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วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. สามารถอธิบายอย่างเข้าใจความส าคัญในการออกแบบและ
สร้างนวัตกรรมของวิศวกรสังคม

2. สามารถอธิบายและเขียนภาพ การคิดเชิงออกแบบ (Design 
Thinking) ได้อย่างชัดเจน

3. สามารถออกแบบจ าลองเชิงธุรกิจ (Lean-Business model 
Canvas) และกิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ได้อย่าง
เข้าใจถี่ถ้วน

4. สามารถวิเคราะห์กระบวนการสตาร์ทอัพ (Startup process) 
ได้อย่างชัดเจน

5. สามารถอธิบายเครื่องมือนวัตกรรมของวิศวกรสังคม
และประเมินเครื่องมือท่ีสามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเข้าใจ



ความส าคัญในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมของวิศวกรสังคม

3.1.1 การออกแบบของวศิวกรสังคม

การออกแบบ หมายถึง การคิดสร้างสรรค์ ผสานความรู้เพ่ือจัดวางเค้าโครงความคิดให้เป็นระบบ
ระเบียบ เชื่อมโยงความคิดออกเป็นภาพความคิดเชิงเห็นและผล เชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์น าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด
ไว้และคิดออกแบบไว้ พร้อมกับรู้จักการปรับปรุงรูปแบบความคิดเดิมไปสู่ความคิดใหม่ที่น่าสนใจ เป็นจริงได้ตาม
วัตถุประสงค์



ความส าคัญในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมของวิศวกรสังคม

3.1.2 การสรา้งนวตักรรมของวศิวกรสังคม

รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของวิศวกรสังคมจึงไม่จ าเป็นต้องถูกตีกรอบว่าต้องเป็นส่ิงประดิษฐ์
เท่านั้นอาจเป็นรูปแบบความคิดใหม่ ๆ ต่อยอด เพ่ิมค่า หาจุดต่าง สร้างสรรค์ แบ่งปันชุมชนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากการใช้นวัตกรรมนั้น ๆ ได้ การสร้างนวัตกรรมจึงมีรูปแบบลักษณะหลากหลาย



ความส าคัญในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมของวิศวกรสังคม
(1)  การออกแบบกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 

(1.1)  กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชมุชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร”
โดยอธิบายกรอบแนวคิดไว้ดังนี้ 

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกบัตัวแปรตามกรอบแนวคดิ
ในการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนรว่มของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร”
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(1.2) กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง “การ
บริหารการพัฒนาอัตลักษณ์ “ค าชะโนด” 
อนุรักษ์ “รุกขนาคา” เมืองอุดรธานีสู่การมี
ส่วนร่วมของประชาชนร้านค้าผลิตผลคน
รากหญ้า อยู่ดีมี สุข ลดความเหลื่อมล ้า
อย่างยั่งยืน” เป็นกรอบการวิจัยเชิงพ้ืนที่มี
ทั้งคุณภาพและปริมาณเป็นการวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Method) 



ความส าคัญในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมของวิศวกรสังคม
(1.3) กรอบแนวคิดการวิจัยในระดับปริญญาเอกเป็นกรอบแนวคิดสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงประจักษ์ 

(Manifest) และตัวแปรแฝง (Latent) เรื่อง บุพปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในครอบครัวของหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
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(2) การออกแบบผังภาพจากนามธรรมสู่รูปธรรมที่เกิด
จากการตีความจากเนื้อหาข้อมูลสู่การสร้างภาพสรุป

(2 . 1)  ภาพสรุปหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จากนิยาม “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ ได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้น าไปเผยแพร่ เมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทั่วไป



ความส าคัญในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมของวิศวกรสังคม
(2.1) การสร้างภาพสรุปหลักทรงงาน 23 ประการ 

การออกแบบผังภาพความคิดของหลักการทรงงาน 23 ประการรัชกาลที่ 9



ผังภาพพีระมิดแห่งหลักการทรงงาน 23 ประการรัชกาลที่ 9
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(3) การสร้างนวัตกรรมกังหันน ้าชัยพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
(ล้นเกล้าในหลวงรัชกาลที่ 9) ซึ่งเรียกว่า “กังหันน ้าชัยพัฒนา RX-2” 



(4) กระบวนการสร้างนวัตกรรมของวิศวกรสังคม
ตามแนวคิดผู้เขียน 
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ดังนั้น ความส าคัญในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมของวิศวกรสังคมจึงเป็นเสมือนหนึ่ง
จุดเร่ิมต้นของกระบวนการคิดที่จุดประกายภาพในอนาคตให้นักศึกษาวิศวกรสังคมก้าวสู่การฝึกคิด 
ฝึกส่ือสาร ฝึกประสาน ฝึกสร้างส่ิงใหม่ ๆ ให้เกิดข้ึนกับตัวเองจนเป็นคนที่คิดดีมีเหตุผล เก่งพูด
ส่ือสารเข้าใจถูกต้อง หลากหลายการสร้างเครือข่ายหุ้นส่วน ต้องลงมือท าในส่ิงใหม่ ๆ ค้นหาการ
เปลี่ยนแปลงในชีวิตเสมอปลายทางของการด ารงชีวิตจึงเป็นผู้ถนัดและเช่ียวชาญในการคิด พูด ท า 
แบ่งปันสังคม



การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

3.2.1  ความหมายและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
3.2.1.1 ความหมายของค าว่า การคิดเชิงออกแบบ 
“การคิดเชิงออกแบบ” (Design Thinking) หมายถึง กระบวน

วิธีคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการวาด
ผังภาพความคิดเชิงเหตุผลอยา่งเป็นระบบดว้ยความเขา้ใจอย่างถ่อง
แท้ในปัญหาหรือเป้าหมาย ก าหนดความหมาย ออกแบบโดยมีความ
หลากหลายศาสตร์วิชาความรู้จนก้าวข้ามกรอบแนวคิดเดิมไปสู่การ
คิดนอกกรอบจนน าไปสู่การใช้ประโยชน์นวัตกรรมที่มีความสมบูรณ์



การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
3.2.1.2 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
กระบวนการคิดเชิงออกแบบอยู่ที่จุดศูนย์กลางของขั้นตอนที่ 3 การสร้างความคิด (Ideate) เป็นกระบวนการสร้างศักยภาพ

โดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การรวบรวมองค์ความรู้สรรพวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดเป็นตัวแบบ 
ภาพผังตัวแบบความคิดทั้งปวง ก่อนน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบในการน าปสู่การทดลองใช้ของกลุ่มเป้าหมายจน
สมบูรณ์สามารถน าไปสู่สังคมที่จะใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อไป จะเห็นได้ว่า ทุกขั้นตอนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบผัง
ความคิดอย่างชัดเจน

ขั้นตอนของการคิดเชิงออกแบบ (Steps of Design Thinking) จาก Stanford University



การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

3.2.2  กิจกรรมการคิดเชิงออกแบบในการลดความเหล่ือมล ้าของชุมชนวัดประชาระบือ
ธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

Empathize 
(เข้าใจปัญหา)

ท าความเข้าใจกับปัญหาให้
ถ่องแท้ในทุกมุมมอง เข้าใจ
ผู้ใช้กลุ่มเป้าหมาย เข้าใจในส่ิง

ที่ต้องการแก้ไข

Define (นิยาม/
ก าหนดปัญหา
ใช้ชัดเจน)

เมื่อรู้ถึงปัญหาที่ชัดแจน 
ตลอดจนวเิคราะห์อย่างรอบ
ด้านแล้ว ให้น าข้อมูลทั้งหมด
มาวิเคราะห์เพ่ือจะคัดกรองให้

เป็นปัญหาที่แท้จริง

Ideate 
(สร้างสรรค์/

รวบรวมความคิด)

การน าเสนอแนวความคิด
ตลอดจนแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ใน

หลากหลายมุมมอง 
หลากหลายวิธีการ ออกมาให้

มากที่สุด

Prototype 
(แบบจ าลอง/
สร้างต้นแบบ)

การสร้างต้นแบบของ
ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมเพ่ือ
ทดสอบจริงก่อนที่จะน าไป
ผลิตจริง ขั้นนี้เป็นการลงมือ
ปฏิบัติหรือทดลองท าตาม

แนวที่ได้เลือกแล้ว

Test (ทดสอบ/
ทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง)

ทดลองน าต้นแบบหรือข้อสรุปที่
จะน าไปใช้มาปฏิบัติก่อน เพ่ือ
ทดสอบประสิทธิภาพ ตลอดจน
ประเมินผล เสร็จแล้วก็น าเอา
ปัญหาหรือข้อดีข้อเสียที่เกดิขึ้น 

เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข



แบบจ าลองเชิงธุรกิจ (Lean-Business model canvas) 
และกิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise)

3.3.1 แบบจ าลองเชิงธรุกจิ (Lean-Business model Canvas)
แบบจ าลองเชิงธุรกิจ (Lean-Business model canvas) เหมาะส าหรับคนที่ต้องการท าธุรกิจใหม่ ๆ SMEs 

สตาร์ทอัพ (Startup) หรือผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ โดยตัดส่ิงที่เป็นความต้องการของลูกค้าออกไปก่อนซึ่งไม่
จ าเป็นต้องเริ่มท าจากปัญหาและความต้องการลูกค้า ซึ่งท าให้ไม่ต้องเสียเวลาลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลค่อยมาวิเคราะห์ ให้คัด
ออก (Lean) ไป แล้วให้หันกลับมาเน้นความเข้าใจภาพรวมของธุรกิจ วางเชิงกลยุทธ์ ก าหนดแผนการใช้ทรัพยากรที่มี
คุณค่าให้กับลูกค้าตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมีแนวทางอย่างไรบ้างภายใน  ผืนผ้า 9 ช่อง 1 หน้ากระดาษใช้
เวลาเพียง 20 นาทีสามารถท าได้อย่างแน่นอน แต่มีข้อมูลที่ส าคัญและรู้จริงในส่ิงที่ต้องการท าธุรกิจ SMEs สตาร์ทอัพ 
(Startup)



แบบจ าลองเชิงธุรกิจ (Lean-Business model canvas) 
และกิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise)

Lean Canvas by Ash Maurya



แบบจ าลองเชิงธุรกิจ (Lean-Business model canvas) 
และกิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise)
3.3.2 กิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise)
เป็นองค์กรที่ประกอบกิจกรรมการผลิต จ าหน่าย บริการที่มีรายได้ให้ด ารงอยู่กับชุมชนท้องถ่ิน สังคมได้อย่างยัง่ยนื
ก าไรที่เกิดขึ้นเกินจากรายได้ที่พอเพียงใหส้ามารถน าไปชว่ยเหลือด้านอาหาร การศึกษา สุขภาพและโอกาสส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาส คนยากไร้ คนยากจนในชุมชนทอ้งถ่ิน
กิจการเพ่ือสังคม ต้องมีเป้าหมายอยา่งชัดเจนว่า ตนอยู่ได้ มีมากมายแบ่งปันชุมชน แก้ไขปัญหาชุมชนสังคม และ
พัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยนื
กิจการเพ่ือสังคมต้องมีวัตถุประสงค์ในการสร้างโอกาสในการท างานของคนยากจน คนชรา    คนพิการ การให้
การศึกษา การพัฒนาทักษะ การจัดสินค้าและบริการ การพัฒนาสภาพจิตใจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นใหค้นในชมุชน การ
ดูแลสุขภาพ และสินค้าเพ่ือสังคม
ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของในกิจการเพ่ือสังคม
กิจการเพ่ือสังคมเป็นพ้ืนที่โอกาสในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล ้าทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนท้องถ่ิน
กิจการเพ่ือสังคมมิใช่องค์กรแสวงหาก าไร มิใช่องค์กรเพ่ือสาธารณกุศลแต่เป็นองค์กรเพ่ือพัฒนาสังคม



กระบวนการสตาร์ทอัพ (Startup process)

สตาร์ทอัพ (Startup) เป็นธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นจากความคิดใหม่ ไอเดียใหม่ ๆ แล้วท าไอเดียสู่การ
สร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาออกสู่ตลาดเพ่ือสร้างเป็นโมเดลธุรกิจและระดมทุนจากผู้สนับสนุน 
โดยยุคปัจจุบันเทคโนโลยีมีส่วนผลักดันให้เกิดสตาร์ทอัพได้เร็วที่สุด และมีพลังอ านาจมากที่สุด สตาร์ทอัพ
จึงต้องง่ายในการเข้าถึงคนส่วนใหญ่ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนหลากหลายรุ่น ซึ่งสามารถขยายตลาด
ออกไปได้ง่าย กว้าง เช่ือมโยงคนได้ทั่วไป สตาร์ทอัพที่ประสบผลส าเร็จที่ยิ่งใหญ่ต้องผ่านการพิสูจน์ความ
ผิดหวัง ความล้มเหลว ความท้าทายใหม่ ๆ มากมายจึงต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง “สตาร์อัพต้องไม่หยุดคิด 
ไม่หยุดพัฒนา”



กระบวนการสตาร์ทอัพ (Startup process)



ทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามรูป
สามารถแจกแจงออกได้เป็น 3Rs + 8Cs 
+ 2Ls คือ Learning กับ Leadership
(วิจารณ์ พานิช, 2556) ดังภาพต่อไปนี้ 



ทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21

หัวใจส าคัญทักษะชีวิตของผู้คนในศตวรรษที่ 21 (21st-Century Skills) มีส่ิงเดียวที่ชัดเจน คือ “มนุษย์ต้องเรียนรู้
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือความอยู่รอด” ซึ่งจะพบ 9 ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี้



ความส าคัญในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมของวิศวกร
สังคม
เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการคิดเพ่ือสร้างให้นักศึกษาวิศวกรสังคมก้าวสู่
การฝึกคิด ฝึกส่ือสาร ฝึกประสาน ฝึกสร้างส่ิงใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นกับตัวเองจน
เป็นคนที่คิดดีมีเหตุผล เก่งพูดส่ือสารเข้าใจถูกต้อง

การคดิเชงิออกแบบ (Design Thinking)
มีเป้าหมายอยู่ที่จุดศูนย์กลางของขั้นตอนที่ 3 การสร้างความคิด (Ideate) 
จะเป็นกระบวนการสร้างศักยภาพโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยมี
กระบวนการเชื่อมโยงกันตั้งแต่ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (Empathize) 
ก าหนดกรอบโจทย์ปัญหา (Define) การสร้างความคิดให้มีตัวแบบที่ดี 
(Ideate) การสร้างต้นแบบ (Prototype) และน าไปสู่การทดลองทดสอบใน
สังคม (Test) 

แบบจ าลองเชงิธรุกจิ (Lean-Business model Canvas) 
และกจิการเพ่ือสังคม (Social Enterprise)
สร้างธุรกิจโดยการเชื่อมโยงกับตัวแบบจ าลองเชิงธุรกิจ (Lean-Business 
model canvas) เหมาะส าหรับคนที่ต้องการท าธุรกิจใหม่ ๆ SMEs สตาร์ท
อัพ (Startup) หรือผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ ด้วยการใช้เครื่องที่เน้นความ
เข้าใจภาพรวมของธุรกิจ วางเชิงกลยุทธ์ ก าหนดแผนการใช้ทรัพยากรที่มี
คุณค่าให้กับลูกค้าตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21
“มนุษย์ต้องเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงเพ่ือความอยู่รอด” ซึ่งจะพบ 9 ทักษะชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ (1) การคิดดีมีเหตุผล (2) การค านวณ (3) ภาษาส่ือสาร 
(4) นวัตกรรมเทคโนโลยี (5) วิถีสังคมวัฒนธรรม (6) การเรียนรู้การ
เปลี่ยนแปลง (7)  ผู้น า-ผู้ตาม (8)  ความจริงของชีวิต และ (9)  คนดี 
มีศีล ธรรมะ 

กระบวนการสตารท์อพั (Startup process)
สตาร์ทอัพ (Startup) เป็นธุรกิจใหม่ที่เกิดขึน้จากความคิดใหม ่ไอเดียใหม ่ๆ 
แล้วท าไอเดียสู่การสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ขึน้มา  ออกสู่ตลาดเพ่ือ
สร้างเป็นโมเดลธุรกิจ



Thank you


