ความรู้เฉพาะบูรณาการข้ามศาสตร์ ความเพียร ซื่อสัตยส์ุจริต ขยัน วินยั 
น้ำใจแบ่งปัน 

    

วิธี 4 เสา 2 หลักการ: 
- หลักการทรงงาน  
- หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1 นโยบายการศึกษา 4 มี: 
มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง  
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง  
มีอาชีพ งานทำ 
มีระเบยีบวินัยเป็นพลเมืองด ี

4 ทักษะ: 
ทักษะการคิดเชิงเหตุผล 
ทักษะการสื่อสาร  
ทักษะการประสานงาน  
ทักษะการสร้างนวัตกรรม 

1 วิธีการ:  
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 
 
 
 

 เสาต้น เสากลาง เสาแกน เสาท้าย 

   
        นำไปสู่ 

  

 
 
 
วิถีราชภัฏ 
 
 
 

 

 แก้ไขปัญหาตรงจุด การพัฒนาแบบคนจนพ่ึงตนเอง เกิดความรู้รักสามัคคี อยู่ดีมสีุข เข้มแข็งยั่งยืน 

ภาพที่ 1.9 หลักปรัชญาวิถ-ีวิธี-วิศวกรสังคม 
 
 
 
 
 
 
 

หลักคิด หลักวิชาการ 
หลัก

คุณธรรม 

ชุมชน
ท้องถิ่น 
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บทสรุป 
 “วิศวกรสังคม” เป็นทักษะแห่งศตวรรษที ่ 21 ในการออกแบบเพื ่อสอนให้กับเหล่านักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศทั้ง 38 แห่งที่ยึดโยงกับวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค ตามบริบทที่
แตกต่างของภูมิสังคมที่เป็นทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท โดยการฝึกฝนอบรม บ่มเพาะให้นักศึกษาราชภัฏเป็นผู้
มีทักษะวิศวกรสังคมพร้อมกับการพึ่งตนเอง และเป็นที่พึ่งพาให้กับสังคมที่กำลังเผชิญปัญหาการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยและสังคมโลก ดังนั้นการสร้างให้นักศึกษาราชภัฏมีทักษะวิศวกรสังคมจึงต้องยึด “หลักปรัชญาวิถีวิธี
วิศวกรสังคม” โดยมีองค์ประกอบด้วยวิธี 4 เสาที่ยึดเสาต้นมี 3 หลักการ คือ หลักการครองราชย์ หลักการทรง
งาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสากลาง ประกอบด้วย 1 นโยบายการศึกษา 4 มี คือมีทัศนคติที่ดีและ
ถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีงานทำ มีอาชีพ และมีระเบียบวินัยเป็นพลเมืองดี เสาแกน ประกอบด้วย 4 
ทักษะ คือ ทักษะการคิดเชิงเหตุผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการประสานงาน และทักษะการสร้างนวัตกรรม 
รวมทั้งเสาท้าย คือ 1 วิธีการ คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยอาศัยวิถีราชภัฏที่ประกอบด้วยหลักคิดโยนิโสมนสิการ 
10 ประการ ได้แก่ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ วิธีคิด
แบบอริยสัจ วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้คุณค่าเทียม 
วิธีคิดแบบรู้เร้ากุศล วิธีคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม วิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบัน และวิธีคิดแบบวิภัชชวาท หลักวิชาการ
ความรู้บูรณาการข้ามศาสตร์ และหลักคุณธรรมมีความเพียร ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน วินัย น้ำใจแบ่งปัน จนนำไปสู่การ
แก้ไขปัญหาที่ตรงจุดกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น พัฒนาแบบคนจนพึ่งตนเองจนแกร่งจากภายในชุมชน
ท้องถิ่นให้มภีูมิความความรู้ รู้รักสามัคคี เป็นคนเก่ง เป็นคนดีสร้างชุมชนให้อยู่ดีมีสุข เข้มแข็งมั่นคงยั่งยืนและไม่ทิ้ง
ถิ่นยืนหยัดอย่างสง่างามท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 
 
คำถามทบทวน 
 1) จงให้นิยามและแยกองค์ประกอบคำว่า วิศวกรสังคม” อย่างชัดเจน? 
 2) “ทักษะวิศวกรสังคม” มีองค์ประกอบอะไรบ้าง? 
 3) วิศวกรสังคมมีความสำคัญอย่างไร? 
 4) จงวิเคราะห์คำว่า “ราชภัฏ” มีความสำคัญอย่างไร? 
 5) จงอธิบายแนวคิดท่ีเชื่อมโยงกับวิศวกรสังคมว่ามีองค์ความรู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร? 
 6) หลักการคิดโยนิโสมนสิการ มีความเก่ียวข้องกับวิศวกรสังคมอย่างไร? 
 7) ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คืออะไร มีทักษะใดที่สำคัญและสามารถนำมาใช้กับนักศึกษามากท่ีสุด? 
 8) จงอธิบายคำว่า “หลักปรัชญาของวิศวกรสังคมใต้ร่มราชภัฏ” มาอย่างชัดเจน? 
 9) จงวิเคราะห์คำว่า 3 หลักการ 1 นโยบาย 4 มี 1 วิธีการ 4 ทักษะ และ “การคิดเชิงออกแบบ” (Design 
Thinking) มาอย่างชัดเจน? 
 10) ทดลองเขียนภาพสรุปของคำว่า “วิศวกรสังคมใต้ร่มราชภัฏ” มา 1 ภาพ? 
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