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บทที่ 1
ความรู้เบื้องต้น 
เกี่ยวกับการมองอนาคต
การมองอนาคต (Foresight) คือ	กำรวิเครำะห์	คำดกำรณ์	และอธิบำยกำรเปลี่ยนแปลง 
ในอนำคต1	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเปล่ียนแปลงในอนำคต	 
หรือเพื่อออกแบบอนำคตที่พึงประสงค์2





ส่ิงท่ีควร “รู้” เก่ียวกับการมองอนาคต 
การมองอนาคต (Foresight) เป็นศาสตร์ท่ีต้องใช้ความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)  
ประกอบกับความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และจินตนาการ (Imagination)	 เนื่องจำก 

กำรมองอนำคตในหลำยกรณีเป็นกำรวิเครำะห์และคำดกำรณ์อนำคตในระยะยำวซึง่เป็นแนวคิดที่ 
เป็นนำมธรรมและเป็นกระบวนกำรคิดในส่ิงที่สังคมโดยทั่วไปมิได้คำดคิดมำก่อน	ด้วยเหตุนี	้ 
กำรมองอนำคตที่มีประสิทธิภำพจึงต้อง “อาศัยเทคนิคการส่ือสารเพื่อให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจ 
ในแนวคิดที่เป็นนามธรรม”2

1

ImaginationCreativity

+ +
Critical Thinking

communication

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการมองอนาคต
บทที่ 1
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เครื่องมือการมองอนาคตในปัจจุบันเป็น “กระบวนการตัดสินใจร่วมกัน (Participatory Deliberative Process)”  

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร	รวมถึงเคร่ืองมือที่เป็นกำรวิจัยเอกสำร	(Document	Research)	 
ซึ่งในเครื่องมือนี้เสนอแนะให้น�ำผลกำรวิจัยไปผ่ำนกระบวนกำรประชำคมเพื่อระดมควำมคิดเห็นในเชิงลึกมำกขึ้น3

2

“กระบวนการตัดสินใจร่วมกัน Participatory Deliberative Process”

เครื่องมือการมองอนาคต
บทที่ 1 9



4
กำรมองอนำคตไม่ได้จ�ำกัดเพยีงแค่กำรวิเครำะห์และกำรคำดกำรณ์ 

อนำคต	แต่ยงัรวมถงึการออกแบบอนาคต	ซึง่	“อนาคต (Futures)”  
ในที่นี้	 มีควำมเป็น	 “พหูพจน์ (Plurality)”	 หรือเป็น “อนาคต 
ทางเลือกที่หลากหลาย (Alternative Futures)” 

เครื่องมือการมองอนาคตมุ่งเน้น “การเปล่ียนแปลงท่ีจริงจัง 
และมีความย่ังยืน (Transformation)”	 ทั้งในประเด็นทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	รวมทั้งประเด็นทำงด้ำน
สังคมศำสตร์	 มำนุษยวิทยำ	 และนโยบำยสำธำรณะ	กำรมอง
อนำคตจึงมคีวำมเป็นพหุวิทยำกำร	(Multidisciplinary	Approach)	
มำกกว่ำจะเป็นวิทยำศำสตร์หรือสังคมศำสตร์โดยเฉพำะ3

3
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5
การมองอนาคตเป็นกระบวนการท่ีมีหลายขั้นตอน (Multiple Steps) ใช้เวลายาวนานและอาจมี 
ลักษณะเป็นการทวนซำา้ (Iteration) เช่น	กำรมองอนำคตในประเดน็ใดประเดน็หนึง่อำจใช้เวลำ	1-2	ปี	 
ประกอบด้วย	กำรวจัิยเอกสำร	กำรออกแบบตัวแบบเทคโนโลยีแห่งอนำคต	กำรส�ำรวจควำมคิดเหน็ 

ของผู้เชี่ยวชำญ	 โดยใช้เทคนิคเดลฟำย	และกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อระดมควำมเห็น 

จำกหลำยภำคส่วน

เครื่องมือการมองอนาคต
บทที่ 1 11



สิ่งที่ ไม่ใช่ การมองอนาคต

การมองอนาคตไม่ใช่เครือ่งมือการวางแผนเพือ่พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพยีงอย่างเดยีว แต่เป็น
ศำสตร์ที่บูรณำกำรหลำกหลำยสำขำ	และมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่ำงกันในแต่ละบริบท1

การมองอนาคตไม่ใช่การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) หรือส่วนหน่ึงของการวางแผน
ยุทธศาสตร์ แต่สำมำรถป้อนข้อมูลส�ำคัญให้แก่กระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์และก�ำหนดกลยุทธ์ให้มี
ควำมละเอียดรอบคอบมำกขึ้น

2

การมองอนาคตไม่ใช่การคาดการณ์อนาคตเพียงอย่างเดียว	ชุดเคร่ืองมือคำดกำรณ์อนำคตเป็น 

ส่วนหนึ่งของกำรมองอนำคต	ซึ่งกำรมองอนำคตเป็นกระบวนกำรคิดเชิงวิพำกษ์ที่มีควำมหลำกหลำย	
ต้ังแต่กำรสร้ำงจินตนำกำรและแนวควำมคิด	(Ideation)	จนถึงกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบจินตนำกำร 

กับควำมเป็นจริง	(Calibration)	ซึ่งจะน�ำเสนอต่อไปในเครื่องมือ

3
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เครื่องมือการมองอนาคต 
(Foresight Tool)

มุมมองต่ออนาคต 
(Perspectives  

about the Futures)
มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�ำ 

ข้อเสนอแนะ	(Implication)	ส�ำหรับ 

กำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 

ให้เป็นไปตำมอนำคตที่คำดหวัง

นัยยะต่อการวางแผน
(Implications for Planning)

ได้แก่	กำรเรียงล�ำดับประเด็นส�ำคัญ 

ก่อนหลัง	(Prioritization)	กำรระบ ุ

ควำมเสี่ยงในอนำคต	(Risk	Identification)

กระบวนการตัดสินใจร่วม
(Participatory and  

Deliberative Process)
เน้นกำรมีส่วนร่วมและกำรตัดสินใจร่วม 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภำพที่	1	องค์ประกอบของเครื่องมือกำรมองอนำคต

เครื่องมือการมองอนาคต
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จะทราบได้อย่างไรว่า “อนาคต” 
ท่ีวิเคราะห์และออกแบบน้ันถูกต้อง
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ในทำงอนำคตศำสตร์	ควำมเป็นไปได้ที่นอกเหนือจำกสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน	 คือ	 “อนาคต”	 ซึ่งมำจำกแนวคิดที่ว ่ำ	 อนำคตเป็นสิ่งที่ 
ไม่ตำยตัว	 ไม่แน่นอนและไม่คงที่	 ซึ่งสำมำรถกล่ำวได้อีกนัยหนึ่งว่ำ	
อนำคตสำมำรถมีได้หลำกหลำยรูปแบบและมีควำมเป็นพหูพจน	์ 
(Plurality)4,	 5,	 6	 เนื่องจำกอนำคตตำมหลักอนำคตศำสตร์มีได้ 
หลำกหลำย	 จึงเกิดค�ำถำมว่ำ	จะทรำบได้อย่ำงไรว่ำสิ่งที่วิเครำะห์ 
มีควำมถูกต้องและสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องกำรบรรลุ	ค�ำตอบส�ำหรับ
ค�ำถำมดังกล่ำว	คือ	ความถูกต้องของอนาคตท่ีวิเคราะห์ขึ้นอยู่กับ
กรอบระยะเวลาของอนาคตนั้น (Time Frame)	ดังภำพที่	2

เครื่องมือการมองอนาคต
บทที่ 1 15



ภำพที่	2	รูปแบบอนำคตที่หลำกหลำยและกรวยควำมเป็นไปได้ในอนำคต

อนาคตท่ีมีความเป็นไปได้ 
(Probable Futures) 

อนาคตจากการคาดการณ์ 
(Projected Future) 

อนาคตท่ีพึงประสงค์
(Preferable Futures)

อนาคตท่ีสามารถเกิดข้ึนได ้
(Plausible Futures) 

อนาคตท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 
(Possible Futures) 

อนาคตท่ีเป็นไปไม่ ได้ 
(Preposterous Futures)

20 ข้ึนไป11-20 ปี6-10 ปี3-5 ปีปัจจุบัน
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ลักษณะของอนาคตในแต่ละช่วงเวลา มีรายละเอียดท่ีแตกต่างกันดังน้ี7, 8 

อนาคตจากการคาดการณ์ (Projected Future)	คือ	อนำคตที่มีสภำพเหมือนกับ 

สถำนกำรณ์ปัจจุบัน	(Business	as	usual)	หรือสำมำรถคำดกำรณ์ได้จำกข้อมูล 

ในอดีตและปัจจุบัน	ข้อสังเกต	คือ	จะเป็นเอกพจน์	 (Singularity)	 เนื่องจำกเกิดจำก 

สมมุติฐำนที่ว่ำ	 อนำคตจะไม่เปล่ียนแปลงไปจำกปัจจุบัน	 เช่น	กำรประมำณกำร 

รำยรับ-รำยจ่ำยของบริษัทในแต่ละไตรมำส	เป็นต้น

อนาคตท่ีมีความเป็นไปได้ (Probable Futures)	คือ	
อนำคตท่ีมีควำมเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นจำกกำรวิเครำะห์
เชิงปริมำณหรือเชิงสถิติ	 แต่ระดับควำมเป็นไปได้ ไม่สูง
เท่ำกับอนำคตจำกกำรคำดกำรณ์	จึงมักน�ำเสนอให้เป็น
รูปพหูพจน์	โดยระบุช่วงค่ำควำมเชื่อมั่น	(Confidence	
Interval)

อนาคตท่ีสามารถเกิดขึน้ได้ (Plausible Futures)	หมำยถึง	 
อนำคตทีคิ่ดว่ำอำจเกิดขึน้ได้	(Could	Happen)	จำกทฤษฎี
และองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

1

2 3

ลักษณะของอนาคต

เครื่องมือการมองอนาคต
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อนาคตท่ีอาจเกิดขึ้นได้ (Possible Futures) หมำยถึง	 
อนำคตที่	 “อาจ”	 เกิดขึ้นได้	 (Might	Happen)	 แต่ยัง 
ไม่มีทฤษฎีหรือองค์ควำมรู้ที่ ได้รับกำรยอมรับอย่ำง 
กว้ำงขวำงเพื่อยืนยันโอกำสที่อนำคตนั้นอำจจะเกิดขึ้น	
เช่น	กำรเดนิทำงข้ำมกำลเวลำ	เป็นต้น	สำมำรถน�ำเสนอใน 

รูปแบบพหพูจน์ได้เช่นเดยีวกับอนำคตทีส่ำมำรถเกิดขึน้ได้

อนาคตที่เป็นไปไม่ได้ (Preposterous Futures) หมำยถึง	
อนำคตที่ไม่ต้ังอยู่บนพื้นฐำนควำมเป็นจริงและไม่มีโอกำส
เกิดขึน้	เช่น	เทคโนโลยีทีท่�ำให้มนษุย์ล่องหนได้	หรืออำกำศ
ที่หนำวเย็นจนหิมะตกที่กรุงเทพมหำนคร	เป็นต้น

อนาคตท่ีพึงประสงค์ (Preferable Futures) หมายถึง 
อนาคตที่ควรจะเกิดขึ้น (Should or Ought to Happen)  
เป ็นแนวคิดเชิงปทัสถำน	 (Normative	 Idea)	 หรือ 

กำรออกแบบ	แตกต่ำงจำกแนวคดิอนำคตทีก่ล่ำวมำข้ำงต้น 

ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดจำกกระบวนกำรคิด	 (Cognitive	 
Process)	 เช่น	 สภำพแวดล้อมควำมเป็นอยู่ที่พ่ึงพำ
เทคโนโลยีและองค์ควำมรู้ที่ประหยัดพลังงำน	 เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ	เป็นต้น

5

64
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กรอบการมองอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ระยะสั้น	ระยะปำนกลำง	และระยะยำว	มีดังนี้
1. อนาคตจากการคาดการณ์ (Projected Future)
2. อนาคตที่มีความเป็นไปได้ (Probable Futures)
3. อนาคตที่สามารถเกิดขึ้นได้ (Plausible Futures)
4. อนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ (Possible Futures)

ระยะยำวแบบมำกกว่ำ	20	ปี

5. อนาคตที่เป็นไปไม่ได้ (Preposterous Futures)
6. อนาคตที่พึงประสงค์ (Preferable Futures)

รูปแบบอนาคตท่ีต้องเผชิญ

เครื่องมือการมองอนาคต
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• สำาหรับในระยะเวลา 6-10 ปี

	 1.	 อนำคตจำกกำรคำดกำรณ์	(Projected	Future)	
	 2.	 อนำคตที่มีควำมเป็นไปได้	(Probable	Futures)
	 3.	 อนำคตที่สำมำรถเกิดขึ้นได้	(Plausible	Futures)	

เนื่องจำกช่วงระยะนี้สำมำรถใช้ทฤษฎีและองค์ควำมรู้ที่มีอยู ่
ในปัจจุบันคำดกำรณ์หรือจินตนำกำรได้	 ซึ่งสำมำรถ 

ตรวจสอบควำมถูกต้องได้	 โดยเทียบเคียงกับทฤษฎีหรือ 
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ระยะปานกลาง (Middle Term)

รูปแบบ	คือ

• สำาหรับในระยะเวลา 3-5 ปี 

	 1.	 อนำคตจำกกำรคำดกำรณ์	(Projected	Future)	
	 2.	 อนำคตที่มีควำมเป็นไปได้	(Probable	Futures)	

เนื่องจำกในช่วงนี้ยังสำมำรถใช้ข้อมูลที่มีให้เกิดประโยชน์ได้	 
และล�ำบำกในกำรเก็บข้อมลู	ซึง่สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้อง 
ได้โดยใช้เทคนิคกำรวิเครำะหข์้อมูลเชิงปริมาณ

ระยะส้ัน (Short Term)

รูปแบบ	คือ

กรอบการมองอนาคต
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ระยะยาว (Long Term)

• สำาหรับในช่วงระยะเวลา 11-20 ปี

	 1.	 อนำคตที่อำจเกิดขึ้นได้	(Possible	Futures)	

สำมำรถตรวจสอบได ้ โดยเทียบเคียงกับทฤษฎี	 หรือ 

องค์ควำมรู ้ ท่ีมีอยู ่ ในป ัจจุบัน	 ซึ่ งสำมำรถตรวจสอบ 

ควำมถูกต้องได้	โดยเทคนิควิธีกำรส�ำหรับระยะส้ันและระยะ 
ปำนกลำง	เน่ืองจำกอนำคตทุกรูปแบบสำมำรถเกิดขึ้นได ้

ในระยะยำว

มี	2	รูปแบบ	คือรูปแบบที่	1

• การมองอนาคต “ระยะยาวมากกว่า 20 ปี” 

1. อนาคตจากการคาดการณ์ (Projected Future) 
2. อนาคตที่มีความเป็นไปได้ (Probable Futures)
3. อนาคตที่สามารถเกิดขึ้นได้ (Plausible Futures)
4. อนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ (Possible Futures)

สำมำรถเกิดขึ้นได้

5.	อนำคตที่เป็นไปไม่ได้	(Preposterous	Futures)
6.	อนำคตที่พึงประสงค์	(Preferable	Futures)

รูปแบบที่	2

เครื่องมือการมองอนาคต
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สำาหรับอนาคตท่ีเป็นไปไม่ได้ (Preposterous Futures) จะอยู่บริเวณนอกกรวย และอนาคตท่ีพึงประสงค์ (Preferable  
Futures) น้ันอาจเป็นไปได้ท้ังอนาคตท่ีอยู่ภายในและภายนอกกรวยแห่งความเป็นไปได้	เนื่องจำกอนำคตที่พึงประสงค์นั้น 

อย่ำงน้อยต้องเป็นอนำคตท่ีสำมำรถใช้จินตนำกำรได้	และในขณะเดียวกันก็อำจเป็น	“ส่ิงท่ีไม่พึงประสงค์”	หรือ	“เป็นไปไม่ได้”  
ส�ำหรับคนอื่น4,	9

กำรแบ่งประเภทของอนำคตรูปแบบต่ำง	ๆ	นอกจำกจะท�ำให้มั่นใจได้ว่ำกำรมองอนำคตถูกต้องหรือไม่แล้ว	 ยังช่วยให ้

สำมำรถเร่ิมต้นกระบวนกำรคิดวิเครำะห์อนำคตได้อย่ำงเข้มข้นและมีประสิทธิภำพ6	 โดยอำจเร่ิมต้นพิจำรณำโจทย์ 
จำก	 “อนาคต”	 ที่อยู ่ภำยในพ้ืนที่กรวยควำมเป็นไปได้	 ไปจนถึงภำยนอกกรวย	 หรืออำจเร่ิมพิจำรณำจำกรูปแบบ 

อนำคตในพื้นที่ภำยนอกกรวย	ในกรณีท่ีต้องกำรออกแบบอนำคตเพ่ือบุกเบิกหรือก�ำหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้ำงกำรเปล่ียนผ่ำน	 
อำจใช้ค�ำถำมว่ำ	“มีอนาคตใดบ้างที่เป็นไปไม่ได้ แต่อาจจะเกิดขึ้นภายในปี พ.ศ. 2580” แทนคำาถามว่า “อนาคตใดที่สามารถ 
คาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นภายในปี พ.ศ. 2580”

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการมองอนาคต
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อนาคตที่เป็นไปไม่ได้ อนาคตที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ ้น

เครื่องมือการมองอนาคต
บทที่ 1 23



บทที่ 2
การสร้างกรอบให้ “อนาคต”  
(Futures [Re] Framing)
กำรสร้ำงกรอบที่ชัดเจนให ้แก ่ 	 “อนาคต” 	 เป ็นขั้นตอนแรกของกำรมองอนำคตที ่
ต้องกำรวิเครำะห์	คำดกำรณ์	และสื่อสำรไปยังสังคมภำยนอก	คล้ำยกับกำรกำาหนดคำาถาม  
การวิจัยในแวดวงการศึกษา หรือ “การสร้างกรอบสภาพปัญหา (Problem Frame หรือ 
Problem Definition)” ในสาขานโยบายสาธารณะ ท้ังกรอบสภาพปัญหาในปัจจุบัน และ 
กรอบอนำคต	 เป็นปรัชญำพ้ืนฐำนของกำรกระท�ำในปัจจุบัน	 ต้ังแต่วิถีกำรด�ำเนินชีวิต 

ประจ�ำวันไปจนถึงค่ำนยิมสงัคมและนโยบำยสำธำรณะ	เหล่ำนีคื้อกระจกสะท้อนแนวคดิเก่ียวกับ 
อนาคตของมนุษย์ในปัจจุบัน10	 เช่น	หำกองค์กรใดองค์กรหนึ่งปฏิเสธกำรมองอนำคต
ก็เสมือนกับกำรสื่อสำรไปยังสำธำรณชนว่ำ	ปัจจุบันเป็นเช่นไร	อนำคตก็ยังเป็นเช่นนั้น	 
สะท้อนให้เห็นว่ำ	องค์กรปฏิเสธกำรเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง





วัตถุประสงค์การมองอนาคต: 
“วิเคราะห์ (Analyze)” 
หรือ “ออกแบบ (Design)”

กำรมองอนำคต	คือ	“การวิเคราะห์ คาดการณ์ และอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคาดการณ์
และเตรียมความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต  
หรือเพื่อออกแบบอนาคตที่พึงประสงค์”	จำกค�ำนิยำมดังกล่ำว	 
ส่งผลให้จ�ำเป็นต้องระบุกรอบระยะเวลำส�ำหรับกระบวนกำร 

มองอนำคต	เพื่อก�ำหนดวัตถุประสงค์กำรมองอนำคตว่ำเป็น	
“การวิเคราะห์” หรือ “การออกแบบ”

การสร้างกรอบให้ “อนาคต” (Futures [Re] Framing)
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การวิเคราะห์ (Analyze)	 จะต้องอำศัยระเบียบวิธีกำรศึกษำ	 
(Methodology)	และข้อมูลที่ชัดเจน	ซึ่งมักจะคู่กับกำรคำดกำรณ์ 
และควำมพยำยำมในกำรอธิบำยแนวโน ้มกำรเปลี่ยนแปลง 
เพื่อก�ำหนดแนวทำงกำรรองรับอนำคต	เหมำะส�ำหรับการมอง
อนาคตใน “ระยะส้ัน (3-5 ปี)” และ “ระยะปานกลาง (6-10 ปี)”	ทีจ่ะมี 
ข้อมูลและองค์ควำมรู้เพียงพอต่อกำรวิเครำะห์

การออกแบบ (Design)	จะต้องอำศัยควำมคิดสร้ำงสรรค์และ
จินตนำกำร	ซึ่งอำจไม่มีระเบียบวิธีกำรศึกษำที่ชัดเจน	แต่เป็น
ควำมพยำยำมที่จะสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง	จึงเหมำะส�ำหรับ 

การมองอนาคตในระยะยาว (11-20 ปี และมากกว่า 20 ปี) 

1

2
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ภำพที่	3	วัตถุประสงค์ในกำรมองอนำคต	

Past Future

อนาคตท่ีมีความเป็นไปได้ 
(Probable Futures) 

อนาคตจากการคาดการณ์ 
(Projected Future) 

อนาคตท่ีพึงประสงค์
(Preferable Futures)

อนาคตท่ีสามารถเกิดข้ึนได ้
(Plausible Futures) 

อนาคตท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 
(Possible Futures) 

อนาคตท่ีเป็นไปไม่ ได้ 
(Preposterous Futures)

การสร้างกรอบให้ “อนาคต” (Futures [Re] Framing)
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สิ่งส�ำคัญในกำรก�ำหนดวัตถุประสงค์กำรมองอนำคต คือ สามารถระบุได้ว่าต้องการ
กรอบระยะเวลาใด (ระยะส้ัน ระยะปานกลาง หรือระยะยาว) ให้แก่อนาคตท่ีสนใจ 

วัตถุประสงค์อำจมีลักษณะผสมผสำนระหว่ำง	“การออกแบบ” และ “การวิเคราะห์” 
ขึ้นอยู่กับควำมสลับซับซ้อนของสภำพควำมเป็นจริงซึ่งเป็นบริบทของกำรมองอนำคต	
เช่น	กำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ	20	ปี	ที่จ�ำเป็นต้องมีเป้ำหมำยตำมช่วง 
ระยะเวลำ	 (Milestone)	และแผนปฏิบัติกำรตำมแต่ละช่วงระยะเวลำ	 (Action	Plan)	 
ซึ่งจ�ำเป็นต้องอำศัย	“การออกแบบ”	ในกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์ชำติ	หลังจำกนั้น 

ต้องใช้	“การวิเคราะห์”	เพื่อก�ำหนดเป้ำหมำยและแผนปฏิบัติกำรในแต่ละช่วงระยะเวลำ	
โดยในที่นี้อำจหมำยถึงแผนปฏิบัติกำร	5	ปี
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บริบทของอนาคตเป็นอย่างไร
ควำมสลับซับซ้อนของบริบทเป็นตัวบ่งชี้เบื้องต้นว่ำควรใช้เคร่ืองมือใดในกำรมองอนำคต	ส�ำหรับเคร่ืองมือนี้เสนอวิธีกำรวิเครำะห์บริบท	
ของอนำคตไว้	2	วิธี	คือ

กำรส�ำรวจสภำพแวดล้อมเชิงลึก	
(Deep	Horizon	Scanning)	

กำรวิเครำะห์ควำมสลับซับซ้อนของอนำคต	
(Futures	Complexity	Analysis)

1

2

โดยอำจเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในกำรวิเครำะห์บริบท	
ของประเด็นที่ต้องกำรมองอนำคต

การสร้างกรอบให้ “อนาคต” (Futures [Re] Framing)
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2

3

4

การสำารวจสภาพแวดล้อมเชิงลึก (Deep Horizon Scanning)
กำรส�ำรวจสภำพแวดล้อมเชิงลึก	 เป็นเทคนิคกำรมองอนำคตที่นิยมใช้โดยทั่วไป	อย่ำงไรก็ตำมส�ำหรับเคร่ืองมือนี้แนะน�ำให้ส�ำรวจ 

สภำพแวดล้อมก่อนกำรมองอนำคต	เนื่องจำกผู้ที่ต้องกำรมองอนำคตจ�ำเป็นต้องมีข้อมูลทุกมิติที่จ�ำเป็นต่อกำรวิเครำะห์และวำงแผน 

เพื่อรองรับอนำคต	โดยกำรส�ำรวจสภำพแวดล้อมมีหลำกหลำยเทคนิค	ได้แก่

เทคนิค STEEP 
(Social,	Technological,	Environmental,	
Economic,	Political)

เทคนิค PEST 
(Political,	Economic,	Social,	Technological)

เทคนิค PESTEL 
(Political,	Economic,	Social,	Technological,	
Environmental,	Legal)

เทคนิค PESTELO
(Political,	Economic,	Social,	Technological,	
Environmental,	Legal,	Organization)

สิ่งส�ำคัญในกำรส�ำรวจสภำพแวดล้อมเชิงลึก	 คือ	 
กำรวิเครำะห์ว ่ำ “ปัจจัยขับเคล่ือน (Driver)” หรือ  
“แรงขับเคล่ือน (Driving Force)” ใดมีพลวัตควำม 

เป็นไปได้ ในกำรเปลี่ยนแปลงสูง	 และมีผลกระทบต่อ 

อนำคตทีต้่องกำรวเิครำะห์มำกทีส่ดุ	โดยสำมำรถใช้กรอบ
กำรวิเครำะห์ต่อไปนี้

1
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พลวัต (ความเป็นไปได้ในการเปล่ียนแปลง)
ตำ่า

สูง

สูง

ผล
กร

ะท
บ

ไม่ส�ำคัญ
(Unimportant Force)

ปัยจัยท่ีต้องเฝ้ำระวัง
(Monitor)

ปัจจัยส�ำคัญ
(Important Force)

ปัจจัยส�ำคัญซ่อนเร้น
(Latent Force)

ภำพที่	4	กรอบกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมเชิงลึก

ปัจจัยสำาคัญ หมำยถึง	ปัจจัยที่มีพลวัตและผลกระทบสูง	ถือเป็น
ปัจจัยท่ีต้องวิเครำะห์ฉำกทัศน์	 เพ่ือน�ำไปสู่กำรก�ำหนดกลยุทธ์ 
มำรองรับในอนำคต	

ปัจจัยท่ีไม่สำาคัญ หมำยถึง	ปัจจัยที่มีพลวัตกำรเปลี่ยนแปลงต�่ำ	 
และมีผลกระทบต่อสิ่งที่ต้องกำรวิเครำะห์ต�่ำ	

ปัจจัยท่ีต้องเฝ้าระวัง หมำยถึง	ปัจจัยที่มีโอกำสเปลี่ยนแปลงสูง	 
แต่มีผลกระทบต�่ำ	 เป็นปัจจัยที่อำจส่งผลกระทบได้ในอนำคต	 
จึงต้องเฝ้ำระวังอย่ำงใกล้ชิด	

ปัจจัยสำาคัญซ่อนเร้น หมำยถึง	ปัจจัยที่มีโอกำสเปล่ียนแปลงต�่ำ	 
แต่มีผลกระทบสูง	ดังนั้นจึงต้องให้ควำมส�ำคัญในเชิงนโยบำยและ
กลยุทธ์รองรับ	

2

3

4

1

การสร้างกรอบให้ “อนาคต” (Futures [Re] Framing)
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จำกกรอบกำรส�ำรวจสภำพแวดล้อมเชิงลึกข้ำงต้น	หำกประเด็นที่ต้องกำรมองอนำคตมี	“ปัจจัยสำาคัญ” 
มำกกว่ำ	“ปัจจัยท่ีต้องเฝ้าระวัง”	และ	“ปัจจัยสำาคัญซ่อนเร้น”	จะถือว่ำเป็น	“อนาคตท่ีมีโครงสร้างชัดเจน  
(Structured Futures)”	แต่ในทำงกลบักัน	หำกประเดน็ม	ี“ปัจจยัท่ีต้องเฝ้าระวงั”	และ	“ปัจจยัสำาคญัซ่อนเร้น” 
ร่วมกันมำกที่สุด	จะถือเป็น	“อนาคตที่มีโครงสร้างสลับซับซ้อน (Ill-structured Futures)”

ปัจจัยสำาคัญ

อนาคต 
โครงสร้างสลับซับซ้อน

เฝ้าระวัง  
+ 

ซ่อนเร้น
ปัจจัยสำาคัญ

อนาคต 
โครงสร้างชัดเจน

เฝ้าระวัง 
+ 

ซ่อนเร้น
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การวิเคราะห์ความสลับซับซ้อนของอนาคต  
(Futures Complexity Analysis) 

กำรวิเครำะห์ควำมสลับซับซ้อนของอนำคตในเคร่ืองมือนี้เป็นกำรปรับปรุงมำจำกเกณฑ์กำรจ�ำแนก	“ปัญหาท่ีไม่สลับซับซ้อน (Tame  
Problem)” กับ “ปัญหาท่ีสลับซับซ้อน (Ill-structured Problem)”11	ซึ่งในบริบทกำรมองอนำคต	สำมำรถจ�ำแนกอนำคตได้	2	รูปแบบ	 
คือ	“อนาคตท่ีมีโครงสร้างชัดเจน (Structured Futures)”	 และ	“อนาคตท่ีมีโครงสร้างสลับซับซ้อน (Ill-structured Futures)”  
ซึ่งหลักเกณฑ์กำรจ�ำแนกอนำคตทั้ง	2	รูปแบบมี	5	ค�ำถำมต่อไปนี้

ซับซ้อน ซับซ้อน

บริบทการมองอนาคต การปรับปรุงเกณฑ ์
การมองอนาคต

ชัดเจน ไม่ซับซ้อน

การสร้างกรอบให้ “อนาคต” (Futures [Re] Framing)
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ท่านสามารถวางโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเหตุปัจจัยและผลกระทบของ
อนาคตได้หรือไม่?
Can you formulate the cause-and-effect relations of your futures?

หมำยถึง	สำมำรถระบุตัวแปรต้น	 (Independent	Variable)	 และตัวแปรตำม	 
(Dependent	Variable)	ของปรำกฏกำรณ์ที่ต้องกำรวิเครำะห์ ได้อย่ำงชัดเจน
หรือไม่	 เพื่อน�ำไปสู่กำรมองอนำคต	 เนื่องจำกบำงปรำกฏกำรณ์	 ไม่สำมำรถ
แยกแยะตัวแปรต้นและตัวแปรตำมได้อย่ำงชัดเจน	หรืออำจมีตัวแปรแทรกซ้อน	 
(Intervening	Variable)	ตัวแปรส่งผ่ำน	(Mediating	Variable)	หรือตัวแปรก�ำกับ	
(Moderating	Variable)	

1

ท่านสามารถระบุและอธิบายช่องว่างขององค์ความรู้ในปัจจุบันกับสถานการณ ์
ในอนาคตได้หรือไม่?
Can you identify and explain every gap between the current body of 
knowledge and your futures?

หมำยถึง	 มีทฤษฎีและองค์ควำมรู้ที่เพียงพอต่อกำรวิเครำะห์หรือออกแบบ
อนำคตในประเด็นที่สนใจหรือไม่	 หำกไม่เพียงพอ	สำมำรถระบุได้หรือไม่ว่ำ	 
จะต้องแสวงหำองค์ควำมรู้เพิ่มเติมอะไรบ้ำง	

2
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อนาคตที่ท่านต้องการวิเคราะห์หรือออกแบบสามารถใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้
จากอนาคตอื่นได้หรือไม่?
Can your futures be reached by using the technology and knowledge from 
other futures? 

หมำยถึง	สำมำรถใช้ทฤษฎี	องค์ควำมรู้	และเทคโนโลยีจำกสถำนกำรณ์หรือบริบทอื่น 

มำวิเครำะห์หรือออกแบบอนำคตที่สนใจได้หรือไม่	ส�ำหรับค�ำถำมนี้ต้องกำรทรำบว่ำ	 
สิ่งที่สนใจออกแบบหรือวิเครำะห์อนำคตนั้นมีควำมพิเศษจนส่งผลให้ต้องแสวงหำ 

องค์ควำมรู้และทฤษฎีเฉพำะทำงหรือไม่

ท่านสามารถแบ่งแยกมิติค่านิยมทางสังคมออกจากอนาคตของท่านได้หรือไม่?
Can you separate the influence of social values from your futures? 

หมำยถึง	ประเด็นที่สนใจมองอนำคตเป็นประเด็นที่หมิ่นเหม่ทำงด้ำนศีลธรรม	จริยธรรม	
และค่ำนิยมทำงสังคมหรือไม่

ท่านสามารถระบุระดับการวิเคราะห์ (Level of Analysis) และหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) 
ของอนาคตได้หรือไม่?
Can you specify the level of analysis and unit of analysis for your futures?

หมำยถึง	สำมำรถระบไุด้หรือไม่ว่ำ	ประเดน็ทีส่นใจมองอนำคตนัน้เป็นประเดน็ระดบัปัจเจก	(Individual	 
Level)	ระดบัองค์กร	(Organizational	Level)	ระดบัชมุชน	(Community	Level)	หรือระดบัมหภำค	
(Macro	Level)	

5

4

3

การสร้างกรอบให้ “อนาคต” (Futures [Re] Framing)
บทที่ 236



เมื่อวิเครำะห์อนำคตในเบื้องต้นแล้ว	พบว่ำ	ท่ำนมีค�ำตอบ	“ใช่ (Yes)”	ต้ังแต่	3	ข้อขึ้นไป	แสดงว่ำ	อนำคต 

ท่ีท่ำนต้องกำรศึกษำเป็น	“อนาคตท่ีมีโครงสร้างชัดเจน (Structured Futures)”	แต่หำกมีค�ำตอบ	“ใช่”  
น้อยกว่ำ	3	ข้อ	 แสดงว่ำเป็น	“อนาคตท่ีมีโครงสร้างสลับซับซ้อน (Ill-structured Futures)”	 เมื่อน�ำ
วัตถุประสงค์กำรมองอนำคตที่คัดเลือกแล้ว	 (“ออกแบบ”	 หรือ	“วิเคราะห์”)	 มำวำงเป็นแกน	X	 และน�ำ 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมสลับซับซ้อนของอนำคตมำวำงเป็นแกน	Y	จะส่งผลให้ได้	แนวทางการมองอนาคต  
(Foresight Pathway)	จ�ำนวน	4	แนวทำง	คือ	

ชัดเจนแนวทางการมองอนาคต

X	ออกแบบ+วิเครำะห์

สลับซับซ้อน Y

สลับซับซ้อน

บทที่ 2 37เครื่องมือการมองอนาคต



ภำพที่	5	แนวทำงกำรสร้ำงกรอบ	“อนาคต”	(Futures	Frame)

อนาคตท่ีมีโครงสร้างสลับซับซ้อน
(lll-structured Futures)

อนาคตท่ีมีโครงสร้างชัดเจน
(Structured Futures)

การออกแบบ
(Design)

การวิเคราะห์
(Analysis)

การสร้างความคิด
และจินตนาการ 

(Ideation)

การสอบเทียบข้อมูล
กับมโนทัศน์ 
แห่งอนาคต 

(Calibration)

การคาดการณ์
อนาคต

(Projection)

การกำาหนดทิศทาง
อนาคต 

(Formulation)

การสร้างกรอบให้ “อนาคต” (Futures [Re] Framing)
บทที่ 238



หำกต้องกำร	“วิเคราะห์”	แต่	“อนาคตท่ีมีโครงสร้างไม่ชัดเจน”	ควรเร่ิมต้นด้วย การสอบเทียบข้อมูลกับมโนทัศน์แห่งอนาคต  
(Calibration)	ส�ำหรับแนวทำงนี้	ต้องมีฐำนข้อมูลหรือหลักฐำนเชิงประจักษ์ในระดับหน่ึงเพื่อน�ำมำวิเครำะห์เปรียบเทียบกับ 

มโนทัศน์แห่งอนำคตที่ก�ำลังศึกษำ	ผลลัพธ์จำกกำรมองอนำคตด้วยแนวทำงนี้จะเป็นประโยชน์แก่กำรวิเครำะห์และคำดกำรณ์
อนำคตในขั้นตอนต่อไป

3

หำกต้องกำร	“วิเคราะห์”	และ	“อนาคตท่ีมีโครงสร้างชัดเจน”	สำมำรถ	วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคาดการณ์อนาคต (Projection)  
และจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยแก่ผู้บริหำรได้

หำกต้องกำร	“ออกแบบ”	และ	“อนาคตที่มีโครงสร้างไม่ชัดเจน”	แนวทำงกำรมองอนำคตควรเริ่มต้นด้วย	การสร้างความคิดและ
จนิตนาการ (Ideation)	เพือ่ให้ไดภ้ำพหรอืมโนทศัน์แหง่อนำคตทีช่ดัเจน	ส�ำหรบักำรมองอนำคตดว้ยเครือ่งมอื	หรอืกระบวนกำร
วำงแผนเชิงกลยุทธ์ต่อไป

1

หำกต้องกำร	“ออกแบบ”	แต่	“อนาคตท่ีมีโครงสร้างชัดเจน”	แนวทำงกำรมองอนำคตควรเร่ิมต้นด้วย	การกำาหนดทิศทางอนาคต 
(Formulation)	เพื่อให้แนวคิดเกี่ยวกับอนำคตมีควำมชัดเจนมำกขึ้น	พร้อมที่จะใช้ประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรเพื่อก�ำหนด
แผนกลยุทธ์

2

4

แนวทางการมองอนาคต (Foresight Path Way)
แนวทางการมองอนาคต สามารถจำาแนกเป็น 4 แนวทาง ดังนี้

บทที่ 2 39เครื่องมือการมองอนาคต



บทที่ 3
แนวทางการใช้ชุดเครื่องมือ 
การมองอนาคต
จำกที่ได้กล่ำวถึง	“แนวทางการมองอนาคต (Foresight Pathway)”	ไว้	4	แนวทำง	คือ
	 1.	 กำรสร้ำงควำมคิดและจินตนำกำร	(Ideation)	
	 2.	 กำรก�ำหนดทิศทำงอนำคต	(Formulation)	
	 3.	 กำรสอบเทียบข้อมูลกับมโนทัศน์แห่งอนำคต	(Calibration)	
	 4.	 กำรคำดกำรณ์อนำคต	(Projection)	
ในเครื่องมือนี้	แต่ละแนวทำงจะมีชุดเครื่องมือที่แตกต่ำงกัน	ดังนี้





ตารางที่ 1 แนวทางการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต

2.	 เทคนิคเดลฟำย	
	 (Delphi	Technique)

3.	 กำรสร้ำงและวิเครำะห์ฉำกทัศน์
	 แห่งอนำคต	
	 (Future	Scenario	Building	and	 
	 Analysis)

1.	 กำรสร้ำงวิสัยทัศน์	
	 (Visioning)

กำรสร้ำงมโนทัศน์ที่สะท้อนให้เห็นอนำคตที่พึงประสงค์	 หรือ 

ผลลัพธ์เชิงบวกที่ต้องกำรเปลี่ยนแปลง

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและควำมคิดเห็นจำกผู ้ เชี่ยวชำญ 

เฉพำะด้ำนเพ่ือให้ทรำบแนวคิดกระแสหลักเกี่ยวกับประเด็น 

ที่สนใจ	

กำรสร้ำงมโนภำพเก่ียวกับสถำนกำรณ์ในอนำคตท่ีมี	 “ความ 
เป็นไปได้”	และพิจำรณำ	“ความไม่แน่นอน”	ของปัจจัยต่ำง	ๆ 	ร่วมด้วย

กำรเขียน	“เรื่องเล่า”	หรือ	“กรณีศึกษา” เก่ียวกับเทคโนโลยีแห่ง
อนำคต	โดยผสมผสำนระหว่ำง	“การสร้างความคดิและจนิตนาการ” 
กับ	“การกำาหนดทิศทางอนาคต”	ในสำขำวิทยำศำสตร์	เทคโนโลยี	
และนวัตกรรม

แนวทางที่ 1 การสร้างความคิดและจินตนาการ (Ideation)

แนวทางที่ 2 การกำาหนดทิศทางอนาคต (Formulation)

แนวทางและชุดเครื่องมือ นิยามและความหมายโดยสังเขป ภาพ (Icon) ในเครือ่งมือ

4.	 กำรสร้ำงตัวแบบจำก
	 นิยำยวิทยำศำสตร์	
	 (Science	Fiction	
	 Prototyping:	SFP)

แนวทางการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต
บทที่ 342



5.	 กำรวิเครำะห์แนวโน้ม
	 และแนวโน้มระดับโลก	
	 (Trend	and	Megatrend	Analysis)

กำรวเิครำะห์ทศิทำงกำรเปลีย่นแปลงด้ำนต่ำง	ๆ 	ในอนำคต	ทัง้ระยะส้ัน	 
ระยะปำนกลำง	และระยะยำว

แนวทางที่ 3 การสอบเทียบข้อมูลกับมโนทัศน์แห่งอนาคต (Calibration)

แนวทางที่ 4 การคาดการณ์อนาคต (Projection)

แนวทางและชุดเครื่องมือ นิยามและความหมายโดยสังเขป ภาพ (Icon) ในเครือ่งมือ

6.	 กำรสร้ำงแบบจ�ำลอง	
	 (Modelling	and	Simulation)

กำรสร้ำงและทดลองแบบจ�ำลองทำงคณิตศำสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์	
โดยแปรสภำพรูปแบบพฤติกรรมหรือสถำนกำรณ์ในชวิีตจรงิให้เป็น
สถำนกำรณ์เสมือนจริง	

7.	 กำรพยำกรณ์ย้อนหลัง	
	 (Backcasting)

วิธีกำรสร้ำงควำมเชือ่มโยงระหว่ำงผลลพัธ์ท่ีต้องกำรในอนำคตกับ
แนวทำงและควำมเป็นไปได้ในกำรบรรลุอนำคตนั้น

8.	 แผนที่น�ำทำงเทคโนโลยี	
	 (Technology	Roadmap:	TRM)

แผนระดมทรัพยำกร	ควำมรู้	ควำมเชี่ยวชำญ	และปัจจัยส�ำคัญ
ในกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีรูปแบบ	 คุณสมบัติ	
รวมถึงประโยชน์กำรใช้งำนตำมที่ได้ออกแบบไว้โดยผู้เชี่ยวชำญ 

และนักวิจัย

9.	 บรรณมิติ
	 (Bibliometrics)

กำรใช้เทคนิคเชงิสถิติวเิครำะห์และจัดกลุม่ข้อมูลและข้อควำมจ�ำนวนมำก 

จำกเอกสำรงำนวิจัย

บทที่ 3 43เครื่องมือการมองอนาคต



อนาคตท่ีมีโครงสร้างสลับซับซ้อน
lll-structured Futures

อนาคตท่ีมีโครงสร้างชัดเจน
Structured Futures

การออกแบบ
(Design)

การวิเคราะห์
(Analysis)

การสร้างความคิด
และจินตนาการ

(Ideation)

การสอบเทียบข้อมูล
กับมโนทัศน์ 
แห่งอนาคต

(Calibration)

การคาดการณ์
อนาคต

(Projection)

การกำาหนดทิศทาง
อนาคต

(Formulation)

ภำพที่	6	แผนที่แนวทำงและชุดเครื่องมือกำรมองอนำคต	(4	แนวทำง	9	เครื่องมือ)

กำรสร้ำงวิสัยทัศน์	
(Visioning)

กำรสร้ำงและวิเครำะห์ 
ฉำกทัศน์แห่งอนำคต	
(Future	Scenario	
Building	and	Analysis)

กำรวิเครำะห์แนวโน้ม
และแนวโน้มระดับโลก	
(Trend	and	Megatrend	
Analysis)

เทคนิคเดลฟำย	
(Delphi	Technique)

กำรสร้ำงตัวแบบจำก 

นิยำยวิทยำศำสตร์	
(Science	Fiction	 
Prototyping:	SFP)

กำรสร้ำงแบบจ�ำลอง	
(Modelling	and	Simulation)

กำรพยำกรณ์ย้อนหลัง	
(Backcasting)

แผนที่น�ำทำงเทคโนโลยี	
(Technology	Roadmap:	
TRM)

บรรณมิติ
(Bibliometrics)

แนวทางการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต
บทที่ 344



เครื่องมือกำรมองอนำคตมีควำมยืดหยุ่นในกำรใช้ประโยชน์	ซึ่งแต่ละเครื่องมือสำมำรถน�ำไปผสมผสำนกับเครื่องมืออื่น 

เพื่อตอบโจทย์เฉพำะด้ำน	โดยในเครื่องมือนี้น�ำเสนอวิธีกำรผสมผสำนชุดเครื่องมือไว้	5	วิธี	ดังนี้

การผสมผสานชุดเครื่องมือการมองอนาคต 
เพื่อตอบโจทย์เฉพาะด้าน

การแสวงหาและกำาหนดขอบเขตประเด็นหรือนโยบาย
(Exploring and Defining Issue/Policy Boundary)

การสร้างวิสัยทัศน์และทิศทางการเปลี่ยนผ่าน
(Visioning and Transforming)

การทดสอบนโยบายหรือแผนกลยุทธ์
(Policy and Strategy Sandbox)

การบุกเบิกนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Setting Trends for Science, Technology, and Innovation)

การแสวงหาโจทย์วิจัยและประเด็นที่สำาคัญในอนาคต
(Exploring Research Topics and Issues of the Future)

3

1

2

4

5

Research Topics & Issues

Future

บทที่ 3 45เครื่องมือการมองอนาคต



กำรแสวงหำและก�ำหนดขอบเขตประเด็นหรือนโยบำย
(Exploring	and	Defining	Issue/Policy	Boundary)

เพ่ือสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจในปัจจัยท่ีจะส่งผลกระทบ 

ในระยะสัน้	ระยะปำนกลำง	และระยะยำว	อนัจะน�ำไปสู่
กำรก�ำหนดนโยบำย

เพ่ือสร้ำงวสัิยทศัน์ร่วมและแนวคิดกำรพัฒนำองค์กร 

หรือหมู่คณะให้เกิดกำรเปลี่ยนผ่ำนอย่ำงยั่งยืน

เพ่ือวิเครำะห์ผลกระทบของนโยบำยหรือกลยุทธ	์
ด้วยกำรทดสอบในสถำนกำรณ์จ�ำลอง

เพ่ือวำงแผนพัฒนำงำนวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์	
เทคโนโลยี	 และนวัตกรรมให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือ 

ตัวแบบเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นกำรบุกเบิกตลำด

เพ่ือแสวงหำช่องว่ำงขององค์ควำมรู้ในปัจจุบันและ 
สิ่งที่จ�ำเป็นต้องพัฒนำเพื่อรองรับอนำคต

กำรสร้ำงวิสัยทัศน์และทิศทำงกำรเปลี่ยนผ่ำน
(Visioning	and	Transforming)

กำรทดสอบนโยบำยหรือแผนกลยุทธ์
(Policy	and	Strategy	Sandbox)

กำรบุกเบิกนวัตกรรมทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(Setting	Trends	for	Science,	Technology,	and	
Innovation)

กำรแสวงหำโจทย์วิจัยและประเด็นที่ส�ำคัญในอนำคต
(Exploring	Research	Topics	and	Issues	of	the	Future)

ตารางที่ 2 วิธีการผสมผสานชุดเครื่องมือการมองอนาคตเพ่ือตอบโจทย์เฉพาะด้าน

โจทย์เฉพาะด้าน วัตถุประสงค์ ชุดเครื่องมือ

แนวทางการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต
บทที่ 346



โจทย์เฉพาะด้านท่ี 1 
การแสวงหาและกำาหนดขอบเขตประเด็นหรือนโยบาย

ผลกำรวิเครำะห์บรรณมิติและกำรวิเครำะห์แนวโน้ม	
รำยงำนกำรประชมุเชงิปฏิบติักำร	หรือรำยงำนสรุปกำรสนทนำกลุม่	 
พร้อมข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์หรือนโยบำย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม

เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในปัจจัยที่จะส่งผลกระทบในระยะสั้น	
ระยะปำนกลำง	และระยะยำว	อันจะน�ำไปสู่กำรก�ำหนดนโยบำย

ชุดเครื่องมือ

บรรณมิติ	+	เทคนิคเดลฟำย	+	กำรวิเครำะห์แนวโน้มและแนวโน้ม
ระดับโลก

กำรวิจัยเอกสำร	กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร	กำรสนทนำกลุ่ม

ผู้เข้าร่วม

ผู้เชี่ยวชำญ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร

ผลลัพธ์

บทที่ 3 47เครื่องมือการมองอนาคต



โจทย์เฉพาะด้านท่ี 2 

การสร้างวิสัยทัศน์และทิศทางการเปลี่ยนผ่าน

รำยงำนกำรประชมุเชงิปฏบิติักำรหรือรำยงำนสรุปกำรสนทนำกลุ่ม	
โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงรำยงำนสรุปวิสัยทัศน์	เป้ำหมำย	และค่ำนิยม 

ที่จะส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย

เพื่อสร้ำงวิสัยทัศน์ร่วมและแนวคิดกำรพัฒนำองค์กรหรือหมู่คณะ
ให้เกิดกำรเปลี่ยนผ่ำนอย่ำงยั่งยืน

กำรสร้ำงวิสยัทศัน์	+	กำรสร้ำงฉำกทัศน์	+	กำรพยำกรณ์ย้อนหลงั

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร	กำรสนทนำกลุ่ม

ผู้บริหำรองค์กร	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร

วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ชุดเครื่องมือ

ผู้เข้าร่วม

ผลลัพธ์

แนวทางการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต
บทที่ 348



โจทย์เฉพาะด้านท่ี 3
การทดสอบนโยบายหรือกลยุทธ์

รำยงำนสรุปผลกำรวิเครำะห์พร้อมด้วยข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

เพื่อวิเครำะห์ผลกระทบของนโยบำยหรือกลยุทธ์	ด้วยกำรทดสอบ
ในสถำนกำรณ์จ�ำลอง

กำรสร้ำงแบบจ�ำลอง	(Mathematical	Simulation)	หรือ
กำรสร้ำงฉำกทัศน์	(Scenario	หรือ	Narrative	Simulation)

•	 ส�ำหรับกำรสร้ำงแบบจ�ำลอง	-	กำรวิจัยเอกสำรและวิเครำะห์
ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์
•	 ส�ำหรับกำรสร้ำงฉำกทัศน์	-	กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร

ผู้เชี่ยวชำญ	ผู้บริหำร	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอก
องค์กร

วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ชุดเครื่องมือ

ผู้เข้าร่วม

ผลลัพธ์

บทที่ 3 49เครื่องมือการมองอนาคต



โจทย์เฉพาะด้านท่ี 4 
การบุกเบิกนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รำยงำนสรุปรำยละเอียดตัวแบบเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์	และ 
แผนงำนวิจัยและพัฒนำ

เพื่อวำงแผนพัฒนำงำนวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์	 เทคโนโลย	ี 
และนวัตกรรมให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือตัวแบบเทคโนโลยีใหม่ที่เป็น 

กำรบุกเบิกตลำด

กำรสร้ำงตัวแบบจำกนยิำยวิทยำศำสตร์	+	แผนทีน่�ำทำงเทคโนโลยี	
+	กำรพยำกรณ์ย้อนหลัง

กำรวิจัยเอกสำร	กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร	กำรสนทนำกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชำญ	นักวิจัย	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในองค์กร

วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ชุดเครื่องมือ

ผู้เข้าร่วม

ผลลัพธ์

แนวทางการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต
บทที่ 350



รำยงำนสรุปรำยละเอียดโจทย์วิจัย	แผนงำนวิจัยและพัฒนำที่ระบุ
เป้ำหมำยผลลพัธ์ไว้อย่ำงชดัเจน	รำยงำนกำรประชมุเชงิปฏบิติักำร

เพื่อแสวงหำช่องว่ำงขององค์ควำมรู้ในปัจจุบันและสิ่งที่จ�ำเป็น 

ต้องพัฒนำเพื่อรองรับอนำคต	

บรรณมิติ	+	เทคนิคเดลฟำย	+	กำรพยำกรณ์ย้อนหลัง

กำรวิจัยเอกสำร	กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร	กำรสนทนำกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชำญ	ผู้บริหำร	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอก
องค์กร

โจทย์เฉพาะด้านท่ี 5
การแสวงหาโจทย์วิจัยและประเด็นท่ีสำาคัญในอนาคต

วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ชุดเครื่องมือ

ผู้เข้าร่วม

ผลลัพธ์

บทที่ 3 51เครื่องมือการมองอนาคต



บทที่ 4
ชุดเครื่องมือ 
การมองอนาคต





1การสร้างวิสัยทัศน์
(Visioning)



นิยาม
วิสัยทัศน์ (Vision) หมำยถึง	มโนทัศน์ที่สะท้อนให้เห็นอนำคต
ที่พึงประสงค์หรือผลลัพธ์เชิงบวกที่ต้องกำรเปล่ียนแปลง12	

เป ็นกำรมองไปสู ่อนำคต	 โดยมีข ้อควำมหรือเ ร่ืองเล ่ำ 

เชิงพรรณนำที่สร้ำงแรงบันดำลใจให้แก่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ขององค์กร	 ชุมชน	หมู ่คณะ	 เกิดควำมคำดหวังและมีพลัง 
ในกำรขับเคลื่อน	ผลักดันไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์13	ซึ่งอำจ 

ประกอบด้วยแนวทำงกำรขับเคลื่อนไปสู่อนำคตหรือไม่ก็ได้

วิสัยทัศน์นอกจำกจะเป็นกระบวนกำรกลุ่มที่น�ำไปสู่แนวทำง
ปฏบิติัแล้ว	ยังเป็นเคร่ืองมอืมโนคติ	(Conceptual	Tool)	ทีช่่วยให้ 

เข้ำใจถึงช่องว่ำงระหว่ำงสถำนภำพปัจจุบันของหมู่คณะและ
อนำคตที่พึงประสงค์	ทั้งยังสร้ำงแรงบันดำลใจให้สมำชิกทุกคน 

มีควำมหวัง	รู้สึกเป็นเจ้ำของ	และร่วมแรงร่วมใจเพ่ือให้บรรลุ 

เป้ำหมำยแห่งอนำคต 



คุณลักษณะของวิสัยทัศน์ท่ีดี 6 ประการ14 

 1. สร้างสรรค์ (Creative) 
 2. พึงประสงค์ (Desirable) 
 3. เป็นไปได้ (Feasible) 
 4. ชัดเจน (Focused) 
 5. ยืดหยุ่น (Flexible) 
 6. สื่อสารและถ่ายทอดได้ง่าย 
  (Communicable)

ในเคร่ืองมอืกำรมองอนำคตฉบบันี	้วิสัยทศัน์นบัเป็นกระบวนกำรกลุม่	(Collective	Process)	ทีเ่ปิดโอกำสให้สมำชกิทุกคนในองค์กร	ชมุชน
หมู่คณะ	มีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดภำพอนำคตที่พึงประสงค์	ตลอดจนร่วมกนัคิดแนวทำงกำรขับเคลื่อนไปสู่ภำพนั้น12	กำรสร้ำงวิสัยทัศน์ 
จึงถือเป็นเคร่ืองมือสร้ำงแนวคิดท่ีเน้นสร้ำง	“ความรู้สึกในการเป็นเจ้าของ (Ownership)”	ภำพแห่งอนำคต	ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ขององค์กร	ชุมชน	หมู่คณะนั้น

การสร้างวิสัยทัศน์
เครื่องมือที่ 156



จุดแข็ง

กำรสร้ำงวสัิยทศัน์เป็นเคร่ืองมือสร้างแนวคดิใหม่ให้อนาคตหรอืเป้าหมายท่ีพงึประสงค์ (Ideational Tool)	รวมทัง้กระตุ้นให้องค์กร	
ชุมชน	หมู่คณะ	เกิดค่ำนิยม	วิสัยทัศน์	และเป้ำหมำยร่วมกัน

เคร่ืองมือนี้สำมำรถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สมาชิกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร	ชุมชน	หมู่คณะ	และส่งเสริมกระบวนการ 
มีส่วนร่วม ในกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์	กลยุทธ์	หรือพิมพ์เขียวขององค์กร1

2

ความเหมาะสมในการใช้งาน

1

2

การสร้างวสัิยทัศน์เป็นขัน้ตอนแรกท่ีสำาคัญในกระบวนการกำาหนดยทุธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร	ชมุชน	หมูค่ณะในทกุระดบั	
จึงควรมีกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำและสถำนกำรณ์ที่ก�ำลังเผชิญอยู่ก่อนเริ่มต้นกระบวนกำรสร้ำงวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์เป็นเครื่องมือมองอนาคตท่ีส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกในองค์กร	ชุมชน	หมู่คณะ	โดยเฉพำะเมื่อน�ำไปใช้ 
ในกำรท�ำประชำคมแผนพัฒนำชุมชนท้องถิ่น	หรือกำรวำงแผนยุทธศำสตร์องค์กร

57



กำรสร้ำงวิสัยทัศน์จะประสบควำมส�ำเร็จได้	ต้องอำศัยความทุ่มเทและจริงจัง 
ของผู้บรหิารและผู้นำาองค์กรทุกคน	มเิช่นนัน้จะเป็นเพียงธรรมเนยีมปฏบิติัทีไ่ม่มี
นัยยะส�ำคัญ

แม้วิสัยทัศน์จะเป็นเคร่ืองมือสร้ำงแนวคิดที่อำศัยความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการ	แต่ก็ต้องอยู่ภำยใต้กรอบควำมเป็นจริงขององค์กร	ชุมชน	หมู่คณะ	
และบริบทสภำพแวดล้อมที่พิจำรณำ

1

2

3
วิสยัทศัน์ทีเ่กิดจำกกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจะต้องถูกน�ำไปสร้ำง 
เป็นแนวทำงปฏิบัติ	นโยบำย	ยุทธศำสตร์	หรือกลยุทธ์	และมีกำรน�ำไปปฏิบัติ 

อย่ำงจริงจัง	

ความท้าทาย

การสร้างวิสัยทัศน์
เครื่องมือที่ 158



1

2

3

สถานท่ีห้องประชุมท่ีมีพื้นท่ีเพียงพอส�ำหรับกำรสนทนำกลุ่มย่อย	จ�ำนวนไม่เกินกลุ่มละ	
8-10	คน	เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมอภิปรำยและเสนอวิสัยทัศน์ของตน	

สิ่งที ่จำาเป็นสำาหรับการสร้างวิสัยทัศน์

4

ตัวแทนสมาชกิ ในกรณีทีอ่งค์กร	ชมุชน	หมูค่ณะ	มขีนำดเลก็	อำจเปิดโอกำสให้สมำชกิทกุคน 

ร่วมในกระบวนกำรสร้ำงวิสัยทัศน์ได้โดยสมัครใจ	แต่ในกรณีที่องค์กร	ชุมชน	หมู่คณะ	
มีจ�ำนวนสมำชิกมำก	อำจใช้วิธีคัดเลือกตัวแทนท่ีมีคุณลักษณะและควำมหลำกหลำย 

ที่สะท้อนถึงโครงสร้ำงประชำกรทั้งหมดขององค์กรนั้น

ผู้เข้าร่วมกระบวนกำรวิสัยทัศน์ที่มีองค์ควำมรู้	ควำมสนใจ	และทุ่มเทในกำรขับเคลื่อน
องค์กร	ชุมชน	หมู่คณะไปสู่อนำคตที่พึงประสงค์

อปุกรณ์วาดเขยีน กระดำษแผ่นใหญ่	ปำกกำหมกึส	ีหรือกระดำษโน้ตกำวในตัว	(Post-it)	
ส�ำหรับกำรเขียนประเด็นต่ำง	ๆ	เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่กำรสนทนำกลุ่ม

59



ขั้นตอนการสร้างวิสัยทัศน์
ขั้นตอนที่ 1 กำาหนดขอบเขตของวิสัยทัศน ์

ผู้น�ำองค์กร	ชุมชน	หมู่คณะ	ต้องก�ำหนดขอบเขตของวิสัยทัศน์
ก่อนกำรเปิดให้สมำชิกทุกคนมีส่วนร่วม	ในกำรจัดประชำคมหรือ
ประชุมระดมควำมคิดเห็น	รวมถึงจะต้องทรำบกรอบระยะเวลา
ส�ำหรับวิสัยทัศน์	 และบริบทสภาพแวดล้อมขององค์กร	ชุมชน 

หมูค่ณะ	เช่น	กรณีเป็นหน่วยงำนภำครัฐอำจจะต้องมข้ีอมลูเก่ียวกับ
กฎหมำย	ยทุธศำสตร์ชำติ	นโยบำยรัฐบำล	หรือกรณทีีเ่ป็นองค์กร
ภำคธุรกิจเอกชนจะต้องค�ำนึงถึงควำมผันผวนของเทคโนโลยี 
และพลวัตของเศรษฐกิจโลก	เป็นต้น		

การสร้างวิสัยทัศน์
เครื่องมือที่ 160



ขั้นตอนท่ี 3 การส่ือสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังสมาชิกทุกคน
ขององค์กร ชุมชน หมู่คณะ 
เป็นกำรสื่อสำรเก่ียวกับเนื้อหำสำระของวิสัยทัศน	์(ได้แก	่เป้ำหมำย	
มโนทัศน์อนำคต	ค่ำนิยม	และวัฒนธรรมองค์กร)	 ไปสู ่สมำชิก 

ทุกคนภำยในองค์กร	 ชุมชน	 หมู ่คณะ	 ส�ำหรับองค์กร	 ชุมชน 

หมู่คณะที่มีขนำดใหญ่	ผู้บริหำรอำจขอให้สมำชิกที่เป็นตัวแทน 

เข้ำร่วมกระบวนกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์แบ่งปันประสบกำรณ์และ
ควำมรู้สึกให้สมำชิกคนอื่นได้รับฟัง	 เพื่อให้วิสัยทัศน์ถูกนำาไปใช้ 
เป็นแนวทางกำาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์อย่างแท้จริง

ขั้นตอนที่ 2 สร้างวิสัยทัศน์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

วิทยำกรกระบวนกำร	(Facilitator)	ควรเริ่มต้นด้วยกำรเปิดโอกำส 

ให้ผู ้เข้ำร่วมทุกคนสร้ำงควำมคุ้นเคยกัน	จำกนั้นชี้แจงขอบเขต	
วัตถุประสงค ์ 	 และข ้อมูลที่ จ� ำ เป ็นต ่อกำรสร ้ำง วิ สัยทัศน ์		 
หำกกระบวนกำรสร้ำงวิสัยทัศน์มีผู้เข้ำร่วมจ�ำนวนมำก	ควรแบ่ง
ผู ้เข้ำร่วมเป็นกลุ ่มย่อย	 และเมื่อแต่ละกลุ ่มย่อยได้อภิปรำยผล 

จนตกผลึกแล้ว	 ควรให้แต่ละกลุ ่มย่อยได้นำาเสนอวิสัยทัศน ์
ต่อท่ีประชุม เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และนำาไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ 
ขององค์กร	ชุมชน	หมู่คณะ

S H A R I N G
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รูปแบบและลำาดับขั้นในการสร้างวิสัยทัศน์ 
(Visioning Template and Stages)
รูปแบบและล�ำดับขั้นในกำรสร้ำงวิสัยทัศน์ต่อไปนี้เหมำะส�ำหรับกำรสนทนำกลุ่มย่อยที่มีสมำชิก	4-10	คน	ใช้เวลำประมำณ	30-60	นำท	ี 
โดยสมำชิกควรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้ตำมล�ำดับ

1.	 แลกเปล่ียนความคิดเห็นและร่วมกัน
ก�ำหนด	“เป้าหมาย (Goal)”	ที่ต้องกำร
บรรลุ

2.	 อภิปรายในเชิงอนุมานว่ำองค์กร	ชมุชน
หมู่คณะ	 จะมีสภำพเช่นไรในอนำคต	 และ
สมำชิกจะมีพฤติกรรมอย่ำงไร	 วิทยำกร
กระบวนกำรควรชักชวนให้สมำชิกในกลุ่ม 

สนทนำ	ให้ควำมส�ำคัญกับประเด็นนี้เป็น
พิเศษ

การสร้างวิสัยทัศน์
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3.	 เชิญชวน ให ้สมำชิกในกลุ ่มสนทนำ
อธิบำยควำมรู้สึกส่วนตัว	(Attitude)	ต่อ 

มโนทศัน์อนำคตขององค์กร	ชมุชน	หมูค่ณะ	
ที่ได้จำกกำรสนทนำในข้อ	2.

หมายเหตุ:	รูปแบบและล�ำดับขั้นข้ำงต้นเป็นแนวทำงตรงกันข้ำมกับกระบวนกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์องค์กรโดยท่ัวไปที่มักจะเริ่มต้นและ 
ให้ควำมส�ำคัญกับกลุ่มค�ำ	วลี	หรือประโยค	มำกกว่ำเนื้อหำสำระ	(เป้ำหมำย	มโนทัศน์อนำคต	ค่ำนิยม	และวัฒนธรรมองค์กร)	ที่ซ่อนอยู่
ภำยใต้กลุ่มค�ำ	วลี	หรือประโยคของวิสัยทัศน์นั้น

4.	 สมาชิกในกลุ่มสนทนาร่วมกันอภิปราย 
“ค่านิยม (Value)”	หรือ	“วตันธรรมองค์กร 
(Organizational Culture)”	ที่จ�ำเป็นต่อ 

กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์

5.	 เปิดโอกาสให้สมาชกิในกลุม่สนทนำเสนอ 

กลุม่ค�ำ	วล	ีหรือประโยค	ทีส่ะท้อนเป้ำหมำย	
มโนทัศน์อนำคต	ค่ำนิยม	และวัฒนธรรม
องค์กร	ซึ่งได้ผ่ำนกระบวนกำรอภิปรำย 

ในขั้นตอนที่	1-4	แล้ว	

63



2เทคนิคเดลฟาย
(Delphi Technique)



นิยาม
เทคนิคเดลฟำย	 ใช ้ ศึกษำ	 และวิ เครำะห ์ฉันทำมติของ 
กลุม่ผูเ้ชีย่วชำญโดยใช้กำรสอบถำม	มำกกว่ำ	1	คร้ัง*	ในขณะที่ 
กำรวิจัยเชิงส�ำรวจ	เน้นแสวงหำข้อมูลเก่ียวกับ	“ส่ิงท่ีเป็นอยู่” 
เทคนิคเดลฟำยจะพยำยำมอธิบำย	“สิ่งท่ีควรเป็น หรือส่ิงท่ี
สามารถเกิดขึ้นได้ (What could/should be)?”	ในอนำคต15

*	ด้วยเหตุนี้	เทคนิคเดลฟำยจึงเปรียบเสมือนกับกำรแสวงหำฉันทำมติ
ของผู้เชี่ยวชำญ	(Expert	Panel)	หลำยครั้ง



เทคนิคเดลฟายมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไปน้ี

ความเหมาะสมในการใช้งาน

1

2

4

3

เทคนิคเดลฟำย	(Delphi	Technique)	เป็นวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและควำมคิดเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนเพ่ือให้ทรำบแนวคิด 

กระแสหลัก	(Conventional	Thought)	เก่ียวกับประเด็นที่สนใจ16	หรือเพื่อจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย	สมมุติฐำน	แนวทำงปฏิบัติ	 
ส�ำหรับกำรมองอนำคตในขั้นตอนต่อไป	เทคนิคนี้ได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงในหลำยสำขำ	เช่น	กำรตลำด	กำรบริหำรธุรกิจ	 
กำรบริหำรรัฐกิจ	นโยบำยสำธำรณะ	กำรบริหำรองค์กำรและทรัพยำกรมนุษย์		วิทยำศำสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	เป็นต้น

กรณีที่ต้องกำรแสวงหำฉันทำมติหรือแนวคิดกระแสหลักเกี่ยวกับประเด็นใดประเด็นหนึ่ง

กรณีที่ต้องกำรพัฒนำโจทย์วิจัยหรือควำมท้ำทำยในด้ำนต่ำง	ๆ	ส�ำหรัับกำรมองอนำคตขั้นตอนต่อไป

กรณีทีต้่องกำรส�ำรวจแนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ริโภค	เทคโนโลยี	หรือบริบทเชงิธุรกิจอนัจะน�ำไปสูก่ำรก�ำหนดกลยุทธ์ทำงธรุกิจ	หรือ
ให้ได้มำซึ่งประเด็นเฉพำะด้ำนเพื่อวิเครำะห์เชิงลึกต่อไป

กรณีที่ต้องกำรก�ำหนดทำงเลือกเชิงนโยบำยสำธำรณะ	

เทคนิคเดลฟาย
เครื่องมือที่ 266



เทคนิคเดลฟำยส่งผลให้ทราบว่าผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา 
มีฉันทามติในประเด็นท่ีต้องการศึกษาหรือไม่	หำกปรำกฏ 

ฉันทำมติ	จะส่งผลให้ทรำบทิศทำงและแนวโน้ม	รวมถึงช่องว่ำง 
ขององค์ควำมรู้ส�ำหรับกำรศึกษำและกำรมองอนำคตใน 

ขั้นตอนต่อไป

เทคนิคเดลฟำยเป็นกระบวนการทวนซำ้า (Iterative Process) 
จึงส่งผลให้ผู ้ เชี่ยวชำญที่ร ่วมตอบแบบสอบถำมมีโอกำส 

ได้คิดทบทวนแนวควำมคิดของตนเองจนเกิดเป็นแนวคิดใหม่

1

2

จุดแข็ง

ผลกำรศึกษำด้วยเทคนิคเดลฟำยมักปรำกฏในรูปแบบข้อมูล 
เชงิปรมิาณ	จึงส่งผลให้ง่ำยต่อกำรท�ำควำมเข้ำใจส�ำหรับผูบ้ริหำร 

ในกำรจัดเรียงควำมส�ำคัญข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย	กลยุทธ์	
หรือแนวทำงปฏิบัติ	(Priority	Setting)

เทคนคิเดลฟำยเป็นเทคนคิทีแ่สวงหาแนวคดิกระแสหลกัโดยใช้ 
ข้อมูลฉันทามติของกลุ่มผู ้เชี่ยวชำญเป็นหลัก	 จึงส่งผลให  ้

ง ่ำยต่อกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ เชี่ยวชำญ 

ที่เข้ำร่วมกำรศึกษำ

4

3
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ควำมท้ำทำยหลักของเทคนิคเดลฟำย	คือ	เป็นเทคนิคที่มี 
ลักษณะเป็นกระบวนการทวนซำา้	จึงใช้ระยะเวลำนำน	ตลอดจน 

มีงบประมำณและทรัพยำกรสนับสนุนอื่นที่เพียงพอ

ผลกำรศึกษำด้วยเทคนิคเดลฟำยเป็นเพียงแนวคิด 

กระแสหลักหรือความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ไม่ใช่ข้อเท็จจริง ผู้ศึกษาจึงต้องระมัดระวังในการแปลผล

กำรส�ำรวจแบบเดลฟำย	(Delphi	Survey)	ต้องบรูณำกำร 

กับเทคนิคอื่น	ได้แก่	การระดมสมอง (Brainstorming) 
เทคนิคบรรณมิติ (Bibliometrics)	 และการวิเคราะห ์
แนวโน้ม (Trend Analysis)	เพ่ือก�ำหนดประเด็นค�ำถำม 

ในแบบสอบถำมให้มีควำมชัดเจนที่สุดเท่ำที่เป็นไปได้

1

2

4

5

3

ความท้าทาย
ผู ้ ศึกษำต้องระมัดระวังในกำรคัดเลือกผู ้ เชี่ยวชำญ 

เฉพำะด้ำนโดยเน้นที่คุณวุฒิ	 ประสบกำรณ์	 ทัศนคติ 

ต่อประเด็นที่ต้องกำรศึกษำ	และต้องมีควำมหลากหลาย 
เพื่อไม่ให้เกิดอคติในการวิเคราะห์ผล

การตอบกลับแบบสอบถาม (Response Rate)	อำจมี 
อัตรำต�่ำ	หำกผู้เชี่ยวชำญไม่ต้องกำรตอบแบบสอบถำม 

หลำยคร้ัง	จึงส่งผลให้ไม่สำมำรถวิเครำะห์ผลได้อย่ำงมี 
นัยยะส�ำคัญ

เทคนิคเดลฟาย
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หัวข้อหรือประเด็นค�ำถำมหลักของกำรศึกษำต้องมีความชัดเจนในระดับหน่ึงก่อนกำรออกแบบแบบสอบถำม	โดยผู้ศึกษำอำจใช ้

เทคนิคกำรมองอนำคตอื่นประกอบ	เช่น	กำรระดมสมอง	(Brainstorming)	เทคนิคบรรณมิติ	(Bibliometrics)	และกำรวิเครำะห ์

แนวโน้ม	(Trend	Analysis)	เป็นต้น

สิ่งที่จำาเป็นสำาหรับเทคนิคเดลฟาย

1

ผู้เชี่ยวชำญที่เข้ำร่วมกำรศึกษำต้องมีประสบกำรณ์	คุณวุฒิ	และควำมเชี่ยวชำญที่แท้จริง	ซึ่งคุณลักษณะทำงด้ำนประชำกร	 
เช่น	เพศสภำพ	เพศวถีิ	อำย	ุเป็นต้น	หรือคุณลกัษณะอืน่ทีเ่ก่ียวข้องกับหวัข้อหรือประเดน็กำรศึกษำ	ต้องมีความหลากหลาย

2

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทวนซ�้ำ	(Iteration)	ต้องมีระยะเวลาท่ีเพียงพอ3

69



ขั้นตอนการมองอนาคตด้วยเทคนิคเดลฟาย
ขั้นตอนที่ 1 การกำาหนดหัวข้อ 
ต้องเป็นหัวข้อที่เกิดจำกกำรวิเครำะห์ช่องว่ำง	(Gap	Analysis)	ขององค์ควำมรู้	ทฤษฎี	หรือสิ่งที่ต้องกำรศึกษำ	โดยอำจใช้เทคนิค	 
กำรมองอนำคตอื่น	เช่น	กำรระดมสมอง	เทคนิคบรรณมิติ17	เป็นต้น

เทคนิคเดลฟาย
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ขั้นตอนที่ 2 การกำาหนดกลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญ 
ผูท้ีใ่ช้เทคนคิเดลฟำยต้องระมดัระวังในกำรคดัเลอืกกลุม่ตัวอย่ำงผูเ้ชีย่วชำญ	โดยก�ำหนดเกณฑ์กำรคดัเลอืก	(Selection	Criteria)	ให้ชดัเจน 

ก่อนกำรคัดเลอืก	ผู้ศกึษาต้องแจ้งเหตุผลและวตัถปุระสงค์การศกึษาแก่กลุ่มตัวอย่างผูเ้ชีย่วชาญอย่างชดัเจนครบถ้วนก่อนขอความยนิยอม
เข้าร่วมการศึกษา 

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์

เหตุผล
เหตุผล
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ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
รอบที่ 1 
เร่ิมด้วยแบบสอบถำมปลำยเปิด	(Open-ended	Questionnaire)	เพ่ือระดมควำมคิดเห็นของผูเ้ชีย่วชำญกลุม่ตัวอย่ำงเก่ียวกับประเดน็ 

ส�ำคัญภำยใต้หัวข้อที่ต้องกำรศึกษำ	จำกนั้นจึงน�ำควำมคิดเห็นเหล่ำนั้นมำวิเครำะห์ร่วมกับสิ่งท่ีได้จำกกำรทบทวนวรรณกรรม 

และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำมำออกแบบแบบสอบถำมที่มีโครงสร้ำงชัดเจน	(Well-structured	Questionnaire)	และมำตรวัดทัศนคติ	
(Rating	Scale)	ส�ำหรับกำรเก็บข้อมูลรอบที่	2	

รอบที่ 2 
ให้ผูเ้ชีย่วชำญกลุม่ตัวอย่ำงในรอบที	่1	ตอบแบบสอบถำมทีม่มีำตรวัดทศันคติชดัเจนในแต่ละประเดน็ค�ำถำม	อำจก�ำหนดให้ผูเ้ชีย่วชำญ 

ให้เหตุผลประกอบค�ำตอบในแต่ละประเด็นค�ำถำม	ในรอบที่	2	จะสำมำรถวิเครำะห์กำรกระจำยข้อมูลทัศนคติของผู้เชี่ยวชำญในแต่ละ
ประเด็นค�ำถำมได้	โดยให้แกน	Y	เป็นระดับควำมส�ำคัญของแต่ละประเด็น	(Level	of	Importance)	และแกน	X	เป็นระดับควำมเห็น 

ที่สอดคล้องกันของผู้เชี่ยวชำญ	(Level	of	Agreement)	ดังภำพที่	7

รอบที่ 3 
หำกผูศ้กึษำต้องกำรยนืยนัผลและกรองประเด็นย่อยภำยใต้หัวข้อกำรศกึษำใหม้ีจ�ำนวนนอ้ยลง	สำมำรถเกบ็รวบรวมข้อมลูในรอบที่	3	 
โดยใช้แบบสอบถำมแบบมีโครงสร้ำงจำกรอบที่	2	พร้อมด้วยผลกำรศึกษำ	เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้เชี่ยวชำญทบทวนค�ำตอบหรือให ้

ค�ำอธิบำยค�ำตอบเพิ่มเติม

เทคนิคเดลฟาย
เครื่องมือที่ 272



ประเด็น
ประเด็น

ประเด็น

ประเด็น

ประเด็น

ประเด็น

ประเด็น

ระ
ดับ

คว
าม

สำา
คัญ

ขอ
งป

ระ
เด

็น
(L

ev
el

 o
f I

m
po

rta
nc

e)

ระดับความเห็นท่ีสอดคล้องกัน
(Level of Agreement)

สูง

ตำ่า

ภำพที่	7	ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์ประเด็นภำยใต้หัวข้อที่ต้องกำรศึกษำด้วยเทคนิคเดลฟำย
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ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรศึกษำแบบเดลฟำยต้องผสมผสำนระหว่ำงกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 

โดยกำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพจะใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำมปลำยเปิดจำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

รอบที่	1	ของขั้นตอนที่	3	ส�ำหรับในรอบที่	2	และ	3	ซึ่งเป็นกำรใช้แบบสอบถำมที่มีโครงสร้ำงและมำตรวัดทัศนคติชัดเจน	
ผูศึ้กษำควรใช้มำตรวัดทศันคติแบบ	Likert	เพือ่ส�ำรวจควำมคิดเหน็ของผูเ้ชีย่วชำญต่อประเดน็ค�ำถำมในแบบสอบถำม	
และเมื่อได้ข้อมูลมำแล้ว	สถิติที่นิยมใช้วิเครำะห์	คือ	ค่ำแนวโน้มสู่ศูนย์กลำง	(Central	Tendency)	ได้แก่	ค่ำเฉลี่ย	(Mean)	
ค่ำมธัยฐำน	(Median)	และฐำนนยิม	(Mode)	และค่ำกำรกระจำยของข้อมลู	(Level	of	Dispersion)	ค่ำเบีย่งเบนมำตรฐำน	
(Standard	Deviation)	และค่ำพิสยัระหว่ำงควอไทล์	(Inter-quartile	Range)	ทัง้นี	้ผู้ศกึษาควรนำาเสนอผลการวิเคราะห์
โดยใช้ทั้งค่าแนวโน้มสู่ศูนย์กลางและค่าการกระจายของข้อมูลเพื่อป้องกันอคติในการแปลผล

เทคนิคเดลฟาย
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กรณีศึกษา: การใช้เทคนิคเดลฟายในการสำารวจภาวะคุกคามต่อธุรกิจ 
E-Commerce ในประเทศจีน 

•	 กำรใช้เทคนิคเดลฟำยในกำรส�ำรวจภำวะคุกคำมต่อธุรกิจ	E-Commerce	ในประเทศจีน	โดยเร่ิมต้นจำก 

	 กำรส�ำรวจสภำพแวดล้อม	(Horizon	Scanning)	เพื่อให้ทรำบปัจจัยส�ำคัญที่จะก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
	 ในภำคธรุกิจ	E-Commerce	ของประเทศจีน	จำกนัน้จึงน�ำรำยกำรปัจจัยส�ำคัญเหล่ำนัน้ไปส�ำรวจควำมคิดเหน็ 

	 จำกผูเ้ชีย่วชำญทำงด้ำนกำรตลำดและกำรบริหำรธรุกิจ	จนได้ปัจจัยทีเ่ป็นภำวะคุกคำมต่อธุรกิจ	E-Commerce	 
	 ในประเทศจีนจ�ำนวน	27	ปัจจัย18

•	 กำรศึกษำผลกระทบจำกเทคโนโลยอีบุติัใหม่	(Emerging	Technologies)	ต่อควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์	(Cyber	 
	 Security)	โดยใช้เทคนคิเดลฟำยในรูปแบบกำรส�ำรวจควำมคิดเหน็	(Delphi	Survey)	ผลกำรศกึษำ	พบว่ำ	ระบบ	 
	 Homomorphic	Encryption	และเทคโนโลยี	Blockchain	จะส่งผลกระทบต่อระบบกำรป้องกันตนเองของประเทศ 

	 มำกที่สุด	ในขณะที่	Internet	of	Things	(IoT)	และปัญญำประดิษฐ์จะส่งผลกระทบต่อระบบกำรป้องกันข้อมูล 

	 ส่วนตัวของบุคคล19
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3การสร้างและวิเคราะห์ฉากทัศน์แห่งอนาคต 
(Future Scenario Building and Analysis)



รสร้างและวิเคราะห์ฉากทัศน์แห่งอนาคต
นิยาม
ฉากทัศน์ (Scenario)	หมำยถึง	มโนภำพเก่ียวกับสถำนกำรณ์ในอนำคตที่ม	ี
“ความเป็นไปได้ (Probability)”	จำกนิยำมนี้ท�ำให้ฉำกทัศน์มีควำมคล้ำยคลึง 
กับวิสยัทศัน์	(Vision)	แต่แท้จริงแล้ว	ฉำกทศัน์มคุีณลกัษณะส�ำคัญ	2	ประกำร	คือ	

1

2

ในขณะที่	“วิสัยทัศน์”	กล่ำวถึงสถำนกำรณ์ในอนำคตที่พึงประสงค์	 
“ฉากทัศน์”	จะให้ควำมส�ำคัญกับ	“ความไม่แน่นอน (Uncertainty)” 
และปัจจัยต่ำง	ๆ	ที่ส่งอิทธิพลต่อกำรขับเคลื่อนให้สภำวกำรณ์ปัจจุบัน
ไปสูอ่นำคต	ซึง่จะส่งผลให้สำมำรถระบแุละวเิครำะห์	“ฉากทัศน์ทางเลือก  
(Alternative Scenario)”	จนน�ำไปสู่กำรก�ำหนดเป็น	“กลยุทธ์” หรือ 
“นโยบาย” เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเหมำะสม

ฉำกทัศน์เป็นมโนภำพที่ถูกก�ำหนดขึ้นโดยผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห	์
สังเครำะห์ข้อมูลและหลักฐำนเชิงประจักษ์อย่ำงรอบคอบ	ทั้งในเชิง 
ปริมำณและเชิงคุณภำพ	 จนเกิดเป ็นมโนภำพที่สะท ้อนให ้ เห็น 

ควำมเชือ่มโยงระหว่ำงปัจจัยเก้ือหนนุและปัจจัยควำมท้ำทำยต่ออนำคต
อย่ำงชัดเจน



นักอนำคตศำสตร์จะมีค�ำจ�ำกัดควำมและวิธีกำรใช้ประโยชน์จำก
ฉำกทัศน์ที่หลำกหลำย	บำงสถำนกำรณ์	 นักอนำคตศำสตร์ 
ใช้ฉำกทัศน์เป็นเคร่ืองมือก�ำหนดแนวควำมคิดใหม่	 หรือเป็น 

จุดเร่ิมต้นของกำรถกเถียงอภิปรำยทำงเลือก	 และข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบำยเพื่อให้ตกผลึกเป็นฉันทำมติหรือแนวทำงปฏิบัติ 

ของหมู ่คณะต่อไป	 นอกจำกนี้	 นักอนำคตศำสตร์สำมำรถใช  ้

ฉำกทัศน์เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำรมองอนำคต	(Foresight	 
Process)	ร่วมกับเคร่ืองมือกำรมองอนำคตอื่นเพ่ือให้สำมำรถ
วิเครำะห์และคำดกำรณ์อนำคตได้ครบถ้วนรอบด้ำน	เช่น	ใช้ร่วมกับ
เทคนคิกำรสร้ำงวิสยัทศัน์	(Visioning)	และเร่ืองเล่ำเก่ียวกับอนำคต	 
(Future	Narratives)	เพ่ือสร้ำงแรงบนัดำลใจและส�ำรวจควำมเป็นไปได้ 

ของอนำคตมำกกว่ำ	1	สถำนกำรณ์	หรือใช้ควบคู่กับเทคนิค 

กำรสร้ำงแบบจ�ำลองและกำรศึกษำเชิงทดลอง	 (Simulation,	 
Experimental	Study)	เพ่ือทดสอบสมมุติฐำนด้วยเทคนิควิธีกำร 

ที่สลับซับซ้อนทำงด้ำนสถิติ	หรือตรรกศำสตร์20

Historically-based Scenario

การสร้างและวิเคราะห์ฉากทัศน์แห่งอนาคต
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ภาพแห่งอนาคต (Images of the Future) หมำยถึง	ฉำกทศัน์
ที่กล่ำวถึงสถำนกำรณ์ในอนำคตเพียงอย่ำงเดียวโดยไม่ม ี

รำยละเอียดที่ชัดเจนเก่ียวกับโอกำส	ควำมท้ำทำย	และปัจจัย
ที่น�ำไปสู่อนำคต	

คุณลักษณะดังกล่าว ส่งผลให้สามารถแบ่งฉากทัศน์
ได้ 2 ประเภท คือ

ภาพพื้นฐานประวัติศาสตร์ (Historically-based Scenario  
หรอื Future History)	หมำยถึง	ฉำกทศัน์ทีเ่กิดจำกกำรวเิครำะห์ 

ข้อมูลหรือทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงจำกอดีตและสถำนกำรณ์
ปัจจุบันว่ำจะน�ำไปสู่อนำคตได้อย่ำงไร

1

2

 Images of the Future
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ประโยชน์ที่ส�ำคัญของฉำกทัศน์	คือ	กำรก�ำหนด	“ทางเลือก (Alternative)”	หรือ	“สถานการณ์แห่งอนาคต (Future Situation)”	ส�ำหรับ
ประกอบกำรตัดสินใจ	กำรวำงแผนกลยุทธ์	หรือกำรก�ำหนดนโยบำยเพื่อรองรับ	“ความเป็นไปได้”	และ	“ความไม่แน่นอน” ของอนำคต	 
ดังนั้นกำรสร้ำงและวิเครำะห์ฉำกทัศน์จึงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ดังต่อไปนี้

ความเหมาะสมในการใช้งาน

การสำารวจทิศทางการเปลี่ยนแปลง 
จำกอดีตถึงปัจจุบันและรูปแบบอนำคตที่มีควำมเป็นไปได้	

การวางแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะยำวในระดับชุมชนหรือระดับประเทศ	เช่น	แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	เป็นต้น

กระบวนการตัดสินใจ 
เพื่อก�ำหนดแผนและกลยุทธ์ในระดับยุทธศำสตร์องค์กร	เช่น	กลยุทธ์ทำงธุรกิจแผนงำนวิจัยและพัฒนำ	เป็นต้น

กระบวนการวางแผน 
ในระดับปฏิบัติกำรขององค์กร	เช่น	แผนบริหำรอัตรำก�ำลังและพัฒนำศักยภำพบุคลำกร	แผนบริหำรควำมเสี่ยง	เป็นต้น

1

2

3

4
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จุดแข็ง
1

2

3

ฉำกทศัน์ส่งผลให้การวางแผนและการตัดสินใจขององค์กรเกิดกำรพิจำรณำปัจจัยผลักดนั	(Push	Factor)	และปัจจัยฉดุร้ัง	(Pull	Factor) 
อย่ำงรอบด้ำน	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในสถำนกำรณ์ที่มีควำมไม่แน่นอนสูง

ฉำกทัศน์ช่วยกระตุ้นกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์	ควำมคิดสร้ำงสรรค์	กำรสื่อสำรภำยในองค์กร	และกำรปรับตัวขององค์กร

ช่วยให้องค์กรและสมำชิกภำยในองค์กรเลือกวิธีกำรและกลยุทธ์เพื่อไปสู่	“อนาคตที่พึงประสงค์”	ที่มีควำมเป็นไปได้มำกที่สุด
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ความท้าทาย
ควำมท้ำทำยหลักของกำรสร้ำงและวิเครำะห์ฉำกทัศน์	คือ	กำรระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลมำกที่สุด	(Most	Influential	Factors)	 
ต่อฉำกทัศน์ที่ต้องกำรวิเครำะห์	

กำรก�ำหนดฉำกทัศน์ต้องสะท้อน	“ความเป็นไปได้”	และ	“ความไม่แน่นอน”	ที่ใกล้เคียงควำมเป็นจริงมำกที่สุด	โดยต้องไม่เป็น 

ฉำกทัศน์เชิงบวกหรือเชิงลบมำกเกินไป

1

2

3

4

จ�ำนวนฉำกทัศน์ที่น้อยเกินไปเป็นข้อผิดพลำดที่พบบ่อยที่สุด	 และเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อกำรวิเครำะห์ฉำกทัศน์	 ทั้งนี ้
ไม่ควรมเีพยีง	“ฉากทัศน์ความสำาเรจ็ (Success Scenario)”	หรือ	“ฉากทัศน์ความล้มเหลว (Failure Scenario)”	ในขณะเดยีวกัน	 
จ�ำนวนฉำกทศัน์ทีม่ำกเกินไปก็อำจส่งผลให้ประสบปัญหำ	“ความทะลักทลายของข้อมูล (Information Overload)”	โดยมกีำรเสนอแนะ 
ว่ำจ�ำนวนฉำกทศัน์ทีเ่หมำะสม	คือ	3-5	ฉำกทศัน์	และหำกเป็นไปได้หนึง่ในฉำกทศัน์ควรได้จำกเทคนคิ	“การวเิคราะห์ปัจจยัพลิกโฉม 
Wild Card Analysis”	ซึง่เป็นเทคนคิช่วยแสวงหำฉำกทศัน์ทีม่คีวำมเป็นไปได้ต�ำ่	(Low-probability)	แต่หำกเกิดขึน้จะมผีลกระทบสงู	 
(High-impact	Scenario)21

กำรสร้ำงฉำกทัศน์ต้องเกิดจำกกำรส�ำรวจและวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอกอย่ำงละเอียดถ่ีถ้วน	มิเช่นนั้นฉำกทัศน์ 
ที่เกิดขึ้นจะไม่สำมำรถฉำยภำพควำมเป็นไปได้และควำมไม่แน่นอนได้อย่ำงชัดเจน

การสร้างและวิเคราะห์ฉากทัศน์แห่งอนาคต
เครื่องมือที่ 382



ส่ิงท่ีจำาเป็นในการสร้างและวิเคราะห์ฉากทัศน์
ข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรหรือประเด็นที่เก่ียวข้องกับฉำกทัศน์ที่ต้องกำรสร้ำง	 เช่น	 ข้อมูล 

ด้ำนเศรษฐกิจ	เทคโนโลยี	และแนวโน้มรสนยิมของผูบ้ริโภค	โดยข้อมลูเหล่ำนีต้้องผ่ำนกระบวนกำรวเิครำะห์อย่ำงครอบคลมุทกุมติิ
ก่อนเริ่มกระบวนกำรสร้ำงและวิเครำะห์ฉำกทัศน์

1

2

3

ความมุ่งม่ัน (Commitment)	ของผู้น�ำองค์กร	ทั้งในเชิงงบประมำณ	เวลำ	และพันธสัญญำในกำรน�ำผลวิเครำะห์ไปก�ำหนดเป็น 

แผน	กลยุทธ์	หรือนโยบำย

การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ สำมำรถประสำนควำมร่วมมือ 

และระดมพลังควำมคิดของสมำชิกภำยในองค์กร	 ในกรณี 

กำรสร ้ำงฉำกทัศน ์ชุมชน	 และนโยบำยระดับประเทศ	 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบต้องมีกลยุทธ์กำรสื่อสำรสำธำรณะ 
ที่มีประสิทธิภำพ	สำมำรถประสำนควำมร่วมมือและระดม 

สรรพก�ำลังของทุกภำคส่วนเพ่ือก�ำหนดฉำกทัศน์ที่ชัดเจน 

และมีควำมเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติมำกที่สุด
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ขั้นตอนการสร้างและวิเคราะห์ฉากทัศน์
กำรสร้ำงและวเิครำะห์ฉำกทศัน์ควรเป็นกระบวนกำรทีเ่ปิดโอกำสให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีจำกทกุภำคส่วนมส่ีวนร่วม	(Participatory	Process) 
ซึ่งอำจเป็นรูปแบบกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร	(Workshop)	หรือกำรประชุมสนทนำกลุ่ม	(Focus	Group)	โดยควรจัดกำรประชุมมำกกว่ำ	 
1	คร้ัง	ในแต่ละคร้ังควรมีจ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกำรประชุมไม่เกิน	30	คน	เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกำสร่วมคิดวิเครำะห์และวิพำกษ์ฉำกทัศน์ 
อย่ำงเต็มที่	จนได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับอนำคตหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยต่อไป	

การสร้างและวิเคราะห์ฉากทัศน์แห่งอนาคต
เครื่องมือที่ 384



ขั้นตอนที่ 1 กำาหนดหัวข้อหรือประเด็นคำาถาม 

เริ่มด้วยการอภิปรายระดมสมองเพื่อกำาหนดขอบเขตหัวข้อหรือประเด็น 
ที่ต้องกำรสร้ำงฉำกทัศน์ให้มีควำมชัดเจน	หรือหำกหัวข้อมีควำมชัดเจนแล้ว	 
อำจให้ผู้เข้ำร่วมเสนอประเด็นค�ำถำม	เช่น	หัวข้อนั้นจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต 

ของผู้เข้ำร่วมกำรประชุม	หรือองค์กร	ชุมชน	ประเทศ	และประชำคมโลกอย่ำงไร	
เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 2 เลือกขอบเขตเวลา (Time Horizon) 
ส�ำหรับฉำกทัศน์	เพ่ือไม่ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมหวนกลับไปใช้ประวัติศำสตร์หรือ
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต	มำก�ำหนดฉำกทัศน์จนกลำยเป็น	“ฉากทัศน์แห่ง
อนาคตที่ถูกใช้แล้ว (Used Future Scenario)”	หรือ	“แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
แบบคงท่ี (Static Change)”	ดังนั้น	จึงควรเร่ิมต้นด้วยกำรแบ่งผู้เข้ำร่วมประชุม
เป็นกลุ่มย่อยแล้วให้แต่ละกลุ่มอภิปรำยบริบทสภำพแวดล้อมและปัจจัยต่ำง	ๆ	 
ในอดีตที่เก่ียวข้องกับหัวข้อ	เช่น	หัวข้อเก่ียวกับนโยบำยพลังงำนในอีก	20	ป ี

ข้ำงหน้ำ	ควรเร่ิมด้วยกำรให้แต่ละกลุ่มย่อยอภิปรำยวิวัฒนำกำรของนโยบำย
ด้ำนพลังงำน	 ตลอดจนปัจจัยต่ำง	 ๆ	 ท่ีส่งผลกระทบต่อแวดวงพลังงำน 

ตลอดช่วงระยะเวลำ	20	ปีที่ผ่ำนมำ	โดยผู้ควบคุมกำรประชุมอำจใช้รูปภำพ	 
สื่อวีดิทัศน์	หรือประเด็นค�ำถำมจำกขั้นตอนท่ี	1	เพื่อกระตุ้นผู้เข้ำร่วมประชุม 

ให้ร้ือฟ้ืนควำมทรงจ�ำ	และแบ่งปันประสบกำรณ์	ควำมรู้สกึตนเองกับสมำชกิในกลุม่	

กระบวนการสร้างและวิเคราะห์ฉากทัศน์ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่
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ปัจจุบัน

ปัจจุบัน
+

จำานวนปี

ภำพที่	8	กำรก�ำหนดกรอบระยะเวลำของฉำกทัศน์

การสร้างและวิเคราะห์ฉากทัศน์แห่งอนาคต
เครื่องมือที่ 386



ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล (Influential Factor) ต่อฉากทัศน์ 
ในกำรคัดเลือกปัจจัยเพื่อน�ำมำวิเครำะห์ผลกระทบต่อฉำกทัศน์มีสิ่งที่ต้องพิจำรณำ	2	ประกำร	คือ	

มีพลวัตสูง  
(Dynamic)

มีอิทธิพลสูง (High Influence) มีอิทธิพลน้อย (Low Influence)

ปัจจัยขับเคลื่อน	(Driver)	ควรมี 
ควำมแตกต่ำงในแต่ละฉำกทัศน์

คงที่และมีความเป็นไปได้สูง
(Static and Highly Possible)

ปัจจัยคงที่	(Constant)	ควรเหมือนกัน 

ทุกฉำกทัศน์

อำจพิจำรณำตัดออกจำกกระบวนกำรสร้ำง 
และวิเครำะห์ฉำกทัศน์

อำจน�ำมำพิจำรณำในกำรสร้ำง 
และวิเครำะห์ฉำกทัศน์ครั้งต่อไป

ตารางท่ี 3 แนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อฉากทัศน์

จำกตำรำงที	่3	“ปัจจยัขบัเคลือ่น (Driver)”	หมำยถึง	ปัจจัยทีพ่ลวตัสงู	หรือมคีวำมไม่แน่นอนสงู	และมอีทิธพิลต่ออนำคตสงู	แต่ละฉำกทศัน์
จ�ำเป็นต้องมปัีจจัยขบัเคลือ่นทีแ่ตกต่ำงกัน	ในขณะที	่“ปัจจยัคงท่ี (Constant)”	คือ	ปัจจัยทีม่คีวำมเป็นไปได้สงู	(คงที)่	แต่มอิีทธพิลต่ออนำคตสงู	 
เช่นเดียวกับปัจจัยขับเคลื่อน	ดังนั้น	ทุกฉำกทัศน์ในกระบวนกำรวิเครำะห์จึงต้องมีปัจจัยคงที่เหมือนกัน	

ปัจจัยนั้นมีอิทธิพลต่อฉากทัศน์มากน้อยเพียงใด (Degree of Importance) 

ความเป็นไปได้ที่ปัจจัยนั้นจะเกิดขึ้น (Degree of Certainty) 
โดยสำมำรถน�ำค�ำถำม	2	ข้อ	มำสร้ำงเป็นตำรำงไขว้เพื่อให้กำรวิเครำะห์ง่ำยขึ้น

1

2
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ตัวอย่าง “ปัจจัยขับเคลื่อน” และ “ปัจจัยคงที่”: กรณีตลาดพลังงานในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
กรณีอนำคตตลำดพลังงำนในกลุ่มประเทศสมำชิกสหภำพยุโรปในอีก	30	ปีข้ำงหน้ำ	จะได้	“ปัจจัยคงท่ี”	(มีควำมเป็นไปได้สูง
และมีอิทธิพลต่อตลำดพลังงำนสูง)	คือ	สภำวะโลกร้อนและมลพิษทำงอำกำศในขณะที่	“ปัจจัยขับเคล่ือน”	(มีควำมผันผวนสูง 
และมีอิทธิพลต่อตลำดพลังงำนสูง)	มี	4	ปัจจัย	คือ	

ปัจจัยที่ 1 บทบาทของจีน 
จีนประสบปัญหำเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดนับต้ังแต่ก่อต้ัง
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน

ปัจจยัท่ี 2 การเมืองระหว่างประเทศในภมิูภาคตะวันออกกลาง 
ประเทศซำอุดิอำระเบียด�ำเนินนโยบำยปฏิรูประบบกำรเมือง
กำรปกครอง	 โดยเปิดโอกำสให้มีกำรเลือกต้ังตำมระบอบ
ประชำธิปไตยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศ

ปัจจยัท่ี 3 เทคโนโลยพีลังงานทางเลือก 
นักวิทยำศำสตร์สำมำรถคิดค้นวิธีกำรแปลงพลังงำน 

แสงอำทิตย์เป็นพลังงำนเชื้อเพลิงเหลว

ปัจจัยที่ 4 นโยบายรัฐเกี่ยวกับตลาดพลังงาน 
รัฐบำลในกลุ่มประเทศสมำชิกสหภำพยุโรปก�ำหนดให้แผงผลิต
พลังงำนแสงอำทิตย์และอุปกรณ์ส�ำหรับกำรจัดเก็บพลังงำน 

แสงอำทิตย์เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิและสวัสดิกำรสังคม

การสร้างและวิเคราะห์ฉากทัศน์แห่งอนาคต
เครื่องมือที่ 3
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ภำพที่	9	กำรก�ำหนดสถำนกำรณ์ทำงเลือกในอนำคตส�ำหรับปัจจัยขับเคลื่อน

ปัจจัยขับเคล่ือน

ในอีก 30 ปีข้างหน้า จีนประสบปัญหาเศรษฐกิจ
ครั้งย่ิงใหญ่ท่ีสุด

เป็น
ไปได้

เป็นไป 
ไม่ได้

จีนประสบปัญหาเศรษฐกิจ 
จากภาวะ Hyperinflation 

จีนเป็นมหาอำานาจทางเศรษฐกิจ
แทนท่ีสหรัฐอเมริกา

ขั้นตอนที่ 4 กำาหนดทางเลือก (Alternative) 
เป็นกำรวิเครำะห์	“ปัจจัยขับเคลื่อน” ที่ตรงกันข้ำมกันใน	2	กรณี	คือ	

1

2

ในกรณีที่ปัจจัยนั้นจะเกิดขึ้นแน่นอน 

กรณีที่ปัจจัยนั้นไม่เกิดขึ้น 

เช่น	ฉำกทัศน์ที่	1	กล่ำวว่ำ	จีนประสบปัญหำเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ที่สุดนับต้ังแต่ก่อต้ังประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน	 
ในทำงกลับกันหำกจีนไม่ประสบปัญหำทำงเศรษฐกิจ	จะส่งผลกระทบอย่ำงไรต่อตลำดพลังงำนของกลุ่มประเทศสมำชิก
สหภำพยุโรปใน	30	ปีข้ำงหน้ำ	จำกฉำกทัศน์ดังกล่ำว	สิ่งส�ำคัญ	คือ	กำรพิจำรณำ	“ความเป็นไปได้” ของแต่ละฉำกทัศน ์

ภำยใต้กรอบระยะเวลำที่ได้ก�ำหนดไว้ในขั้นตอนที่	2	ทั้งนี้	เพื่อให้ฉำกทัศน์ของใกล้เคียงสภำพควำมเป็นจริงมำกที่สุด

ตัวอย่าง
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ขั้นตอนที่ 5 สร้างเข็มทิศฉากทัศน์แห่งอนาคต (Future Compass) 
โดยคัดเลอืกปัจจัยขบัเคลือ่นทีส่�ำคัญทีส่ดุ	2	ปัจจัยจำกขัน้ตอนที	่4	มำสร้ำงเป็นแกน	X	และแกน	Y	ดงัภำพที	่9	โดยมจุีดก่ึงกลำง
เป็นตัวแทนของปัจจุบัน	วงกลมเส้นประ	คือ	ขอบเขตเวลำของอนำคต	(Time	Horizon)	ที่ต้องกำรศึกษำผลที่ได้จำกขั้นตอนนี้	 
คือ	เข็มทิศฉำกทัศน์แห่งอนำคต	ซึ่งมี	4	ควอแดรนท์	และแต่ละควอแดรนท์	คือ	ฉำกทัศน์	(Scenario)	ที่สำมำรถใช้วิเครำะห ์

ในขั้นตอนต่อไป

ตัวอย่ำงภำพที่	10	แสดงเข็มทิศฉำกทัศน์แห่งอนำคตในกรณีตลำดพลังงำนซึ่งประกอบด้วย	2	ปัจจัยขับเคลื่อน

	 	 บทบำททำงด้ำนเศรษฐกิจของจีน	(แกน	X)	

	 	 วิวัฒนำกำรของเทคโนโลยีด้ำนพลังงำน	(แกน	Y)	เข็มทิศฉำกทัศน์ส่งผลให้เกิด	4	ฉำกทัศน์	คือ	
  • ฉากทัศน์ที่ 1	ประเทศจีนประสบปัญหำวิกฤติเศรษฐกิจและเทคโนโลยีพลังงำนและพลังงำนทำงเลือกยังมีต้นทุนสูง
  • ฉากทัศน์ท่ี 2	ประเทศจีนประสบปัญหำวิกฤติเศรษฐกิจ	แต่เกิดเทคโนโลยีพลังงำนใหม่ที่มีประสิทธิภำพสูงและม ี

	 	 	 ต้นทุนต�่ำ
  • ฉากทัศน์ท่ี 3	ประเทศจีนกลำยเป็นประเทศมหำอ�ำนำจทำงเศรษฐกิจแทนที่ประเทศสหรัฐอเมริกำและสหภำพยุโรป	 
	 	 	 เทคโนโลยีพลังงำนและพลังงำนทำงเลือกยังมีต้นทุนสูง
  • ฉากทัศน์ท่ี 4	ประเทศจีนกลำยเป็นประเทศมหำอ�ำนำจทำงเศรษฐกิจแทนที่ประเทศสหรัฐอเมริกำและสหภำพยุโรป	 
	 	 	 แต่เกิดเทคโนโลยีพลังงำนใหม่ที่มีประสิทธิภำพสูงและมีต้นทุนต�่ำ

1

2

การสร้างและวิเคราะห์ฉากทัศน์แห่งอนาคต
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ภำพที่	10	ตัวอย่ำงฉำกทัศน์เมื่อพิจำรณำบทบำทด้ำนเศรษฐกิจของจีนและวิวัฒนำกำรของเทคโนโลยีด้ำนพลังงำน

ปัจจุบัน

เกิดเทคโนโลยีใหม่และราคาถูก

จีนประสบ “ปัญหาเศรษฐกิจ”

จีนเป็น “มหาอำานาจทางเศรษฐกิจ”

เทคโนโลยีราคาสูง

ปัจจุบัน
+

จ�ำนวนปี

ฉากทัศน์ท่ี 1 ประเทศจีนประสบ
ป ัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยีพลังงาน พลังงาน
ทางเลือกยังมีต้นทุนสูง

ฉ า ก ทั ศ น ์ ท่ี  3  ป ร ะ เ ท ศ จี น
กลายเป็นประเทศมหาอำานาจ
ทางเศรษฐกิจแทนท่ีประ เทศ
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป  
และเทคโนโลยีพลังงาน พลังงาน
ทางเลือกยังมีต้นทุนสูง

ฉากทัศน์ท่ี 2 ประเทศจีนประสบ
ป ั ญ ห า วิ ก ฤ ติ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  แ ต  ่
เกิดเทคโนโลยีพลังงานใหม่ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงและมีต้นทุนตำ่า

ฉ า ก ทั ศ น ์ ท่ี  4  ป ร ะ เ ท ศ จี น
กลายเป็นประเทศมหาอำานาจ
ทางเศรษฐกิจแทนท่ีประ เทศ
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป 
แต่เกิดเทคโนโลยีพลังงานใหม่ 
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและมีต้นทุนตำา่

2
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ขั้นตอนที่ 6 สร้างเรื่องเล่า (Narrative) สำาหรับแต่ละฉากทัศน ์

เร่ืองเล่ำถือเป็นหัวใจส�ำคัญของเทคนิคนี้	 เร่ืองเล่ำที่มีข้อมูลครบถ้วนและเรียบเรียงล�ำดับควำมคิดที่ดีจะช่วยให้สำมำรถวิเครำะห ์

ฉำกทัศน์และมองอนำคตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	ซึ่งคุณลักษณะของเรื่องเล่ำที่ดี	คือ

อธิบายและให้ข้อมูลปัจจัยขับเคลื่อนอย่ำงชัดเจน	ครอบคลุมพลวัตกำรเปลี่ยนแปลงในทุกด้ำน

นำาเสนอความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relations) ของปัจจัยคงที่และปัจจัยขับเคล่ือน	ไม่ควรน�ำเสนอในเชิงล�ำดับระยะเวลำ	
(Chronological	Order)

สะท้อนผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่อประเด็นที่ก�ำลังวิเครำะห์อย่ำงรอบด้ำน

เรื่องเล่าฉากทัศน์ควรมี “ชื่อเรื่อง (Title)”	ที่น่ำสนใจและสะท้อนเนื้อหำสำระโดยสังเขปของฉำกทัศน์	เช่น	ส�ำหรับฉำกทัศน์ที่	1	
ประเทศจีนประสบปัญหำวิกฤติ	เศรษฐกิจและเทคโนโลยีพลังงำน	และพลังงำนทำงเลือกยังมีต้นทุนสูง	อำจต้ังชื่อฉำกทัศน์ว่ำ	
“วกิฤติพลงังานโลก (Global Energy Crisis)” เนือ่งจำกวกิฤตกำรณ์	ทำงเศรษฐกิจในประเทศจีนซึง่เป็นประเทศผูบ้ริโภคพลังงำน 

ที่ส�ำคัญของโลกมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อประเทศอื่น	ๆ	ทั้งในภูมิภำคเอเชียและภูมิภำคอื่นซึ่งมีควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำใกล้ชิด
กับจีน

1

2

3

4
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ขั้นตอนที่ 7 วิพากษ์ผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละฉากทัศน ์

ขั้นตอนนี้อำจแบ่งผู้เข้ำร่วมเป็นกลุ่มย่อยเพื่ออภิปรำยระดมควำมคิดเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแต่ละฉำกทัศน์	หรืออำจจะเป็นกำรอภิปรำย
ควำมสมเหตุสมผล	ควำมเป็นไปได้	หรือนัยยะเชิงปฏิบัติ	(Practical	Implication)	ของฉำกทัศน์
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4การสร้างตัวแบบจากนิยายวิทยาศาสตร ์
(Science Fiction Prototyping: SFP)



นิยาม
SFP เป็นวิธีการมองอนาคตท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ
เทคโนโลยีใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์	จึงเป็นเคร่ืองมือ
กำรมองอนำคตสำาหรับสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรม 
และวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยเฉพาะ	 ถึงแม้	SFP	จะมีที่มำจำก
ภำพยนตร์และนิยำยวิทยำศำสตร์	 แต่กำรออกแบบเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมแห่งอนำคตตำมแนวทำง	 SFP	 มีจุดเน้น	 คือ	 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นต้องมีควำมเป็นไปได้และควรเป็น 

กำรพัฒนำต่อยอดจำกเทคโนโลยีและองค์ควำมรู้ในปัจจุบัน	
นอกจำกน้ี	SFP ยังให้ความสำาคัญกับพฤติกรรมการยอมรับ
เทคโนโลยีใหม่ของมนุษย์	ท�ำให้เกิดกำรผสมผสำนแนวคิด	ทฤษฎ	ี
และวิธีกำรศึกษำจำกสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ด้วย	
เช่น	ชำติพันธุ์วรรณำ	(Ethnography)	กำรสัมภำษณ์	กำรส�ำรวจ 

ควำมคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถำม	เป็นต้น



กำรสร้ำงตัวแบบจำกนิยำยวิทยำศำสตร์	 (Science	 Fiction	 
Prototyping:	SFP)	เป็นกำรเขียน	“เรื่องเล่า (Narrative)”	หรือ	 
“กรณศีกึษา (Case Study)”	เก่ียวกับเทคโนโลยีแห่งอนำคต	ถือเป็น
เคร่ืองมอืกำรมองอนำคตทีผ่สมผสำนระหว่ำง	“การสร้างความคดิ 
และจินตนาการ (Ideation)”	 กับ	“การกำาหนดทิศทางอนาคต  
(Formulation)” ในสำขำวิทยำศำสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	 
โดยเฉพำะในแวดวงวิทยำกำรคอมพิวเตอร์	 วิศวกรรม	มีควำม 

เก่ียวข้องโดยตรงกับ	“เทคโนโลยอีบัุติใหม่ (Emerging Technological  
Research)”	 ได้แก่	กำรน�ำคอมพิวเตอร์มำใช้ในชีวิตประจ�ำวัน	 
(Ubiquitous	Computing:	ubicomp)	สภำวะล้อมรอบอัจฉริยะ	 
(Ambient	Intelligent:	AmI)	ปัญญำประดษิฐ์	(Artificial	Intelligence:	 
AI)	และ	Internet	of	Things	(IoT)	เทคโนโลยีเหล่ำนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น 

ในโลกแห่งควำมเป็นจริง	 แต่มีที่มำจำกภำพยนตร์และนิยำย
วิทยำศำสตร์	เช่น	เทคโนโลยี	ubicomp	ได้รับแรงบันดำลใจจำก
แนวคิด	“ห้องอัจฉริยะ (Heuristically programmed Algorithm:  
HAL)” ซึ่งปรำกฏในภำพยนตร์อิงนิยำยวิทยำศำสตร์เร่ือง	2001:	 
A	Space	Odyssey22	ในขณะเดียวกัน	อุตสำหกรรมโทรคมนำคม
ก็ได้รับอิทธิพลจำกละครแนววิทยำศำสตร์เร่ือง	Star	Trek	จน
สำมำรถประดิษฐ์คิดค้นโทรศัพท์รุ่นฝำพับ	โทรศัพท์อัจฉริยะแบบ	
PDA	และ	Blackberry23,	24

การสรา้งตัวแบบจากนิยายวิทยาศาสตร์
เครื่องมือที่ 496



ความเหมาะสมในการใช้งาน
SFP เหมาะสำาหรับผู้ท่ีสนใจพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี	
หรือเคร่ืองมอืใหม่ทีเ่ก่ียวข้องโดยตรงกับวิถีชวีติของมนษุย์	
เช่น	อำหำรกำรกิน	กำรคมนำคมขนส่ง	กำรศึกษำ	สขุภำพ	
เป็นต้น

SFP สามารถใช ้ผสมผสาน ร ่วมกับงำนวิจัยด้ำน 

สังคมศำสตร์และมำนุษยวิทยำเพื่อศึกษำพฤติกรรม 

กำรปรับตัว	(หรือต่อต้ำน)	นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ในสถำนกำรณ์ของบริษัทเอกชนที่ต้องกำรพัฒนำตนเอง
เป็นผู้น�ำในแวดวงวิทยำศำสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	
SFP สามารถนำาไปสู ่ผลิตภัณฑ ์หรือเทคโนโลยี ท่ี 
สร้างกระแส (Trend Setting) 

1

2

3
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เนื่องจำก	 SFP	 จ�ำเป ็นต้องเร่ิมต้นด้วยองค์ควำมรู ้และควำมเชี่ยวชำญ 

ด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีในระดับหนึ่ง	 ผู ้ที่สนใจใน	 SFP	 โดยส่วนใหญ่
จึงเป ็นบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 ซึ่งอำจมีควำมรู ้จ�ำกัด 

ทำงด้ำนสังคมศำสตร์และมำนุษยวิทยำท�ำให้ ไม่สำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบ 

จำกวิทยำศำสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรมที่มีต่อพฤติกรรมและวิถีชีวิตมนุษย์ได้	

จุดแข็ง

บริษทัเอกชนด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำมำรถใช้	SFP เป็นเครือ่งมือสร้างฉากทัศน์เก่ียวกับเทคโนโลยีแห่งอนาคต	เพือ่น�ำไปสู่ 
กำรจัดท�ำและขับเคลื่อนแผนงำนวิจัยเพื่อพัฒนำต่อไป

SFP เป็นเครื่องมือการมองอนาคตท่ีช่วยนักวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ	พัฒนำองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีใหม่บนพื้นฐำนควำมรู ้

ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์1

2

ความท้าทาย

การสรา้งตัวแบบจากนิยายวิทยาศาสตร์
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3

สิ่งที ่จำาเป็นสำาหรับ SFP
ผู้ที่สนใจใช้	SFP	ในกำรศึกษำเก่ียวกับเทคโนโลยีแห่งอนำคต
ควรร่วมมือกับผู ้เชี่ยวชำญจำกหลำยศำสตร์	 โดยเฉพำะ 
ด้ำนสังคมศำสตร์และมำนุษยวิทยำ

ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม

ควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรเขียนเร่ืองเล่ำ	(Storyline)	
เพื่อกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ
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ขั้นตอนของ SFP
แม้	SFP	จะมจุีดเน้น	คือ	วิทยำศำสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	แต่โดยหลักกำรแล้ว	SFP	คือ	กำรเขยีนเร่ืองเล่ำหรือกรณีศึกษำ 

เก่ียวกับอนำคต	อำจกล่ำวอีกนัยหนึ่งได้ว่ำ	SFP	เป็นกระบวนกำรเขียนกรณีศึกษำเก่ียวกับวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งอนำคต	โดยกระบวนกำรดังกล่ำวมี	5	ขั้นตอน	ดังนี้25

ขั้นตอนที่ 1 เลือกประเด็นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเริ่มเขียนลำาดับเรื่องเล่า (Storyline) 
ในขัน้ตอนนีเ้ร่ิมต้นด้วยกำรคัดเลอืกเทคโนโลยหีรือองค์ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ทีต้่องกำรศึกษำ	ตำมด้วยกำรก�ำหนด
เค้ำโครงเร่ืองเล่ำซึ่งควรประกอบด้วยกรอบระยะเวลำที่เทคโนโลยีแห่งอนำคตนั้นจะเกิดขึ้นในโลกแห่งควำมจริง	สถำนที ่
ที่เทคโนโลยีนั้นได้รับกำรคิดค้นขึ้น	บริบททำงด้ำนสังคมและวัฒนธรรม	ตลอดจนตัวละครหลักของเรื่อง

การสรา้งตัวแบบจากนิยายวิทยาศาสตร์
เครื่องมือที่ 4100



ตัวอย่างการกำาหนดเค้าโครง SFP
“โดราเอมอน”	เป็นตัวอย่ำงนิยำยวิทยำศำสตร์ที่มีอิทธิพลต่อกำรก�ำหนดทิศทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรม	ซึ่งมี 
เค้ำโครงเร่ืองทีช่ดัเจนและมลี�ำดบัเร่ืองรำวเก่ียวกับเทคโนโลยีแห่งอนำคต	ทีส่ร้ำงแรงบนัดำลใจให้แก่วงกำรวทิยำศำสตร์
และเทคโนโลยี26	มตัีวละครหลกัชดัเจน	คือ	หุน่ยนต์โดรำเอมอนทีเ่ดนิทำงโดยอำศัย	Time	Machine	จำกประเทศญ่ีปุน่ 

ในคริสต์ศตวรรษที่	21	พร้อมด้วยอุปกรณ์	(ของวิเศษ)	ต่ำง	ๆ	ที่เป็นเทคโนโลยีแห่งอนำคต	เค้ำโครงเร่ืองลักษณะ 
ดังกล่ำวถือเป็นคร้ังแรกในวงกำรนิยำยวิทยำศำสตร์ที่ผู้แต่งได้บรรจุรำยละเอียดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นถ่ิน	ท�ำให้
กำร์ตูนเร่ืองโดรำเอมอนเป็นตัวอย่ำง	SFP	ทีก่�ำหนดทศิทำงเทคโนโลยปัีญญำประดษิฐ์แห่งอนำคตในบริบทควำมเป็นไปได้ 

ของสังคมญี่ปุ่น26
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ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์คาดการณ์ผลกระทบจากเทคโนโลยีต่อตัวละคร 

โดยอำจใช้เทคนิควงล้อแห่งอนำคต	(Futures	Wheel)	ซึ่งประกอบด้วย

ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะห์คาดการณ์ผลกระทบจากเทคโนโลยีต่อสังคมและมนุษย ์
ในโลกยุคปัจจุบัน 

โดยอำจใช้เทคนิควงล้อแห่งอนำคตเช่นเดียวกับขั้นตอนที่	 2	 วิเครำะห์ผลกระทบ 

ทั้งเชิงบวกและเชิงลบจำกกำรประดิษฐ์วุ้นแปลภำษำมำใช้งำนจริงในชีวิตประจ�ำวัน

ผลกระทบขัน้ต้นหรือขัน้ปฐมภูม	ิ(Primary	Effect)	จำกเทคโนโลยีตำมท้องเร่ือง
 

ผลกระทบขัน้ที	่2	หรือข้ันทติุยภูม	ิ(Secondary	Effect)	ดงัตัวอย่ำงในภำพที	่11

1

2

การสรา้งตัวแบบจากนิยายวิทยาศาสตร์
เครื่องมือที่ 4102



วุ้นแปลภาษาของ 
โดราเอมอน

โนบิตะสอบได้ A  
ในวิชาภาษาอังกฤษ

โนบิตะท้ิง
Dictionary

โนบิตะและคณะ
เอาตัวรอดได้ 
ในต่างประเทศ

มีจำานวนนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น
เพิ่มขึ้นทุกปีในประเทศสหรัฐอเมริกา

โรงเรียนยุติการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ

บริษัทผลิต Dictionary
ล้มละลาย

Secondary Effect Secondary Effect

Primary Effect ll

Primary Effect l

Primary Effect lll

Secondary Effect Secondary Effect

วัยรุ ่นชาวญี่ปุ่นเดินทางไปท่องเท่ียว
ด้วยตนเองมากขึ้น

ภำพที่	11	ตัวอย่ำงภำพวงล้อแห่งอนำคตกรณีผลกระทบต่อโนบิตะและคณะจำกวุ้นแปลภำษำของโดรำเอมอน
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ขั้นตอนท่ี 4 ย้อนกลับไปเรื่องเล่าในขั้นตอนท่ี 1 เพื่อคาดการณ์วิธีการปรับตัวของตัวละคร 
ต่อเทคโนโลยีใหม่ 
หลังจำกนั้นจึงเพิ่มเติมรำยละเอียดใน	SFP

ขั้นตอนที่ 5 สังเคราะห์บทเรียนที่ได้จาก SFP 
ได้แก่	ลักษณะของเทคโนโลยี	ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตัวละคร	แนวทำงกำรปรับตัวของตัวละคร 

กับเทคโนโลยีใหม่	และผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่อสังคมในกรณีที่เทคโนโลยีถูกน�ำมำใช้จริง	

การสรา้งตัวแบบจากนิยายวิทยาศาสตร์
เครื่องมือที่ 4104



ภำพที่	12	ตัวอย่ำงภำพวงล้อแห่งอนำคตกรณีผลกระทบต่อสังคมหำกวุ้นแปลภำษำของโดรำเอมอนกลำยเป็นควำมจริง

วุ้นแปลภาษา 
ของโดราเอมอน

โรงเรียนยุติการสอน
ภาษาต่างประเทศ

ธุรกิจการท่องเท่ียว
เฟื่องฟู

เกิดการวิจัยต่อยอด
นำาความรู้แปรสภาพ

เป็นสารอาหาร

เกิดความเหล่ือมลำ้าระหว่างคนยากจน
กับผู้มีทุนทรัพย์เพื่อซื้อวุ ้นแปลภาษา

คนเรียนภาษาศาสตร์ตกงาน
เกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียว

Secondary Effect Secondary Effect

Primary Effect ll

Primary Effect l

Primary Effect lll

Secondary Effect Secondary Effect

เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ทางพันธุกรรมของมนุษย์
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5การวิเคราะห์แนวโน้มและแนวโน้มระดับโลก  
(Trend and Megatrend Analysis)



นิยาม 
แนวโน้ม	(Trend)	หมำยถึง	ทศิทำงกำรเปลีย่นแปลงในด้ำนต่ำง	ๆ	 
ในอนำคต	ซึ่งอำจเปล่ียนแปลงภำยในระยะสั้นนับจำกปัจจุบัน	
(3-5	ปี)	หรือระยะปำนกลำง	(6-10	ปี)
แนวโน ้มระดับ โลก	 (Megatrend) 	 หมำยถึง 	 ทิศทำง 
กำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำง	ๆ	ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้ำง	
ครอบคลุมหลำยประเทศเป็นระยะเวลำยำวนำนมำกกว่ำ	20	ปี	



การวิเคราะห์บริบท “การเปล่ียนแปลง Change” โดยใช้เทคนิค PESTEL เป็นการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง 
ทางด้านการเมือง (Politic: P) เศรษฐกิจ (Economy: E) สังคม (Society: S) เทคโนโลยี (Technology: T)  
สิ่งแวดล้อม (Environment: E) และกฎหมาย (Law: L)

ทัง้นี	้แนวโน้มและแนวโน้มระดบัโลกมทีีม่ำจำกพัฒนำกำรของวิทยำศำสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	ซึง่ส่งผลกระทบ 

ต่อมนุษย์เป็นวงกว้ำง	ก่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงเชงิทศันคติ	นโยบำยสำธำรณะ	และรูปแบบธรุกิจ27	อย่ำงไรก็ตำม	 
หำกมองแนวโน้มโดยใช้เทคนิค	PESTEL	จะพบว่ำ	 แนวโน้มในแต่ละด้ำนมีพลวัตและอำจมีควำมส�ำคัญที่ 
แตกต่ำงกัน28

ด้วยเหตุนี้	กำรวิเครำะห์แนวโน้มและแนวโน้มระดับโลกจึงช่วยชั่งน�้ำหนักควำมส�ำคัญของแนวโน้มในแต่ละด้ำน	 
ท�ำให้ผูบ้ริหำรมข้ีอมลูทีเ่พยีงพอในกำรตัดสนิใจก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบำยเพ่ือรองรับกำรเปลีย่นแปลงในอนำคต
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ29

Politic Economy Society Technology LawEnvironment

P E S T E L

การวิเคราะห์แนวโน้มและแนวโน้มระดับโลก
เครื่องมือที่ 5108



ความเหมาะสมในการใช้งาน 

Trend	 Analysis	 มีควำมคล้ำยคลึงกับกำรส�ำรวจ
สภำพแวดล้อม	Horizon	Scanning	แต่เน้นกำรใช้ข้อมูล 

เชงิปริมำณมำกข้ึน	และมุง่เป้ำไปทีก่ำรตัดสินใจเชงิกลยทุธ์
รองรับแนวโน้มที่สำมำรถวิเครำะห์ได้ในกิจกรรม	วำงแผน
กลยุทธ์ขององค์กรภำคธุรกิจเอกชนและภำคประชำสังคม	
หรือกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยสำธำรณะ

เทคนิคนี้เหมำะส�ำหรับประเด็นในอนำคตที่มีโครงสร้ำง
บริบทสลบัซบัซ้อน	III-Structured	Futures	และจ�ำเป็นต้อง 
อำศัยกำรวิเครำะห์	เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจด้วยกำรก�ำหนด 

สมมติุฐำน	(Preposition)	หรือกำรสร้ำงฉำกทศัน์	(Scenario)	 
เ ก่ียวกับอนำคตที่น�ำไปวิ เครำะห ์ต ่อด ้วยกำรสร ้ำง 
แบบจ�ำลอง	 (Simulation)	หรือกำรจัดท�ำแผนที่น�ำทำง
เทคโนโลยี	เป็นต้น

1 2
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จุดแข็ง
1

2

3

ระบุสัญญำณแนวโน้มที่มีโอกำสจะพัฒนำเป็นปัจจัยควำมเสี่ยงหรือปัจจัยเหนี่ยวน�ำกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต	

พัฒนำวิสัยทัศน์และกระตุ้นให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนแนวควำมคิดระหว่ำงผู้เชี่ยวชำญ	ผู้บริหำร	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

สำมำรถใช้พฒันำกรอบแนวคิดเบือ้งต้นในกำรก�ำหนดกลยทุธ์และนโยบำยส�ำหรับองค์กรภำครัฐ	ภำคเอกชน	และภำคประชำสงัคม	

การวิเคราะห์แนวโน้มและแนวโน้มระดับโลก
เครื่องมือที่ 5110



ความท้าทาย

1

2

3

ข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์แนวโน้มในระยะยำว	20	ปีขึ้นไป 

อำจไม่มีควำมชัดเจน	 และกำรเปลี่ยนแปลงในระยะยำว 

บำงเร่ืองมโีอกำสเกิดขึน้ต�ำ่	(โอกำสส่งผลกระทบต่อองค์กร
ต�่ำเช่นเดียวกัน)

ผู้ใช้ต้องแสวงหำควำมรู้และข้อมูลอย่ำงรอบด้ำน	ต้องมี
วิธีกำรวิเครำะห์ที่ปรำศจำกอคติส่วนตัว	เพรำะอำจท�ำให้
เกิดควำมคลำดเคลื่อน	ตีควำมผิดพลำดและกำรใช้งำน
ไม่มีประสิทธิภำพ

กำรคัดเลือกชุดข้อมูลส�ำหรับกำรวิเครำะห์แนวโน้มต้อง 
อำศัยควำมละเอยีดรอบคอบ	เพือ่ให้ได้ชดุข้อมลูทีถู่กต้อง
แม่นย�ำและมีควำมน่ำเชื่อถือมำกที่สุด
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ส่ิงท่ีจำาเป็นสำาหรับการวิเคราะห์แนวโน้มและแนวโน้มระดับโลก
การวิเคราะห์แนวโน้มอาจทำาในบริบทองค์กรและด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย 
อำท	ิในบริบทองค์กรภำคเอกชนอำจมกีำรวเิครำะห์แนวโน้มเป็นกิจวตัรประจ�ำวัน	เนือ่งจำกเป็นส่วนหนึง่ของกำรวำงแผนกลยทุธ์
และกำรบริหำรควำมเสีย่งทำงธรุกิจ	ในขณะทีห่น่วยงำนภำครัฐอำจวิเครำะห์แนวโน้มในระดบัมหภำคเพ่ือน�ำไปสูก่ำรก�ำหนดนโยบำย
สำธำรณะและแผนปฏิบัติกำรที่ครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพชีวิตของประชำชน

1

การวิเคราะห์แนวโน้มและแนวโน้มระดับโลกอาจเป็นการวิจัยเอกสาร (Document Research) 
หรือเป็นกระบวนกำรทีเ่ปิดกว้ำงให้ผูเ้ชีย่วชำญและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียได้ร่วมแสดงควำมคิดเหน็และให้ข้อมลู	เทคนคินีจึ้งต้องใช้ระยะเวลำ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมำะสม	รวมทั้งงบประมำณส�ำหรับกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้เชี่ยวชำญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2

การวิเคราะห์แนวโน้มและแนวโน้มระดับโลก
เครื่องมือที่ 5112



ขั้นตอนการวิเคราะห์แนวโน้มและแนวโน้มระดับโลก
ขั้นตอนที่ 1 กำาหนดประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์ 
ผู้วิเคราะห์ต้องกำาหนดขอบเขตประเด็นคำาถามให้ชัดเจน	เช่น	กำรวิเครำะห์แนวโน้มระดับโลกที่ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรน�้ำในประเทศ	
จ�ำเป็นต้องก�ำหนดขอบเขตของ	“การบรหิารจดัการนำา้”	ให้ชดัเจนว่ำหมำยถึง	กำรบริหำรจัดกำรลุม่น�ำ้สำยหลัก	สำยรอง	หรือแหล่งน�ำ้ใต้ดนิ	
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ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิเครำะห์ต้องมีแผนและกรอบระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจน	พร้อมแผนบริหำรควำมเสี่ยงในกำรจัดเก็บข้อมูล	

ในกรณีการวิเคราะห์แนวโน้มด้วยการวิจัยเอกสาร	เลือกเก็บข้อมูลทุติยภูมิจำกเอกสำรหลักฐำนต่ำง	ๆ	ผู้วิเครำะห์ต้องก�ำหนดแนวทำง 
กำรคัดเลอืกประเภทและแหล่งทีม่ำข้อมลู	(อำจครอบคลมุหลำยช่วงระยะเวลำติดต่อกัน)	และกำรก�ำหนด	“คำาสำาคญั (Keyword)” เพ่ือสบืค้น 

ข้อมลูในด้ำนต่ำง	ๆ	โดยอำจเลอืกใช้เทคนคิบรรณมติิ	(Bibliometrics)	ในกรณีข้อมลูทีใ่ช้ในกำรวิเครำะห์มำจำกงำนวจัิยทีไ่ด้รับกำรตีพมิพ์
เผยแพร่ในวำรสำรทำงวิชำกำร

ในกรณีระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้วิเครำะห์จ�ำเป็นต้องมีแผนคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงที่ชัดเจน	รวมทั้ง 
เตรียมพร้อมในกำรจัดกำรประชมุเชงิปฏิบติักำร	กำรสนทนำกลุม่	หรือกำรสมัภำษณ์เชงิลกึ	ส�ำหรับในกรณีทีเ่ลอืกใช้วธิกีำรระดมควำมคิดเหน็	 
อำจเลอืกใช้เทคนคิเดลฟำย	(Delphi	Technique)	เพือ่เก็บรวบรวมข้อมลูจำกผูเ้ชีย่วชำญ	โดยให้ผูเ้ชีย่วชำญประเมนิช่วงเวลำทีแ่นวโน้มนัน้จะเกิดขึน้ 

เป็นรูปธรรม	เช่น	ระยะสั้น	ระยะปำนกลำง	และระยะยำว	และต้ังแต่ปี	2038	เป็นต้นไป	โดยจำกกรอบควำมคิด	(Framework)	สรุปให้เห็น 

แนวโน้ม	เช่น	“now”, “next”	and	“new”	หรือไม่ส่งผลกระทบเลย

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิเครำะห์อำจวิเครำะห์ข้อมูลจำกวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่ง	หรือใช้ทั้ง	2	วิธีกำร	เพื่อยืนยันผลกำรวิเครำะห์	
วิธีที่ 1	วิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนำหรือสถิติเชิงอนุมำน	
วิธีที่ 2	จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรหรือกำรสนทนำกลุ่ม	เพ่ือระดมควำมคิดเห็นต่อผลกำรวิเครำะห์เชิงสถิติ	หรือผลกำรวิเครำะห์แนวคิด 

ของผู้เชี่ยวชำญ

การวิเคราะห์แนวโน้มและแนวโน้มระดับโลก
เครื่องมือที่ 5114



ขั้นตอนที่ 4 สังเคราะห์บทเรียนจากแนวโน้มเพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจของผู้บริหาร
โดยอำจใช้	“แผนที่แนวโน้ม (Trend Map)”	ซึ่งประกอบด้วย	2	แกน	คือ	
แกน X หมำยถึง	ระดับควำมไม่แน่นอนที่แนวโน้มนั้นจะเกิดเป็นรูปธรรม	(Degree	of	Uncertainty)
แกน Y	หมำยถึง	ควำมส�ำคัญที่แนวโน้มนั้นจะส่งผลกระทบต่อบริบทที่พิจำรณำ	(Degree	of	Importance)

แนวโน้มมีความสำาคัญมากต่อองค์กร
(High Degree of Importance)

แนวโน้มมีความแน่นอน
(Certain Trend)

แนวโน้มมีความไม่แน่นอน
(Uncertain Trend)

กำาหนดกลยุทธ์
รองรับทันที

วิเคราะห ์
ในขั้นตอนต่อไป

เฝ้าระวัง 
อย่าให้คลาดสายตาอย่าไปเสียเวลา

แนวโน้มมีความสำาคัญน้อยต่อองค์กร
(Low Degree of Importance)

ภำพที	่13	แนวทำงกำรวิเครำะห์แนวโน้มและแนวโน้มระดบัโลก	เพ่ือสังเครำะห์บทเรยีนเป็นข้อเสนอแนะเชงินโยบำยต่อผูบ้ริหำร
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ในแต่ละควอแดรนท์สำมำรถน�ำไปก�ำหนดเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยต่อผู้บริหำรได้ดังนี้	

ในกรณท่ีีแนวโน้มน้ันมีความแน่นอนท่ีจะเกิดขึน้ และมีผลกระทบท่ีสำาคัญต่อองค์กร (Certain 
and Important Trend)	ควรเสนอให้เริ่มกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับทันที

ในกรณีท่ีแนวโน้มน้ันมีความไม่แน่นอน แต่มีผลกระทบท่ีสำาคัญต่อองค์กร (Uncertain,  
but Important Trend)	ควรวเิครำะห์ด้วยเทคนคิกำรอนำคตอืน่	เช่น	กำรสร้ำงแบบจ�ำลอง	
หรือกำรสร้ำงฉำกทัศน์	เป็นต้น

ในกรณีท่ีแนวโน้มน้ันมีความแน่นอน แต่ไม่มีผลกระทบท่ีสำาคัญต่อองค์กร (Certain,  
but Unimportant Trend) ไม่ควรมีกำรลงทุนใด	ๆ	เพื่อรองรับแนวโน้มดังกล่ำว

ในกรณีท่ีแนวโน้มน้ันมีความไม่แน่นอน และไม่มีผลกระทบท่ีสำาคัญต่อองค์กร (Uncertain  
and Unimportant Trend)	ควรเสนอให้ผู้บริหำรเฝ้ำระวังแนวโน้มในลักษณะนี้	 เพรำะ 
ควำมไม่แน่นอนในอนำคตอำจส่งผลต่อควำมเปลี่ยนแปลงของผลกระทบที่ส�ำคัญได้

การวิเคราะห์แนวโน้มและแนวโน้มระดับโลก
เครื่องมือที่ 5116



กรณีศึกษาการวิเคราะห์แนวโน้มและแนวโน้มระดับโลก
โครงกำร	CSIRCO	Futures30	วิเครำะห์แนวโน้มระดบัโลกในปี	ค.ศ.	2009	เพือ่ต้องกำรทรำบแนวโน้มทีจ่ะเปลีย่นวิถีชวีติ
ของผูค้นในประเทศออสเตรเลยี	เพือ่เป็นข้อมลูสนบัสนนุกระบวนกำรจัดท�ำแผนลงทนุระยะยำว	ในขัน้ตอนแรก	CSIRCO	
ใช้ผู้เชี่ยวชำญมำกกว่ำ	40	คน	ภำยในองค์กรของ	CSIRO	ทั่วโลกพัฒนำระบบฐำนข้อมูล	CSIRO	Trends	ซึ่งรวบรวม
ข้อมลูจำกหน่วยงำนต่ำง	ๆ	ได้แก่	Australian	Bureau	of	Statistics	ธนำคำรโลก	องค์กำรกำรเงนิระหว่ำงประเทศ	(IMF) 
องค์กำรสหประชำชำติ	(OECD)	และธนำคำรเพ่ือกำรพฒันำแห่งเอเชยี	(ADB)	ตลอดจนข้อมลูและรำยงำนประจ�ำปีจำก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศออสเตรเลีย	ในขั้นตอนที่	2	จึงสัมภำษณ์ผู้อ�ำนวยกำร	และนักวิทยำศำสตร์ของ	
CSIRCO	แล้วจงึจดักำรประชมุสมัมนำเชงิปฏบิตักิำรเพือ่จดักลุม่และวเิครำะหแ์นวโน้มในด้ำนต่ำง	ๆ	หลงัจำกนัน้	ขอ้มลู
ทีไ่ด้จำกกำรสมัมนำจึงน�ำมำถกเถียงผ่ำนไปรษณีย์อเิลก็ทรอนกิส์ก่อนทีจ่ะน�ำมำสรุปเป็นรำยงำนเพือ่เสนอต่อผูบ้ริหำร	
CSIRCO	ต่อไป
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6การสร้างแบบจำ ลอง  
(Modeling and Simulation)



นิยาม
กำรสร้ำงแบบจ�ำลอง	 (Modelling	and	Simulation)	 เป็น 

กระบวนกำรสร้ำงและทดลองแบบจ�ำลองทำงคณิตศำสตร์ 
ด้วยคอมพิวเตอร์31	แบบจ�ำลองจะแปรสภำพรูปแบบพฤติกรรม
หรือสถำนกำรณ์ในชีวิตจริงให้เป็นสถำนกำรณ์เสมือนจริง	 
เพ่ือวิเครำะห์และคำดกำรณ์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นกับสังคม 

จำกปัจจัยแทรกแซง	 (Intervention)	ที่ต้องกำรศึกษำ	 โดย 

ผลกระทบนั้น	 อำจเป็นได้ทั้งผลกระทบที่ ต้ังใจให ้ เกิดขึ้น	 
(Intended	Consequences)	และผลกระทบทีไ่ม่ได้ต้ังใจให้เกิดขึน้	 
(Unintended	Consequences)	

กล่ำวอีกนัยหนึ่ง	กำรสร้ำงแบบจ�ำลองจะช่วยให้ทรำบผลกระทบจำก
ปัจจัยแทรกแซงต่อสังคมโดยไม่จ�ำเป็นต้องทดสอบหรือแทรกแซง 
ในสถำนกำรณ์จริง32	ซึ่งท้ำยที่สุดจะช่วยประหยัดทรัพยำกร	บุคลำกร	 
และงบประมำณ	รวมทั้งลดควำมเสี่ยงจำกผลกระทบเชิงลบต่อสังคม	 
โดยเฉพำะในประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบำยสำธำรณะ



ความเหมาะสมในการใช้งาน 

1

2

เทคนิคนี้มีควำมเหมำะสมส�ำหรับประเด็นในอนำคตที่ม ี

โครงสร้ำงบริบทซับซ้อน	 (III-Structured	 Futures) 
และเหมำะสมในกำรใช้งำนเมื่อมีข้อมูลจ�ำนวนมำกและ 
เพียงพอต่อกำรสร้ำงแบบจ�ำลองคณิตศำสตร์	ซึ่งจ�ำเป็น
ต้องอำศัยกำรวิเครำะห์เพืิ่อสร้ำงควำมเข้ำใจ

เม่ือผู ้ศึกษำมีข ้อมูลเก่ียวกับปรำกฏกำรณ์	 ประเด็น 

กำรศึกษำ	 หรือค�ำถำมกำรวิ จัยที่ครบถ ้วนและม ี

ควำมแม่นย�ำสูง	

การสร้างแบบจำ ลอง

เครื่องมือที่ 6120



จุดแข็ง
ใช ้เป็นวิธีกำรทดสอบนโยบำย	 กลยุทธ์	 หรือวิธีกำร 

แก้ไขปัญหำได้โดยไม่ต้องแทรกแซงสถำนกำรณ์ในชวิีตจริง1 2
เป ็นวิธีกำรมองอนำคตที่ วิ เครำะห ์ เฉพำะป ัจจัยที่มี 
ผลกระทบอย่ำงมนียัยะส�ำคัญต่อปรำกฏกำรณ์ทีต้่องกำร
ศึกษำ	จึงท�ำให้สะดวกในกำรประมวลและอภิปรำยผล
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ความท้าทาย

มักมีอุปสรรคในกำรสื่อสำรผลกำรศึกษำจำกเทคนิค 

กำรสร้ำงแบบจ�ำลองไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1

2

3

4

5

6

กำรก�ำหนดสมมติุฐำนของแบบจ�ำลองทีถู่กต้องแม่นย�ำ

หำกข้อมูลน�ำเข้ำไม่เทีย่งตรงอำจท�ำให้ผลลพัธ์คลำดเคลือ่น	

กำรสร้ำงแบบจ�ำลองโดยใช้คอมพิวเตอร์อำจไม่สำมำรถ
ศึกษำปรำกฏกำรณ์ต่ำง	ๆ	ได้อย่ำงครอบคลุมทุกมิติ

จ�ำเป็นต้องใช้บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมช�ำนำญด้ำน
คณิตศำสตร์

กำรเลือกตัวแปรและข้อมูลน�ำเข้ำสู ่โมเดลยังใช้ดุลพินิจ 

ของผู้วิจัย

การสร้างแบบจำ ลอง

เครื่องมือที่ 6122



1 2
คอมพิวเตอร์ส ่วนตัว (PC) ท่ีมีซอฟต์แวร ์ เฉพาะ 
ช่วยในการสร้างและวิเคราะห์โมเดลทางคณิตศาสตร์  
โดยผูศึ้กษำต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมกำรสร้ำงแบบจ�ำลอง 
ทำงคณิตศำสตร์หรือกำรใช้ซอฟต์แวร์สร้ำงแบบจ�ำลอง
ทำงคณิตศำสตร์	

ส่ิงท่ีจำาเป็นในการสร้างแบบจำาลอง
แบบจำาลองขนาดใหญ่อำจต้องใช้คณะท�ำงำนเพ่ือสร้ำง
ตำมขนำดของโครงกำร	โดยทัว่ไปอำจจ�ำเป็นต้องมนีกัวจัิย	
2-15	คน	และอำจใช้ระยะเวลำ	6	เดอืน	ถึง	2	ปี	ในกำรศึกษำ	
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ขั้นตอนในการสร้างและวิเคราะห์แบบจำาลอง 

ขัน้ตอนท่ี 1 กำาหนดขอบเขตและ
แบบจำาลอง 
ก�ำหนดกรอบแนวคิด	สมมติุฐำน	 
และขอบเขตกำรศึกษำ	รวมถึง 
สมมติุฐำนควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง 
ปัจจัยต่ำง	ๆ	ภำยในแบบจ�ำลอง	
(ตัวแปรอิสระ	ตัวแปรตำม	และ
ค่ำคงที่)	

ขั้นตอนที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูล 
หรือเช่ือมประสานข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลต่าง ๆ 

หำกเป็นฐำนข้อมูลขนำดใหญ	่
(Big	Data)	 ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้อง
รวบรวมข้อมูล	 ควรแสวงหำ
ฐำนข้อมูลที่มีอยู ่ทั้งหมดและ
สร้ำงระบบเชื่อมประสำนข้อมูล

ขัน้ตอนท่ี 3 ทดสอบแบบจำาลอง 

ป้อนข้อมูลที่เก่ียวข้องเข้ำสู่แบบ
จ�ำลองเพื่อทดสอบสมมุติฐำน	
หลังจำกนั้น	 จึงน�ำผลที่ได้มำ	 
“สอบเทียบ (Calibrate)”	เคียงกับ 

สภำพควำมเป็นจริง	หำกผล 

กำรสอบเทียบมีควำมใกล้เคยีง
กับสภำพควำมเป็นจริงแสดงว่ำ 

แบบจ�ำลองมีควำมน่ำเชื่อถือ
และสำมำรถน�ำ ไปประกอบ
กำ รก� ำ หนดข ้ อ เ สนอ แน ะ 
เชิงนโยบำยได	้

ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ 
น�ำผลลัพธ์จำกกำรทดสอบ 

แบบจ� ำลอง 	 มำ วิ เครำ ะห  ์

ควำมเป็นไปได้	โดยอำจอำศัย
เทคนิคกำรสร ้ำงฉำกทัศน	์
(Scenario	Building)	เพือ่น�ำไปสู ่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

การสร้างแบบจำ ลอง

เครื่องมือที่ 6124



กรณีศึกษาการสร้างแบบจำาลอง
Aparicio33	 ได้พัฒนำแบบจ�ำลอง	Systems	Dynamics	modeling	ของครัวเรือน	ภำครัฐ	และภำคธุรกิจเอกชน 

เพ่ือวิเครำะห์ผลกระทบจำกกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ	Columbia	ต่อผู้ประกอบกำร	โดยคณะวิจัย
ก�ำหนดฉำกทศัน์ส�ำหรับกำรวิเครำะห์ไว้	5	ฉำกทศัน์	(รวมฉำกทศัน์พืน้ฐำน	หรือ	Baseline	Scenario	ด้วย)	ในข้ันตอนแรก	 
คณะวิจัยทดสอบควำมแม่นย�ำในกำรท�ำนำยของแบบจ�ำลองที่พัฒนำขึ้นโดยเทียบเคียงกับข้อมูลจริง	หำกผลที่ได ้

ใกล้เคียงกับควำมเป็นจริง	ผู้วิจัยก็สำมำรถใช้แบบจ�ำลองที่พัฒนำขึ้นมำท�ำนำยอัตรำกำรเติบโตของเศรษฐกิจได ้

ต่อไป	ผลกำรวิจัยชี้ว่ำ	หำกมีอัตรำผู้ประกอบกำรเชิงนวัตกรรมในอัตรำสูง	(ร้อยละ	15)	จะส่งผลต่ออัตรำกำรเติบโต
ทำงเศรษฐกิจในระยะยำวเฉลี่ยร้อยละ	6.77	หำกมีผู้ประกอบกำรรำยใหม่เพ่ิมขึ้นในอัตรำร้อยละ	11	ต่อปี	จะส่งผลให้
เศรษฐกิจมีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ	4.81	ต่อปี	
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7การพยากรณ์ย้อนหลัง  
(Backcasting)



นิยาม
กำรพยำกรณ์ย้อนหลัง	(Backcasting)	เป็นวิธีกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำง
ผลลัพธ์ที่ต้องกำรในอนำคตกับแนวทำงและควำมเป็นไปได้ในกำรบรรลุอนำคตนั้น	
โดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วม	Participatory	Process34,	35	เน้นให้ผูเ้ชีย่วชำญ	ผูบ้ริหำร	 
และผู ้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกันก�ำหนดเป้ำหมำยในอนำคตและกลยุทธ์ทำงเลือก 

ที่เป็นไปได้ในกำรบรรลุเป้ำหมำย	 โดยค�ำนึงถึงควำมท้ำทำยที่อำจเกิดขึ้นและ
ปัจจัยภำยนอกประกอบ	เทคนิคนี้มีควำมส�ำคัญอย่ำงย่ิงในกำรศึกษำควำมยั่งยืน	 
(Sustainability)	ซึ่งเป็นประเด็นที่ซับซ้อนและมีควำมเกี่ยวข้องกับหลำยภำคส่วน

กำรพยำกรณ์ย้อนหลังสำมำรถให้รำยละเอียดมโนทัศน์แห่งอนำคตที่พึงประสงค	์ 
รวมทัง้ช่วยประเมนิควำมเป็นไปได้ในกำรด�ำเนนิกำรและควำมท้ำทำยระหว่ำงห้วงเวลำ 

ในปัจจุบันและอนำคต	 โดยให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียบรรลุฉันทำมติเพื่อป้องกัน 

ควำมขัดแย้งในขั้นตอนกำรน�ำแผนกลยุทธ์มำด�ำเนินกำร	กำรพยำกรณ์ย้อนหลัง 
จึงเป็นทั้งเคร่ืองมือวิเครำะห์และเคร่ืองมือสื่อสำรที่นิยมใช้ในกรณีที่ต้องกำรมอง
อนำคตในระยะยำว



กำรพยำกรณ์ย้อนหลังแตกต่ำงจำกวิธีกำรมองอนำคตแบบดั้งเดิม	เนื่องจำกเป็นเทคนิคกำรมองอนำคตในทิศทำงย้อนกลับ	(Reverse	 
Direction)	กำรพจิำรณำเส้นทำงจำกอนำคตทีป่รำรถนำกลบัมำยังสถำนกำรณ์ปัจจุบัน	ในขณะทีเ่ทคนคิกำรมองอนำคตอืน่ใช้กำรคำดกำรณ์ 

ในลักษณะกำรมองไปข้ำงหน้ำ	(Forward	Looking)	กล่ำวคือ	เริ่มต้นพิจำรณำอนำคตจำกสถำนกำรณ์ปัจจุบันแล้ววำงแผนแต่ละขั้นตอน 

ไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในอนำคต	ผลที่ได้จำกกำรพยำกรณ์ย้อนกลับจะสะท้อนผลประโยชน์และมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	รวมถึง
ควำมท้ำทำยและโอกำสในแต่ละขั้นตอน	ซึ่งถือเป็นกระบวนกำรสร้ำงฉันทำมติและเทคนิคกำรสื่อสำรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อำจมีมุมมอง 
ต่ออนำคตที่แตกต่ำงกัน	กระบวนกำรมีส่วนร่วมในลักษณะดังกล่ำวจะช่วยสร้ำง	“วิสัยทัศน์อนาคตร่วม (Shared Future Vision) 
และ “แผนการขับเคล่ือนสู่อนาคตร่วมกัน”	ซึ่งอำจก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงจริงจัง	เช่น	กำรแสวงหำหุ้นส่วนร่วมทุน	ควำมต้องกำร
ในกำรควบรวมหรือเข้ำซื้อกิจกำร	เป็นต้น	

เทคนคินีจึ้งสำมำรถน�ำมำประยุกต์ใช้กับกำรก�ำหนดนโยบำยสำธำรณะและกำรก�ำหนดกลยทุธ์ในภำคธรุกิจ	โดยส่วนใหญ่จะใช้กำรมองอนำคต 

ระดับมหภำค	(Macro-picture)	จนถึงระดับภำคอุตสำหกรรม	(Industrial	Sector)

การพยากรณ์ย้อนหลัง
เครื่องมือที่ 7128



ความเหมาะสมในการใช้งาน 
การพยากรณ์ย้อนหลงัมีความเหมาะสมในสถานการณ์ท่ีเป้าหมายในอนาคตมีความชัดเจน (Structured	Futures)	แต่คำดกำรณ์ว่ำ 

เส้นทำงไปสู ่อนำคตนั้นอำจเต็มไปด้วยปัจจัยแทรกซ้อน	 และควำมท้ำทำยที่หลำกหลำยเกินกว่ำที่วิธีกำรบริหำรแบบ 

รวมศูนย์อ�ำนำจ	โดยล�ำดับกำรบังคับบัญชำเป็นหลักจะรองรับได้	จึงจ�ำเป็นต้องอำศัยกระบวนกำรมีส่วนร่วมที่เปิดกว้ำงให ้

ทุกภำคส่วนภำยในองค์กรแสดงควำมคิดเห็น	ร่วมกันคิดและวำงแผนรองรับปัจจัยแทรกซ้อนและควำมท้ำทำยที่ซ่อนเร้น

บุคลากรภายในองค์กรทุกระดับจะต้องทุ่มเทและให้ความสำาคัญกับกระบวนการตัดสินใจ และควรใช้ประกอบกับกำรมองอนำคต 

แบบมองไปข้ำงหน้ำ	เช่น	แผนที่น�ำทำงเทคโนโลยี	 (Technology	Roadmapping)	เป็นต้น	เพ่ือให้เกิดทำงเลือกของเส้นทำง 
กำรเดินทำงไปสู่อนำคต	หรืออำจใช้เทคนิคกำรสร้ำงฉำกทัศน์	(Scenario)	หรือแบบจ�ำลอง	(Simulation	Model)	เพ่ือทดสอบ
สมมุติฐำนหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและเชิงกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรพยำกรณ์ย้อนหลัง

1

2
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เป้ำหมำยในกำรวิเครำะห์และกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่วยลดควำมเสี่ยงในกำรต่อต้ำนกำรตัดสินใจในอนำคต

จุดแข็ง
1

2

มุ่งให้เกิดแผนที่กำรเดินทำงไปสู่อนำคตที่เป็นรูปธรรม

เป็นกระบวนกำรที่ท�ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร่วมกันพิจำรณำควำมท้ำทำยและโอกำสที่ซ่อนเร้นในทุกขั้นตอนของเส้นทำงกำรเดิน
ไปสู่อนำคตที่พึงประสงค์

4

3

เปิดให้อภิปรำยปัญหำอย่ำงเสรีระหว่ำงผู้มีส่วนได้เสียซึ่งอำจมีผลประโยชน์ขัดกัน	

การพยากรณ์ย้อนหลัง
เครื่องมือที่ 7130



1

ความท้าทาย
ผู้ใช้เทคนิคน้ีควรคำานึง	ผลผลิตจำกกำรพยำกรณ์ย้อนหลัง	 คือ แนวทางการดำาเนินงาน	 ไม่ใช่	“ข้อเท็จจริง”	 เนื่องจำก 

เป็นสิ่งที่เกิดจำกกระบวนกำรระดมควำมคิดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	หำกต้องกำรข้อมูลข้อเท็จจริงประกอบกำรตัดสินใจ 

จะต้องใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์อื่นประกอบ	เช่น	แผนที่น�ำทำงเทคโนโลยี	(Technology	Roadmapping)	กำรสร้ำงฉำกทัศน	์ 
(Scenario	Building)	หรือเทคนิคสถิติเชิงอนุมำน	เป็นต้น

2

3

4

เวลาและทรัพยากรมาก	 จึงมีควำมเป็นไปได้ที่องค์ประกอบ 

ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีจะมกีำรเปลีย่นแปลง	ท�ำให้กระบวนกำร
เกิดควำมล่ำช้ำ

อุปสรรคในการกำาหนดกรอบระยะ เวลาของอนาคต  
(Time Horizon) ที่เหมำะสมในกำรวิเครำะห์	โดยเฉพำะในยุค
ที่เกิดควำมปั่นป่วนทำงเศรษฐกิจ	สังคม	และวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี

การพยากรณ์ย้อนหลังที่มีนัยยะส�ำคัญต่อกำรขับเคลื่อน 

องค์กรไปสูอ่นำคตจ�ำเป็นต้องมรีะบบกำรติดตำมและประเมนิผล	 
(Monitoring	and	Evaluation)	ที่ต่อเนื่องและเข้มข้น
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กระบวนกำรพยำกรณ์ย้อนหลังอำจใช้เวลำมำกที่สุด	1-2	ปี	ส�ำหรับโครงกำรหรือองค์กรขนำดใหญ่ซึ่งมีจ�ำนวนผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียมำกและมำจำกหลำยภำคส่วน	 และมีรำยละเอียดควำมสลับซับซ้อนสูง	 เช่น	นโยบำยพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 
กำรพิจำรณำควบรวมกิจกำร	Grab	กับ	UBer	เป็นต้น	ดังนั้น	หำกต้องกำรน�ำเทคนิคกำรพยำกรณ์ย้อนหลังมำใช้กับโครงกำร
หรือองค์กรขนำดใหญ่	ผู้รับผิดชอบจะต้องมีกำรวำงแผนระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี	

จ�ำนวนผูม้ส่ีวนร่วมในกระบวนกำรขึน้อยู่กับประเดน็	สถำนกำรณ์	และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงเมือ่ประเดน็เก่ียวข้องกับ 

มุมมองระยะยำวก็จ�ำเป็นต้องใช้ผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรเป็นจ�ำนวนมำกและต้องมำจำกหลำยภำคส่วน	เพ่ือให้เกิดกำรร่วมกันคิด
วิเครำะห์ฉำกทศัน์แห่งอนำคตให้ครอบคลมุทกุมติิ	ตลอดจนควำมท้ำทำยและโอกำสทีจ่ะสะท้อนมำในแผนและขัน้ตอนกำรขบัเคลือ่น
ไปสู่อนำคตที่พึงประสงค์	

อุปกรณ์ที่จ�ำเป็น	 เช่น	กระดำษแผ่นใหญ่	กระดำษโน้ตกำว	 (Post-it)	ปำกกำหมึกสี	 เป็นต้น	หรืออำจใช้ซอฟต์แวร์ส�ำหรับ 

กำรวำดรูป	สร้ำงตัวแบบ	หรือซอฟต์แวร์ส�ำหรับกระบวนกำรมีส่วนร่วม	เช่น	โปรแกรมกำรท�ำโพลส�ำรวจ	เป็นต้น	

สิ่งที่จำาเป็นสำาหรับการพยากรณ์ย้อนหลัง

1

2

3

การพยากรณ์ย้อนหลัง
เครื่องมือที่ 7132



ขั้นตอนการพยากรณ์ย้อนหลัง
คุณลักษณะส�ำคัญของเทคนิคพยำกรณ์ย้อนหลัง	คือ	กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรก�ำหนดเป้ำหมำยในอนำคต	วิสัยทัศน์	
จนกระทัง่ขัน้ตอนกำรแปลงเป้ำหมำยและวิสยัทศัน์ให้เป็นแผนปฏิบติักำรเพ่ือขับเคลือ่นไปสู่เป้ำหมำยอย่ำงเป็นรูปธรรม	ดงันัน้	กำรพยำกรณ์
ย้อนหลังจึงควรจัดในรูปแบบกิจกรรมระดมสมองหรือกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร	โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้	
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ผู้ควบคมุกระบวนการกำาหนดประเดน็ (Issue) และกรอบระยะเวลา (Time Horizon) วัตถุประสงค์ของขัน้ตอนนี	้คือ	ก�ำหนดขอบเขต
ของประเด็นในอนำคตให้ชัดเจน	ตลอดจนกรอบระยะเวลำที่จะน�ำไปสู่อนำคต	ทั้งนี้	เพ่ือไม่ให้เกิดควำมก�ำกวมและควำมไม่มั่นใจ 

ของผู้เข้ำร่วมกระบวนกำร

ผู้ควบคมุกระบวนการคดัเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพือ่เข้าร่วมกระบวนการ ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีควรมคีวำมหลำกหลำยเพือ่ป้องกัน
อคติและมุมมองด้ำนเดียวเกี่ยวกับอนำคต

ผู้ควบคุมกระบวนการเตรยีมวิสัยทัศน์หรอืฉากทัศน์อนาคตท่ีพงึประสงค์ ขัน้ตอนนีอ้ำจใช้วิสยัทศัน์หรือฉำกทศัน์อนำคตทีไ่ด้จำก
เทคนคิกำรมองอนำคตอืน่	เช่น	Visioning,	Scenario	Building	เป็นต้น	หำกยังไม่มกีำรก�ำหนดวสิยัทศัน์	ผูค้วบคุมกระบวนกำร
ควรวำงแผนให้กิจกรรมระดมควำมคิดเร่ิมต้นด้วยกำรก�ำหนดวสิยัทศัน์หรือภำพอนำคตทีพ่งึประสงค์	ทัง้นี	้ผูค้วบคมุกระบวนกำร
อำจพิจำรณำเลือกใช้เพียง	1	วิสัยทัศน์	หรือมำกกว่ำ	1	ฉำกทัศน์	โดยในแต่ละวิสัยทัศน์และฉำกทัศน์ที่ใช้ในกิจกรรมระดม 

ควำมคิดต้องมีรำยละเอียดชัดเจน	อย่ำงน้อยต้องปรำกฏว่ำมีใครและภำคส่วนใดเก่ียวข้องโดยตรงกับอนำคตและวิสัยทัศน์	 
หรือฉำกทัศน์นั้นจะส่งผลกระทบอย่ำงไรต่อสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการก่อนกิจกรรมระดมสมองเพื่อพยากรณ์ย้อนหลัง (สำาหรับผู้ควบคุมกระบวนการ) 

วัตถุประสงค์ 1

วัตถุประสงค์ 2

1

2

3

การพยากรณ์ย้อนหลัง
เครื่องมือที่ 7134



ประเด็น
1. ..........
2. ..........

ขั้นตอนที่ 2 เริ่มต้นกระบวนการระดมสมองเพื่อพยากรณ์ย้อนหลัง 

ผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรทุกคนต้องมีควำมเข้ำใจที่ตรงกันเกี่ยวกับวิสัยทัศน์หรือฉำกทัศน์แห่งอนำคตที่พึงประสงค์

ผู้ควบคุมกระบวนกำรควรแบ่งผู้เข้ำร่วมเป็นกลุ่มย่อย	จ�ำนวนกลุ่มละ	4-6	คน	เพ่ือให้เกิดกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 

อย่ำงกว้ำงขวำง	ผูค้วบคุมกระบวนกำรควรกระตุ้นให้ผูเ้ข้ำร่วมแต่ละกลุม่เขยีนสรุปประเดน็บนกระดำษชำร์ทเพือ่ให้ง่ำยต่อกำรระดม 

ควำมคิด

กำรก�ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำงสถำนกำรณ์ปัจจุบันกับสถำนกำรณ์ในอนำคตใน	3	ประเด็น	คือ
 1. นโยบายองค์กรหรือนโยบายสาธารณะ กับอนาคตที่พึงประสงค์
 2. บริบทสภาพแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ กับอนาคตที่พึงประสงค์
 3. ระบบและกลไกการปฏิบัติงาน ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กร กับอนาคตที่พึงประสงค์

ฉากอนาคต

1

2

3

135



ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะห์และกำาหนดเส้นเวลา (Timeline) ท่ีระบุส่ิงท่ีต้องเปล่ียนแปลงเพื่อให้สามารถขับเคล่ือนจากปัจจุบันสู่อนาคต 
ที่พึงประสงค์ได้ 

ก�ำหนดให้ผูเ้ข้ำร่วมอภิปรำยระดมควำมคิดในกลุม่ย่อยเดมิจำกขัน้ตอนที	่2	

ผู้เข้ำร่วมอภิปรำยระดมควำมคิดในประเด็นต่อไปนี้

1.	 เหตุกำรณ์ส�ำคัญ	3-4	 เหตุกำรณ์	 (Critical	Event)	ที่จะท�ำให้บรรลุอนำคต	 เช่น	อนำคตของกรุงเทพมหำนคร	 คือ	 
“กรุงเทพฯ 2038 ถึงทุกท่ีภายใน 15 นาที”	สิ่งที่ต้องเกิดขึ้น	3	ประกำร	คือ	ระบบรถไฟฟ้ำที่เสร็จสมบูรณ์ภำยในปี	2023	 
ระบบคมนำคมขนส่งทำงคลองและแม่น�้ำที่สะดวกปลอดภัยภำยในปี	2028	และระบบแท็กซี่โดรนสำธำรณะไร้คนขับภำยในปี	2033

1

2

การพยากรณ์ย้อนหลัง
เครื่องมือที่ 7136



3.	จัดวำงเหตุกำรณ์ทีส่�ำคัญและสิง่ทีต้่องเกิดขึน้ทัง้หมดบนเส้นเวลำ	(Timeline)	
โดยใช้แผนผังก้ำงปลำ	(Fishbone	Diagram)	ดังภำพที่	5

2.	ระบุสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง	(Change)	ในแต่ละช่วงเวลำเพื่อน�ำไปสู่เป้ำหมำย	เช่น	เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย
ระบบรถไฟฟ้ำที่เสร็จสมบูรณ์ทั่วกรุงเทพมหำนครภำยในปี	2023	สิ่งที่ต้องเกิดขึ้น	คือ	เทคโนโลยีวิศวกรรม
ก่อสร้ำงใหม่	กำรวำงระบบตั๋วโดยสำรและอำณัติสัญญำณ	กำรบริหำรสัญญำกับผู้รับสัมปทำน

เม่ือสมควรแก่เวลำ	ผู้ควบคุมกระบวนกำรขอให้แต่ละกลุ่มน�ำเสนอแผนผังก้ำงปลำของกลุ่มตนเอง	แล้วเปิดโอกำสให้ทุกกลุ่ม 

แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและพยำยำมหำฉันทำมติเกี่ยวกับ	Critical	Events	และ	Changes
3
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ภำพที่	14	ตวัอย่ำงแผนผงัก้ำงปลำแสดงกำรพยำกรณ์ย้อนหลังจำกวสิยัทัศน์ “Bangkok 2038”

เทคโนโลยี 
วิศวกรรม 
ก่อสร้าง

พัฒนาระบบ 
ความปลอดภัย 

และ 
การเช่ือมโยง

ขุดลอก 
แม่นำ้า 

ลำาคลอง

จัดระเบียบ 
ผู้อยู่อาศัย 
ริมคลอง

อนาคตท่ีพึงประสงค์ 
Bangkok 2038 

Everything within Reach 
in 15 Minutes

เทคโนโลยี 
Drone และ 
Driverless  

car

การบริหาร 
สัญญา 

สัมปทาน

พัฒนา 
เรือพาหนะ 

ใหม่ ๆ

ระบบต๋ัว 
และอาณัต ิ
สัญญาณ

จัดระเบียบ 
เรือด่วน

2023 2028 2033

Seamless 

Public	Transport
Revival	of 

Canal	System
City-wide 

Drone	Taxi	System

การพยากรณ์ย้อนหลัง
เครื่องมือที่ 7138



ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์เหตุการณ์สำาคัญ (Critical Event) 
จำกแผนผังก้ำงปลำ	วิเครำะห์สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงตำมเกณฑ์ต่อไปนี้	

ผู ้ควบคุมกระบวนกำรอำจให ้แต ่ละกลุ ่มย่อย 

ให้คะแนน	แล้วจึงน�ำผลคะแนนมำพิจำรณำรวมกัน	
หรือใช้ซอฟต์แวร์กำรท�ำโพลมำช่วยให้ผู้เข้ำร่วม 

ทุกคนสำมำรถให้คะแนนเป็นกำรส่วนตัว	

3
คะแนน 

2
คะแนน 

1
คะแนน 

หำกสำมำรถควบคุมและบริหำร 

จัดกำรเหตุกำรณ์นั้นได้	100%

หำกสำมำรถควบคุมและบริหำร 

จัดกำรได้บำงส่วน

หำกเหตุกำรณ์นั้นอยู่นอกเหนือ
กำรควบคุมและบริหำรจัดกำร
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ตารางที่ 4 ตัวอย่างการให้คะแนนเหตุการณ์สำาคัญ (Critical Event) ตามแผนผังก้างปลาการพยากรณ์
ย้อนหลัง

ปีเป้าหมาย  
(Milestone)

เหตุการณ์สำาคัญ  
(Critical Event)

2023

2028

2033

Seamless	Public	 
Transport

Revival	of	Canal	
System

City-wide	Drone	Taxi	
System

ระดับ 1 

อยู่นอกเหนือ
กำรควบคุม

ระดับ 2 

ควบคุมและ 
บริหำรจัดกำรได้ 

บำงส่วน

ระดับ 3 

ควบคุมและ 
บริหำรจัดกำรได้ 

100%

การพยากรณ์ย้อนหลัง
เครื่องมือที่ 7140



กลุ่มท่ี 1	วิเครำะห์แนวทำงเตรียมควำมพร้อมรองรับเหตุกำรณ์
ส�ำคัญ	ทีส่ำมำรถควบคุมและบริหำรจัดกำรได้	100%	โดยพจิำรณำ
	 1.	 ผลกระทบของเหตุกำรณ์ส�ำคัญนั้นต่ออนำคต	
	 2.	 ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับประโยชน์อะไรจำกเหตุกำรณ์ 
	 	 ส�ำคัญ	
	 3.	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใดจะสูญเสียประโยชน์	
	 4.	 เหตุกำรณ์ส�ำคัญนั้นมีควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นมำกน้อย 

	 	 เพียงใด	
	 5.	 หำกต้องกำรให้เหตุกำรณ์นั้นเกิดขึ้น	ต้องท�ำอย่ำงไร	ระบ ุ

	 	 เป็นขั้นตอนอย่ำงน้อย	4-5	ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 5 พิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์สำาคัญ (Critical Event) 
ในขั้นตอนนี้	แบ่งผู้เข้ำร่วมเป็น	2	กลุ่ม	คือ	

กลุ่มท่ี 2	วิเครำะห์แนวทำงเตรียมควำมพร้อมรองรับเหตุกำรณ์ 
ส�ำคัญ	ทีส่ำมำรถควบคุมและบริหำรจัดกำรได้บำงส่วน	โดยพิจำรณำ
	 1.	 ผลกระทบของเหตุกำรณ์ส�ำคัญนั้นต่ออนำคต	
	 2.	 ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับประโยชน์อะไรจำกเหตุกำรณ์ 
	 	 ส�ำคัญ	
	 3.	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใดจะสูญเสียประโยชน์	
	 4.	 เหตุกำรณ์ส�ำคัญนั้นมีควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นมำกน้อย 

	 	 เพียงใด	
	 5.	 หำกต้องกำรให้เหตุกำรณ์นั้นเกิดขึ้น	ต้องท�ำอย่ำงไร	ระบ ุ

	 	 เป็นขั้นตอนอย่ำงน้อย	4-5	ขั้นตอน
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ขั้นตอนที่ 6 พิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์สำาคัญ (Critical Event) ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม 
ในขั้นตอนนี้	ผู้ควบคุมกระบวนกำรอำจเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมทุกคนได้มีโอกำสแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้	

ผู้ใดหรือองค์กรใดสำมำรถควบคุมเหตุกำรณ์ส�ำคัญที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุม

ผลกระทบต่ออนำคตที่ได้ระบุ	หำกเหตุกำรณ์ส�ำคัญนั้นไม่เกิดขึ้น

สำมำรถผลักดันให้เหตุกำรณ์ส�ำคัญนั้นเกิดขึ้นได้มำกน้อยเพียงใด

1

2

3

การพยากรณ์ย้อนหลัง
เครื่องมือที่ 7142



ภำพที่	15	“วิสัยทัศน์”	“ฉำกทัศน์”	หรือเป้ำหมำยในอีก	20	ปีข้ำงหน้ำ	

5 ปี

สถานการณ์ ณ ปัจจุบัน

10 ปี

15 ปี

กลยุทธ์

เหตุการณ์สำาคัญ

ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลจากกระบวนการพยากรณ์ย้อนหลัง 
ผู้ควบคุมและผู้รับผิดชอบกระบวนกำรควรได้ผลผลิตเป็นแผนผัง
ก้ำงปลำที่มีค�ำอธิบำยและรำยละเอียดเส้นทำงเวลำที่ชัดเจน	

ขัน้ตอนท่ี 8 แปลงเส้นทางเวลาจากการพยากรณ์ย้อนหลังเป็นแผน
ดำาเนินงาน 

ผู้ควบคุมและผู้รับผิดชอบกระบวนกำรพยำกรณ์ย้อนหลังได้น�ำ
รำยงำนสรุปผลกำรจัดกิจกรรมระดมควำมคิดเห็นไปเสนอต่อ 

ผู ้บริหำรเพ่ือชี้แจงเส้นทำงเวลำและเสนอแนะแนวทำงกำรน�ำ 

หลักกำรที่ได้จำกกิจกรรมพยำกรณ์ย้อนหลังมำผสมผสำนกับ 

แผนยุทธศำสตร์	แผนกลยุทธ์	หรือนโยบำยขององค์กร	เช่น	แผนงำน
วิจัยและพัฒนำ	เป็นต้น	
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8แผนที่นำ ทางเทคโนโลยี  
(Technology Roadmap: TRM)



นิยาม
แผนที่น�ำทำงเทคโนโลยี	 (Technology	Roadmap:	TRM)	
หมำยถึง	แผนระดมทรัพยำกร	ควำมรู้	ควำมเชี่ยวชำญ	และ
ปัจจัยส�ำคัญในกำรพฒันำเทคโนโลยแีละนวตักรรมให้มรูีปแบบ	 
คุณสมบัติ	 และประโยชน์กำรใช ้งำนตำมที่ ได ้ออกแบบไว้ 
โดยผูเ้ชีย่วชำญและนกัวิจัย36	แผนทีน่�ำทำงเทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมอื 

ช่วยสร้ำงมุมมองภำพรวม	(Holistic	Perspective)	 ให้เกิด 

แนวทำงกำรบรูณำกำร	“ปัจจยันำาเข้า (Input)”	อย่ำงเป็นรูปธรรม

แผนที่น�ำทำงเทคโนโลยีจึงเป็นทั้ง	 “เครื่องมือการส่ือสาร  
(Communication Tool)” “เครื่องมือการเปล่ียนแปลง  
(Transformation Tool)”	 และ “เครื่องมือการดำาเนินงาน 
(Implementation Tool)”



ภำพที	่16	โครงสร้ำงทัว่ไปของแผนทีน่�ำทำงเทคโนโลยี	(TRM)37

เทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์

เป้าหมาย 
ระยะท่ี 1

เป้าหมาย 
ระยะท่ี 2

ตลาด

2018 2038

กรอบระยะเวลา

แผนที่นำ�ทางเทคโนโลยี
เครื่องมือที่ 8146



ความเหมาะสมในการใช้งาน 

1

2
TRM	เหมำะส�ำหรับใช้เป็น	“เครื่องมือนโยบายสาธารณะ (Public Policy Instrument)”	ทำงด้ำน 

วิทยำศำสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	ช่วยหน่วยงำนภำครัฐก�ำหนดยุทธศำสตร์และกลไก 

กำรสนับสนุนส่งเสริมภำคอุตสำหกรรมภำยในประเทศให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับโลก

TRM	เหมำะส�ำหรับองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับวิทยำศำสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	โดยสำมำรถน�ำไป
ประยุกต์ทั้งในระดับองค์กรและระดับอุตสำหกรรม38

• ระดับองค์กร TRM	สำมำรถน�ำไปใช้วำงแผนวิจัย	พัฒนำผลิตภัณฑ์	และเทคโนโลยีที่ล�้ำยุค	 
	 (Cutting-edge	Technology)	รวมทั้งกำรออกแบบรูปแบบธุรกิจ	(Business	Model)	 
	 เพื่อก�ำหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ำสู่ตลำด	

• ระดบัอตุสาหกรรมหรอืระดบัความร่วมมือระหว่างองค์กร TRM	สำมำรถเป็นแพลตฟอร์ม	 
	 (Platform)	 ให ้องค ์กรภำคอุตสำหกรรมวำงแผนร ่วมกันพัฒนำเทคโนโลยีที่มี 
	 ขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันในระดับโลก	ก่อให้เกิดกำรระดมทุน	ควำมรู้เชิงเทคนิค	และ 
	 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงธุรกิจร่วมกัน
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TRM	ช่วยให้ทรำบช่องว่ำงระหว่ำงศักยภำพด้ำนธุรกิจและศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีขององค์กร	1

2

จุดแข็ง

TRM	มคีวำมผสมผสำนระหว่ำง	“แผนท่ีการเปล่ียนแปลง (Transformation Map)” และ	“เครือ่งมือการดำาเนินงาน  
(Implementation Tool)”	จึงสำมำรถป้อนข้อมูลส�ำคัญช่วยให้ผู้บริหำรองค์กรสำมำรถตัดสินใจวำงแผนลงทุน
ทำงด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กำรน�ำเสนอในรูปแบบภำพกรำฟิกช่วยให้กำรสื่อสำรวิสัยทัศน์	เป้ำหมำย	และวิธีกำรด�ำเนินงำนมีประสิทธิภำพ

4

3

กระบวนกำรจัดท�ำก่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดและองค์ควำมรู้ระหว่ำงกลุ่มบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยี 

และกลุ่มบุคลำกรด้ำนกำรวำงแผนธุรกิจ

แผนที่นำ�ทางเทคโนโลยี
เครื่องมือที่ 8148



ความท้าทาย

การจัดทำา TRM ต้องเป็นกระบวนการทวนซำ้า (Iterative Process)	ทุก	1-2	ปี	และควรเปิดโอกำสให้สมำชิกองค์กรและผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียร่วมระดมควำมคิดเห็น	มิเช่นนั้น	TRM	จะกลำยเป็น	“คำาส่ังเบ้ืองบนสู่ระดับล่าง (Top-down Command)”  
ซึ่งขัดขวำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ของสมำชิกองค์กรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1

2

TRM จำาเป็นต้องใช้ประกอบกับเทคนิคการมองอนาคตอื่น	 ได้แก่	กำรสร้ำงวิสัยทัศน์	 (Visioning)	กำรสร้ำงตัวแบบจำก 

นยิำยวทิยำศำสตร์	(SFP)	เทคนคิเดลฟำย	(Delphi	Technique)	กำรวิเครำะห์แนวโน้ม	(Trend	Analysis)	บรรณมติิ	(Bibliometrics)	 
และเทคนิคกำรวิเครำะห์	SWOT	จึงจะท�ำให้เกิดเป้ำหมำยที่เป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมล�้ำยุค	(Cutting-edge	Technology	 
and	Innovation)	ที่แท้จริง39	หำกใช้	TRM	เพียงเครื่องมือเดียวในกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะท�ำให้ติด	“กับดักอนาคต 
(Future Trap)”	จนไม่สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์จริงทั้งในปัจจุบันและอนำคต37

T R M
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ส่ิงจำาเป็นสำาหรับกระบวนการจัดทำา TRM 
เป้าหมาย (Goal)	ขององค์กรภำคอตุสำหกรรม	หรือนโยบำยสำธำรณะ	ต้องมคีวำมชดัเจนเพือ่ตอบโจทย์ว่ำ	TRM	จะน�ำไปสูอ่ะไร	 
ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้จัดท�ำ	TRM	ต้องเตรียมควำมพร้อมอย่ำงรอบคอบ	โดยอำศัยเทคนิคกำรมองอนำคตอื่น	เช่น	เทคนิค 

เดลฟำย	(Delphi	Technique)	หรือบรรณมิติ	(Bibliometrics)	เป็นต้น

บุคลากรระดับผู้กำาหนดนโยบาย ผู้บริหำรองค์กรและหัวหน้ำงำนจำกทุกภำคส่วนภำยในองค์กร	รวมทั้งผู้เชี่ยวชำญเทคโนโลยี 

ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท�ำ	TRM

ระยะเวลาสำาหรับประชุมเชิงปฏิบัติการ ในแต่ละครั้งควรใช้เวลำ	1-2	วัน	จัดได้หลำยครั้ง	

ผู้รับผิดชอบจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ อำจเลือกใช้อุปกรณ์วำดรูป	ได้แก่	กระดำษแผ่นใหญ่	กระดำษโน้ตกำว	(Post-it)	และ 
ปำกกำหมึกส	ีในกำรระดมควำมคิดเหน็	หรืออำจเลอืกใช้ซอฟต์แวร์วำดรูป	ซอฟต์แวร์ส�ำหรับกำรท�ำแผนทีม่โนทศัน์	(Mind	Map)	
หรือส�ำหรับกำรจัดท�ำแผน	เช่น	Virtual	Strategist,	Stella	เป็นต้น

ความมุ่งม่ัน (Commitment)	ของผูก้�ำหนดนโยบำยและผูบ้ริหำรองค์กรในกำรเข้ำร่วมกำรประชมุเชงิปฏบิติักำรเพือ่ก�ำหนด	TRM	
ทุกครั้ง	และต้องน�ำ	TRM	ไปปฏิบัติอย่ำงจริงจัง	

แนวทางการติดตาม	ผู้บริหำรองค์กรต้องประเมินผลควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติตำม	TRM	

1

2

4

5

6

3

แผนที่นำ�ทางเทคโนโลยี
เครื่องมือที่ 8150



ขั้นตอนการจัดทำา TRM
กรอบแนวคิดในกำรจัดท�ำ	TRM	เรียกว่ำ	T-Plan	ประกอบด้วยกำรวิเครำะห์	4	ขั้นตอน40	คือ	

กำรวิเครำะห์ตลำด	
(Market	Analysis)	

กำรวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์	
(Product	Analysis)	

กำรวิเครำะห์สมรรถนะ 
ทำงด้ำนเทคโนโลยี
(Technology	Capacity	 
Analysis)	

กำรวิเครำะห์ทรัพยำกรและ
แผนงำนวจัิยและพฒันำขององค์กร	
(Resource	and	R&D	Program	
Analysis)

4

1

3

2
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ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตลาด (Market Analysis) 
เป็นกำรระดมควำมคิดเห็นของหัวหน้ำงำนทุกคนภำยในองค์กร	เพื่อวิเครำะห์สภำพตลำดใน	4	ประเด็น	คือ

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรในปัจจุบัน ทั้งในเชิงประโยชน์ใช้สอย	ควำมคุ้มค่ำ	บริกำรหลังกำรขำย	 
ลูกค้ำสัมพันธ	์สถำนที่จ�ำหนำ่ย	ซึ่งรำยกำรคุณลักษณะอำจได้จำกกำรระดมควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมประชุม	หรือจำกเทคนิค 

เดลฟำย	(Delphi	Technique)	

วิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation)	วิเครำะห์ว่ำกลุ่มลูกค้ำหลักขององค์กรคือกลุ่มใด

วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อตลาดในอนาคต (Market Drivers)	 เช่น	ควำมใส่ใจในเร่ืองสุขภำพ	(Health	Concern)	 
ควำมปลอดภัย	(Safety)	เป็นต้น	อำจใช้เทคนิคเดลฟำย	หรือกำรวิเครำะห์แนวโน้ม	(Trend	Analysis)	เพ่ือให้ได้รำยกำรปัจจัย 

ที่ส�ำคัญก่อนน�ำมำระดมควำมคิดกับบุคลำกรภำยในองค์กร

วิเคราะห์ช่องว่างระหว่างสภาพตลาดในปัจจุบัน ส่วนแบ่งตลาด และสภาพตลาดในอนาคต

1

2

4

3

แผนที่นำ�ทางเทคโนโลยี
เครื่องมือที่ 8152



ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (Product Analysis) 
วัตถุประสงค์หลักของขั้นตอนนี้	คือ	เพื่อก�ำหนดแนวทำงพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของตลำดตำมที่ได ้

คำดกำรณ์ไว้ในขัน้ตอนที	่1	โดยสร้ำงตำรำงเปรียบเทยีบคุณลกัษณะของผลติภณัฑ์/บริกำรขององค์กรกับปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อตลำด
ในปัจจุบันและอนำคต	และระดมควำมคิดเห็นจำกผู้เข้ำร่วมประชุมเพื่อวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์กับปัจจัย 

ที่กระทบต่อตลำดใน	4	ระดับ	คือ	

อำจใช้สถิติพื้นฐำน	 ได้แก่	ค่ำเฉลี่ย	ค่ำคะแนนมำตรฐำน	 ในกำรวิเครำะห์ว่ำ	 คุณลักษณะใดของผลิตภัณฑ์หรือบริกำรขององค์กร 

มคีวำมสมัพันธ์กับปัจจัยทีก่ระทบต่อตลำดมำกทีส่ดุ	แต่ส�ำหรับตัวอย่ำงสมมติุในตำรำงที	่6	ผลปรำกฏชดัเจนว่ำควำมคุม้ค่ำ	กำรบริกำร
หลังกำรขำย	และลูกค้ำสัมพันธ์มีควำมสัมพันธ์มำกที่สุดกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลำด	

1. ไม่มีความสัมพันธ์ 2. มีความสัมพนัธ์ระดบัตำา่ 3. มีความสัมพันธ์ปานกลาง 4. มีความสัมพันธ์มาก
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คุณ
ลัก
ษณ

ะข
อง
ผล
ิตภ
ัณ
ฑ/์
บร
ิกำ
ร

ตารางท่ี 5 ตัวอย่างการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์/บริการขององค์กรกับปัจจัยท่ีกระทบ
ต่อตลาด

ปัจจัยที่กระทบต่อตลำด

ความกังวล 
ต่อความปลอดภัย

1 1 1 1

4 4 4 4

4 3 4 2

4 4 3 3

1 1 1 1

1. ประโยชน์ใช้สอย

2. ความคุ้มค่า

3. บริการหลังการขาย

4. ลูกค้าสัมพันธ์

5. สถานที่จำาหน่าย

ความใส่ใจ 
ในสุขภาพ

ความใส่ใจในผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม

ความสวยงาม

แผนที่นำ�ทางเทคโนโลยี
เครื่องมือที่ 8154



ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์เทคโนโลยี (Technology Capacity Analysis) 
ในท�ำนองเดียวกับขั้นตอนที่ผ่ำนมำ	จะวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีขององค์กรกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลำด	โดยสร้ำงตำรำง
เปรียบเทียบ	และระดมควำมคิดเห็นจำกผู้เข้ำร่วมประชุมเพื่อวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ใน	4	ระดับ	คือ	

ปัจจัยที่กระทบต่อตลำด

ความกังวล 
ต่อความปลอดภัย

4 4 4 4

4 3 4 2

4 4 3 3

4 2 1 1

1 1 1 1

1. เทคโนโลยี A

2. เทคโนโลยี B

3. เทคโนโลยี C

4. เทคโนโลยี D

5. เทคโนโลยี E

ความใส่ใจ 
ในสุขภาพ

ความใส่ใจในผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม

ความสวยงาม

ตารางที่ 6 ตัวอย่างการเปรียบเทียบศักยภาพด้านเทคโนโลยีขององค์กรกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาด

1. ไม่มีความสัมพันธ์ 2. มีความสัมพนัธ์ระดบัตำา่ 3. มีความสัมพันธ์ปานกลาง 4. มีความสัมพันธ์มาก
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ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ทรัพยากรและแผนงานวิจัยและพัฒนา (Resource and R&D Program Analysis) 
ขั้นตอนนี้เป็นกำรน�ำข้อมูลที่ได้จำกขั้นตอนที่	1-3	มำวิเครำะห์เปรียบเทียบกับทรัพยำกรขององค์กร	(งบประมำณ	บุคลำกร	
สถำนที่)	และแผนงำนวิจัยและพัฒนำ	(R&D)	ขององค์กรว่ำมีควำมสอดคล้องกันมำกน้อยเพียงใด

ผลผลติทีส่�ำคัญของขัน้ตอนนี	้คือ	แผนทีน่�ำทำงเทคโนโลย	ี(TRM)	ทีส่ำมำรถช่วยตอบโจทย์ทีไ่ด้จำกกำรวเิครำะห์
ในขัน้ตอนท่ี	1-3	และกำรวิเครำะห์ช่องว่ำงของทรัพยำกร	และแผนงำนวิจัยและพฒันำขององค์กรกับคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์/บริกำร	และศักยภำพเทคโนโลยี

กำรก�ำหนดกรอบระยะเวลำและเป้ำหมำยของแต่ละช่วงเวลำของ	TRM	สำมำรถใช้
กระบวนกำรระดมควำมคิด	หรืออำศัยเทคนิคกำรมองอนำคตอื่นมำพัฒนำให้	TRM	 
มีควำมชัดเจนมำกขึ้น	 เช ่น	 กำรสร้ำงฉำกทัศน์		 (Scenario	 Building)	 หรือ	 
หำกองค์กรมีศักยภำพในกำรวิเครำะห์ชุดข้อมูลขนำดใหญ่	 (Big	Data	Analytics)	 
ก็อำจใช้เทคนคิกำรสร้ำงแบบจ�ำลอง	(Simulation)	เพ่ือก�ำหนดกลยุทธ์ส�ำหรับ	TRM	ได้

1

2

แผนที่นำ�ทางเทคโนโลยี
เครื่องมือที่ 8156



ผลการวิเคราะห์ที ่ ได้ในแต่ละขั ้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 

กำรวิเครำะห์ตลำด 

(Market	Analysis)

ขั้นตอนที่ 2 

กำรวิเครำะห์ผลิตภัณฑ ์

(Product	Analysis)

ขั้นตอนที่ 4 

กำรวิเครำะห์ทรัพยำกรและ 
แผนงำนวิจัยและพัฒนำ 

(Resource	and	 
R&D	Program	Analysis)

ขั้นตอนที่ 3
กำรวิเครำะห์เทคโนโลยี 

(Technology	Analysis)

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์/บริกำร 

ส่วนแบ่งตลำด 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลำด	(Drivers)

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์/บริกำร 

ที่มีควำมสัมพันธ์กับปัจจัยที่ส่งผลกระทบ 

ต่อตลำดมำกที่สุด

ช่องว่ำงของทรัพยำกร 

และแผนงำนวิจัย 

และพัฒนำขององค์กร

เทคโนโลยีขององค์กรที่ม ี

ควำมสัมพันธ์กับปัจจัยที่ส่งผลกระทบ 

ต่อตลำดมำกที่สุด TRM
อุด	“ช่องว่าง”	และน�ำไปสู่เป้ำหมำย 

ในอนำคตขององค์กร

ภำพที่	17	สรุปกระบวนกำรจัดท�ำ	TRM	โดยใช้กรอบแนวคิด	T-Plan37
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9บรรณมิติ  
(Bibliometrics)



นิยาม
บรรณมิติ	(Bibliometrics)	หมำยถึง	กำรใช้เทคนิคเชิงสถิติ
วิเครำะห์และจัดกลุ่มข้อมลูและข้อควำมจ�ำนวนมำกจำกเอกสำร
งำนวิจัย	ได้แก่	ข้อมูลผู้แต่ง	ค�ำส�ำคัญ	(Keyword)	ข้อควำม	
เนื้อหำ	และบรรณำนุกรมเอกสำรอ้ำงอิง	ซึ่งกำรประมวลผล
ข้อมูลทั้งหมดนี้จะช่วยให้สำมำรถค้นหำแนวโน้มและทิศทำง 
ที่ซ่อนเร้นในชุดข้อมูลนั้น	ทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ39



ดังนั้น	บรรณมิติจึงเป็นเทคนิคกำรมองอนำคตที่เน้นกำรวิจัยเอกสำรเป็นหลัก	(Document	
Research)	ทั้งยังได้รับควำมนิยมในหลำยศำสตร์และมีมำกกว่ำ	1	เทคนิค	จำกเทคนิคที่ง่ำย 

ไปจนถึงเทคนิคที่สลับซับซ้อน	 เช่น	กำรนับจ�ำนวนเอกสำรตีพิมพ์	 (Publication	Count)	 
กำรวิเครำะห์ควำมถ่ีของค�ำ	 (Word	Frequency	Analysis)	กำรวิเครำะห์รำยกำรอ้ำงอิง	 
(Citation	Analysis)	กำรวิเครำะห์กำรใช้ค�ำร่วม	(Co-wording	Analysis)	เป็นต้น	โดยแต่ละ
เทคนิคสำมำรถตอบวัตถุประสงค์กำรศึกษำได้แตกต่ำงกัน	คือ

บรรณมิติ

เครื่องมือที่ 9160



การนับจำานวนเอกสารตีพิมพ์ ท�ำให้ทรำบองค์ควำมรู้ของสำขำใด 

สำขำหนึ่งในภำพใหญ่	(Knowledge	Landscape)

การวเิคราะห์รายการอ้างองิ	ท�ำให้สำมำรถระบไุด้ว่ำ	งำนวิจัยชิน้ใดได้รับ 

กำรยอมรับในสำขำนั้นซึ่งมีควำมเป็นไปได้สูงที่จะเป็นแนวควำมรู  ้

กระแสหลัก	(Mainstream	Knowledge)

การวิ เคราะห ์การใช ้คำาร ่วม 	 ท�ำ ให ้ทรำบทิศทำงและแนวโน ้ม 

กำรบูรณำกำรศำสตร์สำขำต่ำง	ๆ	รวมทั้งสถำนกำรณ์ในปัจจุบันและ
ทิศทำงควำมร่วมมือของนักวิจัย

1

2

3
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ความเหมาะสมในการใช้งาน
เทคนิคบรรณมิติเหมาะสำาหรับการสำารวจองค์ความรู้ในภาพรวมของศาสตร์หรือประเด็นท่ีสนใจ	ค้นหำแนวโน้ม/ทิศทำง 
ทีซ่่อนอยูใ่นข้อมลูนัน้	หำกต้องกำรข้อมลูเชงิลกึจ�ำเป็นต้องใช้เทคนคิอืน่ประกอบ	เช่น	เทคนคิเดลฟำย	(Delphi	Technique)	เพือ่ให้ทรำบ 

แนวควำมคิดใหม่ในสำขำที่สนใจจำกผู้เชี่ยวชำญ	ซึ่งอำจจะไม่ปรำกฏในงำนวิจัยและสื่อสิ่งพิมพ์41

ชี้ว่ำงำนวิจัยใดน่ำจะมีโอกำสกลำยเป็น	Disruptive	Technologies	ในระยะสั้นจนถึงระยะยำว

ช่วยจัดโครงสร้ำงให้แก่สำขำวิจัย	และช่วยให้เห็นปัจจัยบริบทในงำนวิจัย	ผลที่ได้เหมำะใช ้

ร่วมกับ	Scenario	Buiding,	Roadmap	Development	 (บรรณมิติมีข้อจ�ำกัดจำก 

กำรขำดปฏิสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชำญ)

1

2

3

บรรณมิติ

เครื่องมือที่ 9162



จุดแข็ง
เทคนิคบรรณมิติใช้ข้อมูลจ�ำนวนมำกในกำรวิเครำะห	์ 
จึงสำมำรถระบุแนวโน้มพัฒนำกำรของงำนวิจัยในสำขำ 

นั้น	ๆ	ตำมแต่ละช่วงเวลำได้อย่ำงชัดเจน

1

2
ชี้ให้เห็นช่องว่ำงองค์ควำมรู้ในสำขำต่ำง	ๆ	จนก่อให้เกิด
ประเด็นค�ำถำมใหม่ในสำขำนั้น
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ความท้าทาย
เทคนิคบรรณมิติต้ังอยู่บนสมมุติฐานว่าองค์ความรู้ท่ีน่าเช่ือถือต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ	ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง 
ในอดีต	แต่ในปัจจุบันผลงำนที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรอำจเป็นเพียงส่วนหนึ่งขององค์ควำมรู้ในสำขำนั้น	ๆ	ควำมรู้ใหม่
ในปัจจุบันอำจปรำกฏในรูปแบบอื่น	เช่น	งำนวิจัยที่ได้รับกำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ	เป็นต้น	หรือควำมคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชำญและองค์ควำมรู้อื่นที่ไม่ใช่ผลงำนทำงวิชำกำร	รวมทั้งงำนวิชำกำรหรือข้อค้นพบที่เป็นควำมลับทำงธุรกิจ

ในปัจจุบนัผลงำนวิชำกำรทีไ่ด้รับตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารทางวชิาการมีคณุภาพท่ีไม่เท่าเทียมกัน	จนอำจก่อให้เกิดปัญหำอคติ
หรือข้อค้นพบที่ผิดพลำด	ดังนั้นกำรมองอนำคตโดยใช้เทคนิคบรรณมิติในปัจจุบันจึงต้องกระทำาอย่างระมัดระวัง 

ผลการศึกษาจากเทคนิคบรรณมิติมีความไวต่อความล่าช้าในการตีพิมพ์เผยแพร่	และควำมเป็นปัจจุบันของฐำนข้อมูลอ้ำงอิง	 
ท�ำให้องค์ควำมรู้หรือผลงำนวิจัยที่ทันสมัยขำดหำยไป	

1

2

3

บรรณมิติ

เครื่องมือที่ 9164



1

2

ส่ิงท่ีจำาเป็นในการวิเคราะห์

เทคนคิบรรณมติิโดยเฉพำะหำกจ�ำเป็นต้องใช้ข้อมลูสถิติขัน้สงู
จ�ำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
เช่น	UCInet,	Thomson	Data	Analyzer	(TDA),	CiteSpace,	
BibTechMon™,	CitNetExplorer,	SciMAT,	Bibexcel,	
CiteSpace,	VOSviewer	เป็นต้น

ผู้ที่ต้องกำรใช้เทคนิคบรรณมิติต้องสำมำรถเข้ำถึงฐานข้อมูล
งานตีพมิพ์	เช่น	Science	Citation	Index	(SCI),	Engineering	 
Compendex	Database,	Social	Science	Research	 
Network	(SSRN),	Web	of	Science	(SCI-EXPANDED)	 
database,	Scopus,	Google	Scholar,	SciELO	เป็นต้น	
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ขั้นตอนการวิเคราะห์

กำาหนดฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้น	เช่น	Science	Citation	Index	(SCI),	Scopus,	Web	of	Science	เป็นต้น42	มีข้อเสนอแนะว่ำ	
Scopus	ได้รับกำรออกแบบส�ำหรับกำรค้นคว้ำและวิเครำะห์ทำงบรรณมิติโดยเฉพำะ	

เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากฐานข้อมูลท่ีต้องการสืบค้น	แล้วน�ำมำจัดเก็บด้วยซอฟต์แวร์ทีเ่หมำะสมกับกำรวิเครำะห์ในขัน้ตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เลือกสาขางานวิจัยหรือเทคโนโลยีท่ีต้องการวิเคราะห์ และกำาหนดคำาค้นหา (Query Term)	ที่เหมำะสมเพื่อใช้ในกำรสืบค้น 

จำกฐำนข้อมลู	หำกก�ำหนดค�ำค้นหำไม่ชดัเจนหรือไม่เฉพำะเจำะจงเพยีงพอ	อำจท�ำให้ได้ข้อมลูจำกฐำนข้อมลูมำกเกินควำมจ�ำเป็น

กำาหนดประเด็นคำาถามที่ต้องกำรศึกษำเกี่ยวกับอนำคต	หรือช่องว่ำงขององค์ควำมรู้ในศำสตร์ใดศำสตร์หนึ่งในปัจจุบัน1

2

3

4

บรรณมิติ

เครื่องมือที่ 9166



ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์บรรณมิติขั้นสูง

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์บรรณมิติขั้นต้น

1

1

2

2

กำาหนดช่วงเวลาที่ต้องการวิเคราะห์

วิเคราะห์แนวโน้มผลงานวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในสำขำ 

ที่ศึกษำเป็นรำยปี	 และวิเครำะห์ว่ำมีกำรกระจำยของ 
ผลงำนตีพิมพ์และสัดส่วนงำนตีพิมพ์ในแต่ละประเทศ 

เป็นอย่ำงไร	มคี�ำศัพท์หรือประเดน็ใหม่ทำงวิชำกำรเกิดขึน้
หรือไม่

การวเิคราะห์เครอืข่ายสังคมของนักวจิยั (Social Network Analysis) เป็นกำรวิเครำะห์กำรร่วมปรำกฏของนกัวิจัย	สถำบนัวิจัย	
หรือหน่วยงำนวิจัยระหว่ำงประเทศ	ซึ่งจะช่วยให้ทรำบควำมสัมพันธ์เชิงเครือข่ำย	(Network	Relations)	ของหน่วยงำนที่ให้ 
งบประมำณสนบัสนนุกำรวจัิยในสำขำทีก่�ำลงัศกึษำ	โดยอำจใช้ซอฟต์แวร์ในกำรวเิครำะห์เครือข่ำย	เช่น	UCInet	เป็นต้น	กำรศึกษำ
ควำมสัมพันธ์เชิงเครือข่ำยของนักวิจัยและหน่วยงำนวิจัย	จะท�ำให้ทรำบนักวิจัยและหน่วยงำนวิจัยที่เป็น	“ตัวประสาน (Node)”  

ซึ่งจะเป็นข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับกำรศึกษำวิจัยเชิงลึกด้วยเทคนิคกำรมองอนำคตอื่น	เช่น	เทคนิคเดลฟำย	เป็นต้น	

การวิเคราะห์คำาสำาคญัร่วม (Keyword Co-occurrence Analysis)	มขีัน้ตอนและวธิกีำรวิเครำะห์คล้ำยกับกำรวิเครำะห์
เครือข่ำยสังคม	แต่แทนที่นักวิจัยและหน่วยงำนวิจัยในฐำนะ	“ตัวประสาน”	ด้วยค�ำส�ำคัญ	ซึ่งจะท�ำให้ทรำบค�ำส�ำคัญ 

ในงำนวิจัยที่ก�ำลังเป็นที่สนใจและได้รับควำมนิยม	จนน�ำไปสู่กำรก�ำหนดประเด็นกำรศึกษำวิจัยใหม่	ทั้งนี้	อำจใช้สถิติ 

ขั้นพื้นฐำน	(ค่ำเฉลี่ย	ค่ำมัธยฐำน)	มำช่วยในกำรวิเครำะห์ได้

ตัวประสำน
(Node)

167



ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ในภาพรวม (Overall Analysis) 
เป็นกำรตรวจทำนและเปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์จำกขั้นตอนที่	2	และ	3	เพื่อพยำยำมตอบค�ำถำมกำรวิจัย	

ขั้นตอนที่ 5 การนำาเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคบรรณมิติให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ
ในขัน้ตอนนี	้ผูศึ้กษำอำจน�ำผลกำรวิเครำะห์น�ำเสนอต่อผูเ้ชีย่วชำญ	ซึง่อำจใช้เทคนคิเดลฟำยในกำรสอบถำมควำมคิดเหน็ของผูเ้ชีย่วชำญ	
หรือเลือกจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรหรือกำรสนทนำกลุ่ม	เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลควำมคิดเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญ

บรรณมิติ
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กรณีศึกษาการใช้เทคนิคบรรณมิติ
กำรใช้เทคนิคบรรณมิติ39	ร่วมกับแผนที่น�ำทำงเทคโนโลยี	 (TRM)	 วิเครำะห์สถำนภำพของงำนวิจัยด้ำน	 
Dye-sensitized	Solar	Cell	ในปัจจุบนั	และวิเครำะห์ควำมสำมำรถของประเทศจีนในสำขำวจัิยดงักล่ำว	โดยใช้ข้อมลู 

กำรตีพิมพ์จำก	Web	of	Science	(SCI-EXPANDED)	จ�ำนวน	6,899	รำยกำร	ต้ังแต่ปี	ค.ศ.	1991-2012	 
มำท�ำกำรวเิครำะห์จ�ำนวนผลงำนท่ีได้รับกำรตีพมิพ์	ซึง่แสดงให้เหน็ถึงจ�ำนวนนกัวิจัยใหม่และจ�ำนวนผลงำนตีพิมพ์
ทีเ่พิม่ขึน้ในแต่ละปี	ตลอดจนค�ำส�ำคญั	(Keyword)	ทีเ่พิม่ขึน้	โดยใช้โปรแกรม	Thomson	Data	Analyzer	นอกจำกนี้	 
ยังใช้โปรแกรม	Ucinet	เพื่อวิเครำะห์กำรร่วมปรำกฏของชื่อหน่วยงำนวิจัย	กำรใช้ค�ำส�ำคัญร่วม	ควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ	หลังจำกนั้นน�ำผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์บรรณมิติไปน�ำเสนอในกำรประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร	 
ซึ่งมีกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนวิจัย	อุตสำหกรรม	ผู้ก�ำหนดนโยบำย	และภำคธุรกิจมำร่วมสัมมนำ 

เพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพเก่ียวกับประเด็นทำงธุรกิจ	กำรตลำด	นโยบำย	และกลยุทธ์	ก่อนจะน�ำไปจัดท�ำ 

แผนท่ีน�ำทำงเทคโนโลยี	(TRM)	เพ่ือคำดกำรณ์สภำพแวดล้อมทำงอุตสำหกรรมและเหตุกำรณ์ที่จะส่งอิทธิพล 

ต่อกำรเติบโตของเทคโนโลยี	Solar	Cell	ในอนำคต
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• ปัจจัยขับเคลื่อน หรือ แรงขับเคลื่อน (Drivers หรือ Driving Forces) 
	 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออนำคต	หรือก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
	 ในอนำคต	โดยส่วนมำกมักใช้กับปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรง

• รูปแบบอุบัติใหม่ (Emerging Pattern)
	 สถำนกำรณ์หรือแนวโน้มใหม่ที่เกิดจำกเหตุกำรณ์หรือปรำกฏกำรณ์ 
	 ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้

• การประมาณค่านอกช่วง (Extrapolation)
	 วิธีกำรสรุปผลหรือใช้แนวคิดสรุปผลส�ำหรับสถำนกำรณ์หรือบริบทอื่น	 
	 โดยมีสมมุติฐำนว่ำ	แนวโน้มในสถำนกำรณ์ใดสถำนกำรณ์หนึ่งจะเกิดขึ้น 

	 ในสถำนกำรณ์อื่น	ๆ	ได้

• การพยากรณ์ (Forecast)
	 กำรคำดเดำหรือคำดกำรณ์ว่ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นในอนำคต	 
	 โดยอำศัยข้อมูลและองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	

• การมองอนาคต (Foresight)
	 แนวทำงกำรมองอนำคตในระยะปำนกลำงและระยะยำวอย่ำงเป็นระบบ	 
	 อำศัยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน	และบูรณำกำรมุมมอง 
	 จำกหลำกหลำยศำสตร์

• เรื่องเล่า (Narrative or Storyline)
	 กำรบรรยำยหรือพรรณนำฉำกทศัน์หรอืเร่ืองรำว	โดยมกีำรระบตัุวละคร	 
	 ควำมสัมพันธ์ของตัวละคร	ปัจจัยขับเคลื่อนอนำคต	และผลกระทบจำก 

	 ปัจจัยนั้นอย่ำงชัดเจน

• การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)
	 กำรเตรียมควำมพร้อมรองรับอนำคตหรือกำรเตรียมควำมพร้อม 

	 เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยในอนำคตที่พึงประสงค์

• ขอบเขตระยะเวลา (Time Horizon หรือ Time Frame)
	 กรอบระยะเวลำส�ำหรับกำรมองหรือออกแบบอนำคต

• ความไม่แน่นอน (Uncertainty)
	 สถำนกำรณ์ที่มีองค์ควำมรู้จ�ำกัดเกี่ยวกับอนำคต

• อนาคตที่ถูกใช้แล้ว (Used Futures)
	 รูปแบบพฤติกรรมหรือแนวควำมคิดจำกอดีตที่ไม่สอดคล้องกับ 

	 สถำนกำรณ์ปัจจุบันหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนำคต	แต่ยังได้รับ 

	 กำรยอมรับและน�ำไปปฏิบัติ

• สัญญาณอ่อน (Weak signal)
	 สัญญำณเริ่มต้นของเหตุกำรณ์ส�ำคัญหรือปรำกฏกำรณ์ส�ำคัญ 

	 ที่อำจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่ออนำคต

• ปรากฏการณ์ Wild Card
	 เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้	หรือมี 
	 ควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นต�่ำ	แต่มีผลกระทบสูงต่ออนำคต
• ปรากฏการณ์ Black Swan
	 ค�ำอุปมำอุปไมยส�ำหรับปรำกฏกำรณ์ที่มีควำมเป็นไปได้ 
	 ในกำรเกิดขึ้นต�่ำแต่หำกเกิดขึ้นจะเกิดผลกระทบต่ออนำคต

ภาคผนวก 1
อภิธานศัพท์
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กรณีศึกษำโครงกำร	CSIRCO	Futures30	เป็นตัวอย่ำงกำรผสมผสำน 

เครื่องมือกำรมองอนำคต	2	เครื่องมือ	คือ	เทคนิค	Delphi	และ	กำรวิเครำะห์
แนวโน้มและแนวโน้มระดบัโลก	โดยใน	ค.ศ.	2009	CSIRCO	Futures	ต้องกำร
ทรำบแนวโน้มทีจ่ะเปล่ียนวิถีชีวิตของผูค้นในประเทศออสเตรเลียเพ่ือเป็นข้อมลู
สนับสนุนกระบวนกำรจัดท�ำ	แผนลงทุนระยะยำว	

ขั้นตอนแรก	CSIRCO	ใช้ผู้เช่ียวชำญมำกกว่ำ	40	คน	ภำยในองค์กรของ	
CSIRO	ทั่วโลกพัฒนำระบบฐำนข้อมูล	CSIRO	Trends	ซึ่งรวบรวมข้อมูล
จำกหน่วยงำนต่ำง	ๆ	ได้แก่	Australian	Bureau	of	Statistics	ธนำคำรโลก	
องค์กำรกำรเงินระหว่ำงประเทศ	 (IMF)	องค์กำรสหประชำชำติ	 (OECD)	 
และธนำคำรเพ่ือกำรพัฒนำแห่งเอเชีย	(ADB)	ตลอดจนข้อมูลและรำยงำน
ประจ�ำปีจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศออสเตรเลีย	

ขั้นตอนท่ี 2	สัมภำษณ์ผู้อ�ำนวยกำรและนักวิทยำศำสตร์ของ	CSIRCO	แล้ว
จึงจัดกำรประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดกลุ่มและวิเครำะห์แนวโน้ม 

ในด้ำนต่ำง	ๆ	หลังจำกนั้น	ข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมมนำจึงน�ำมำถกเถียง 
ผ่ำนไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนที่จะน�ำมำสรุปเป็นรำยงำนเพ่ือเสนอต่อ 

ผู้บริหำร	CSIRCO	ต่อไป

ผลกำรศึกษำ	พบว่ำ	มี	6	แนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชำชน 

ในประเทศออสเตรเลีย	องค์กรภำครัฐ	และภำคธุรกิจเอกชน	ดังนี้

ภาคผนวก 2
กรณีศึกษา: การผสมผสานเครื่องมือการมองอนาคตสำาหรับการกำาหนดขอบเขตนโยบายและปัญหา

	 1.	 ภำวะสวนทำงกนัของทรพัยำกรทีล่ดลงอย่ำงรวดเรว็	จ�ำนวนประชำกร 

	 	 ที่เพ่ิมขึ้น	และสภำวะเศรษฐกิจถดถอย	ซึ่งกดดันให้รัฐบำลและชุมชน 

	 	 จะต้องหำวิธีกำรใหม่เพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตให้แก่คนรุ่นปัจจุบัน 

	 	 และอนำคตภำยใต้ข้อจ�ำกัดของทรัพยำกร	
	 2.	 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพที่ก�ำลังลดลงส่งผลต่อสภำพแวดล้อม 

	 	 ทำงธรรมชำติ	
	 3.	 เศรษฐกิจโลกทีก่�ำลงัเปลีย่นทศิทำงจำกประเทศตะวันตกไปยังประเทศ 

	 	 ตะวันออก	(เอเชีย	อเมริกำใต้	และแอฟริกำ)	ส่งผลให้คนชั้นกลำงเพ่ิม 

	 	 จ�ำนวนมำกขึน้ในทวีปเอเชยี	อเมรกิำใต้	และแอฟรกิำ	ในขณะเดยีวกันจะม ี

	 	 นักท่องเที่ยว	เงินทุน	และไอเดียไหลมำจำกเอเชียสู่ออสเตรเลียมำกขึ้น	
	 4.	 กำรเพ่ิมขึ้นของประชำกรสูงวัยจะเพ่ิมควำมท้ำทำยแก่กำรออมเพ่ือ 

	 	 กำรเกษียณอำยุ	และกำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรดูแลสุขภำพ	 
	 	 สิ่งเหล่ำนี้จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คน	บริกำรที่ต้องกำร	โครงสร้ำงและ 
	 	 หน้ำที่ของตลำดแรงงำนในอนำคต	
	 5.	 ประเทศออสเตรเลยีจะเปล่ียนผ่ำนจำกโลกออนไลน์สูโ่ลกแห่งกำรเชือ่มต่อ	 
	 	 (Connectivity)	กำรค้ำปลีกออนไลน์และกำรท�ำงำนทำงไกล	ซึ่งมี 
	 	 ผลกระทบต่อตลำดแรงงำน	รปูแบบกำรค้ำปลกี	กำรออกแบบเมอืงและ 
	 	 ระบบขนส่ง	นอกจำกน้ีกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลหลำยช่องทำงจะท�ำให ้

	 	 แหล่งข้อมูลดั้งเดิมได้รับควำมเชื่อใจน้อยลง	
	 6.	 ผู้บริโภคมีควำมต้องกำรได้รับประสบกำรณ์มำกกว่ำตัวผลิตภัณฑ	์ 
	 	 และจะให้ควำมส�ำคัญเพ่ิมขึ้นกับควำมสัมพันธ์ทำงสังคม	เนื่องจำก 

	 	 อำจเกิดควำมเบื่อหน่ำยในช่องทำงกำรสื่อสำรดิจิทัล
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	 กำรสร้ำงวสัิยทศัน์และเปลีย่นผ่ำนองค์กร	(Visioning	and	Transforming	 
Organizations)	ประกอบด้วย	3	ขั้นตอน	คือ	

	 1.	 กำรก�ำหนดวิสัยทัศน์และตัวชี้วัดเป้ำหมำยควำมส�ำเร็จตำมวิสัยทัศน์	
	 2.	 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและฉำกทัศน์	
	 3.	 กำรวำงแผนพยำกรณ์ย้อนหลังเพ่ือก�ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์และ 
	 	 กลยุทธ์กำรปรับเปลี่ยนองค์กร	

	 โดยกรณีศึกษำที่แสดงถึงกำรผสมผสำนเครื่องมือกำรมองอนำคต 

ทัง้	3	เครือ่งมอื	คือ	กำรจัดท�ำแผนระยะ	20	ปี	ของส�ำนกังำนปลดัส�ำนกันำยก
รัฐมนตรี	 (พ.ศ.		2561-2580)	ซึ่งคณะผู้จัดท�ำเครื่องมือกำรมองอนำคต 

ได้รับมอบหมำยเป็นที่ปรึกษำในกำรจัดท�ำแผนดังกล่ำว

ขั้นตอนที่ 1	 คือ	กำรวิเครำะห์บริบทองค์กร	 (Organizational	Context)	 
ของส�ำนักงำนปลัด ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	 (สปน.)	 ซึ่งเป็นส่วนรำชกำร 

ระดบักรมทีม่ปีลัดส�ำนกันำยกรฐัมนตรี	(ปนร.)	เป็นหวัหน้ำส่วนรำชกำรภำยใต้
กำรบงัคบับญัชำของนำยกรฐัมนตร	ีท�ำให้	สปน.	ใกล้ชดิกับศูนย์กลำงอ�ำนำจ
ของประเทศ	จึงได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนและประสำน
งำนนโยบำยและโครงกำรเร่งด่วนหลำยเรื่อง	ซึ่งอำจไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับ 

พันธกิจของ	สปน.	ท�ำให้	สปน.	มีส่วนรำชกำรภำยในที่มีภำรกิจหลำกหลำย	
ได้แก่	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ�ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน	ส�ำนักงำนสร้ำงเสริมเอกลักษณ์ของชำติ	ส�ำนักงำนขับเคลื่อน
กำรพัฒนำตำมปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง	และส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
ข้อมลูข่ำวสำรของรำชกำร	ซึง่ในหลำยครัง้ท�ำให้	สปน.	ประสบปัญหำกำรเช่ือม

ภาคผนวก 3
กรณีศึกษา: การผสมผสานเคร่ืองมือการมองอนาคตสำาหรับการสร้างวิสัยทัศน์และเปล่ียนผ่านองค์กร

ประสำนและหลอมรวมส่วนรำชกำรภำยในท่ีมีควำมหลำกหลำยดังกล่ำว 

ให้สำมำรถบูรณำกำรแผนงำน	โครงกำร	และกิจกรรม	จนน�ำไปสู่กำรปฏิบัติ
อย่ำงเป็นรูปธรรมได้

ขั้นตอนท่ี 2 คือ	กำรทบทวนวิสัยทัศน์และตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จตำมวิสัยทัศน์	
โดยวิสัยทัศน์ในปัจ จุบันของ	สปน.	 คือ	“เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการ 
บูรณาการเพื่อขับเค ล่ือนงานของรัฐบาลในด้านนโยบายและการบริหาร
ราชการภายในปี พ.ศ. 2564”	จำกกำรจัดประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
ข้ำรำชกำรและพนกังำนรำชกำรในสงักัด	สปน.	ในวนัที	่19	พฤศจิกำยน	2561	
แล้ว	พบว่ำ	วิสยัทศัน์ดงักล่ำวมคีวำมเหมำะสมสอดคล้องกับพันธกิจของ	สปน.	
ตำมกฎกระทรวงส�ำนกันำยกรฐัมนตรฯี	แต่	สปน.	ยงัขำดตัวชีวั้ดควำมส�ำเร็จ 

ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	จึงจ�ำเป็นต้องระดมควำมคิดเพ่ือก�ำหนดตัวชี้วัด
ควำมส�ำเร็จตำมวิสัยทัศน์

ขั้นตอนท่ี 3 คือ	กำรส�ำรวจสภำพแวดล้อม	(Horizon	Scannning)	โดย
ส�ำนกัแผนและกิจกำรพิเศษซ่ึงรบัผดิชอบกำรจัดท�ำแผนปฏิบติักำรของ	สปน.	 
ได้เลือกเทคนิค	PEST	(Political,	Economic,	Social,	Technological)	 
แล้วด�ำเนินกำรทบทวนวรรณกรรมและสัมภำษณ์ผู้บริหำร	สปน.	จนได้ปัจจัย
ขบัเคล่ือนทีส่�ำคัญ	2	ปัจจัย	คือ	นโยบำยของรัฐบำลใหม่ภำยหลงักำรเลอืกต้ัง	
และสถำนกำรณ์ทำงด้ำนงบประมำณของภำครัฐในปี	พ.ศ.		2562	หลงัจำกนัน้	 
จึงน�ำปัจจัยส�ำคัญทัง้	2	ไปวเิครำะห์ฉำกทศัน์ตำมแนวทำงและวิธีกำรทีป่รำกฏ
ในเครื่องมือนี้	จนกระทั่งได้	4	ฉำกทัศน์ที่คณะที่ปรึกษำน�ำมำจัดท�ำ	“เรื่องเล่ำ	 
(Narrative)”	และกลยุทธ์เพื่อรองรับแต่ละฉำกทัศน์
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ขั้นตอนท่ี 4 คือ	กำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์ระยะ	20	ปี	ของ	สปน.	ด้วย
เทคนิคกำรพยำกรณ์ย้อนหลัง	(Backcasting)	โดยคณะที่ปรึกษำจัดประชุม 

เชิงปฏิบัติกำรในวันที่	26	พฤศจิกำยน	2561	เพ่ือให้บุคลำกรส�ำนักแผนและ
กิจกำรพิเศษของ	สปน.	น�ำปัจจัยส�ำคัญจำกกำรส�ำรวจสภำพแวดล้อมและ 
ข้อมลูจำกกำรวิเครำะห์ฉำกทศัน์	มำก�ำหนดเป้ำหมำยตำมช่วงระยะเวลำ	(ทกุ	5	ปี)	 
พร้อมทัง้ก�ำหนดแนวทำงรองรับสิง่ทีจ่ะเกิดขึน้ในแต่ละช่วงระยะเวลำ	ตำมแนวทำง 
และวิธีกำรในเครื่องมือนี้

	 สิ่งที่ท้ำทำยส�ำหรับกำรมองอนำคตเพ่ือสร้ำงวิสัยทัศน์และเปล่ียนผ่ำน
องค์กรของ	สปน.	มี	3	ประเด็น	คือ

	 1.	 กำรก�ำหนดตัวช้ีวดัควำมส�ำเรจ็ตำมวสัิยทศัน์ทีเ่หมำะสม	ทนัสมยั	และ 
	 	 มีควำมเป็น “อนาคตที่ถูกใช้แล้ว (Used Futures)”
	 2.	 กำรส�ำรวจสภำพแวดล้อมเชิงลึกอย่ำงตรงไปตรงมำและครอบคลุม 

	 	 ทุกด้ำน	เนื่องจำกบุคลำกร	สปน.	ยังยึดติดกับแนวคิดกำรจัดท�ำแผน 

	 	 ยุทธศำสตร์แบบดั้งเดิม	ท�ำให้ทุกปัจจยัขับเคลือ่นเป็น	“ปัจจัยสำาคญั” 
		 	 จนไม่สำมำรถน�ำมำก�ำหนดเป็นกลยุทธ์ที่มีควำมหมำยได้
	 3.	 กำรก�ำหนดแผนยุทธศำสตร์ระยะ	20	ปี	โดยใช้เทคนิคกำรพยำกรณ์
ย้อนหลัง	ประสบปัญหำ	“เป้าหมายจำานวนมาก” แต่	“กลยุทธ์มจีำานวนน้อย” 
ท�ำให้ไม่ปรำกฏแนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ที่ชัดเจน
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กรณีศึกษำตัวอย่ำงกำรผสมผสำนเครื่องมือกำรมองอนำคตส�ำหรับ 

กำรทดสอบนโยบำย	(Policy	Test)	เป็นกรณีศึกษำ	Policy	Lab	จำกประเทศ
เนเธอร์แลนด์ซ่ึงได้รับจัดต้ังขึ้นส�ำหรับกำรก�ำหนดนโยบำยสำธำรณะโดย
ใช้ข้อมูล	ระเบียบวิธีวิจัยที่ทันสมัย	และกำรบูรณำกำรหลำกหลำยศำสตร์	 
ภำยใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ที่น้อยที่สุด	 เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมเชิงนโยบำย
และเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์สังคม	 โดยตัวอย่ำงนโยบำยสำธำรณะที่ผ่ำน
กระบวนกำร	Policy	Lab	ได้แก่

	 1.	 กำรใช้ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่	(Big	Data)	ชื่อว่ำ	“Social Emotional  
  Skills”	ในกำรก�ำหนดนโยบำยพัฒนำพฤตินิสัยของเด็กและเยำวชน 

	 	 ในเมอืง	Rotterdam	โดยมวัีตถุประสงค์	เพ่ือป้องกันปัญหำอำชญำกรรม 

	 	 ในกลุ่มเด็กและเยำวชนอย่ำงยั่งยืนและมีประสิทธิภำพ

ภาคผนวก 4 
กรณีศึกษา: การผสมผสานเครื่องมือการมองอนาคตสำาหรับการทดสอบนโยบาย (Policy Test)

	 2.	 กำรใช้ฐำนข้อมลูขนำดใหญ่	(Big	Data)	ด้ำนกำรกระท�ำผดิซ�ำ้ทำงอำญำ	 
	 	 (Recidivism)	 เพ่ือก�ำหนดแนวทำงกำรบ�ำบัดฟื ้นฟูและติดตำม 

	 	 ผู ้พ้นโทษคดีอำญำ	ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของยุทธศำสตร์กำรป้องกัน 

	 	 อำชญำกรรมอย่ำงยั่งยืนของประเทศ

	 หัวใจส�ำคัญของกำรทดสอบนโยบำยในเชิงอนำคตศำสตร ์ 	 คือ	 
ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่	(Big	Data	Analytics)	 
เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่สำมำรถสะท้อนผลกระทบจำกนโยบำยได้ทันที	(Real	Time)
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กำรมองอนำคตเพ่ือบุกเบิกนวัตกรรมทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประกอบด้วยเครื่องมือกำรมองอนำคต	3	เครื่องมือ	คือ	

	 1.	 กำรสร้ำงตัวแบบนวนิยำยวิทยำศำสตร์	
	 	 (Science	Fiction	Prototype:	SFP)	
	 2.	 กำรพยำกรณ์ย้อนหลัง	(Backcasting)	
	 3.	 แผนที่น�ำทำงเทคโนโลยี	(Technology	Roadmap:	TRM)	

	 โดยอำจเลือกใช้กำรพยำกรณ์ย้อนหลังหรือแผนที่น�ำทำงเทคโนโลยี
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งได้	ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในกำรสร้ำงนวัตกรรม	กล่ำวคือ	
หำกต้องกำรพัฒนำตัวแบบผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีตำมแนวคิดท่ีปรำกฏ
ในนวนิยำยวิทยำศำสตร์	ก็ควรใช้กำรพยำกรณ์ย้อนหลังเป็นหลัก	แต่หำก 

ต้องกำรก�ำหนดแผนกำรตลำดและแผนกลยุทธ์องค์กรเพ่ือให้สอดคล้องกับ 

แนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ตำมนวนิยำยทำงวิทยำศำสตร์	ก็ควรใช้แผนที่น�ำทำง 
เทคโนโลยีเพ่ือให้สำมำรถวิเครำะห์และก�ำหนดแนวทำงบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกร	งบประมำณ	และบุคลำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	

	 นวัตกรรมบกุเบกิ	(Trend-setting	Innovation)	คือ	กำรออกแบบ	“ความใหม่  
(Newness)”43,	44	ซึ่งในที่นี้	หมำยถึง	“ส่ิงที่ควรจะเป็น (What and how 
things ought to be)”	ไม่ใช่เพียงแค่กำรปรบัเปลีย่นสิง่ทีคุ้่นเคยเพียงเลก็น้อย	 
จึงท�ำให้ค�ำว่ำ	“นวัตกรรมบุกเบิก”	มีควำมหมำยคล้ำยกับ	“การออกแบบ 
เชงิวิพากษ์ (Critical Design)”45	หรอื “การออกแบบเชิงอนุมาน (Speculative  
Design)”46	 ซึ่งล้วนมีเป้ำหมำยเพ่ือพลิกโฉมกระบวนทัศน์กำรออกแบบ	 

ภาคผนวก 5 
กรณีศึกษา: การผสมผสานเครื่องมือการมองอนาคตสำาหรับการบุกเบิกนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

รวมท้ังนวัตกรรมสังคมและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน47	 ในลักษณะที่ท ้ำทำย 

กระบวนทัศน์	แนวคิด	ทฤษฎีแบบดั้งเดิม	และค่ำนิยมทำงสังคม	เพื่อก่อให้เกิด 

กำรเปลี่ยนแปลงท่ีมำกกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป	 
(Incremental	Change)	ทั้งนี้	นวนิยำยวิทยำศำสตร์จะสำมำรถก�ำหนด 

รปูแบบและองค์ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งโลกอนำคต	และ
ส่งผลกระทบอย่ำงมนียัยะส�ำคัญต่อวถีิชีวิตมนษุย์ได้	หำกน�ำแนวคิดกำรสร้ำง
ตัวแบบนวนยิำยวิทยำศำสตร์	(SFP)	มำผสมผสำนกับแนวคิดกำรพยำกรณ์
ย้อนหลัง	(Backcasting)48

	 ส�ำหรับตัวอย่ำงกรณีศึกษำกำรน�ำแนวคิดตัวแบบนวนิยำยวิทยำศำสตร	์
(SFP)	มำผสมผสำนกับกำรพยำกรณ์ย้อนหลัง	 (Backcasting)	มำจำก 

งำนวิจัยของ	Ilstedt	และ	Wangel49	ซึง่ใช้เทคนคิกำรมองอนำคตทัง้	2	เคร่ืองมอื
ตอบโจทย์ว่ำ	“วิถีชีวิตในเขตเมืองจะต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีใดบ้าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานที่ย่ังยืนภายในปี 
ค.ศ. 2053”	ซึ่งได้ก�ำหนดขอบเขตทำงภูมิศำสตร์ส�ำหรับกำรสร้ำงฉำกทัศน์
อนำคตไว้ทีน่คร	Stockholm	ประเทศสวีเดน	เพ่ือให้สะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมลู 

และบริบทของสถำนกำรณ์ควำมเป็นจริงที่ต้องกำรออกแบบนวัตกรรม	 
งำนวิจัยชิ้นนี้จึงประกอบด้วย	2	ขั้นตอน	คือ

	 1.	 กำรก�ำหนดตัวแบบเทคโนโลยีพลังงำนทำงเลือกที่ช่วยให้สำมำรถ 

	 	 ลดปริมำณกำรใช้พลังงำนจำกเชื้อเพลิงปิโตรเลียมได้ภำยใน 

	 	 ปี	ค.ศ.		2053
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	 2.	 กำรวำง แผนพยำกรณ์ย้อนกลับ	 (Backcasting)	 เพ่ือก�ำหนด 

เป้ำหมำยตำมระยะ	(Milestone)	นบัต้ังแต่ปัจจุบนัจนถึงปี	ค.ศ.	2053	โดยเป็น 

เป้ำหมำยปริมำณกำรใช้พลังงำนในทุกมิติวิถีชีวิตมนุษย์	ต้ังแต่พลังงำนท่ีใช ้

ในกำรผลิตอำหำรและเครือ่งอุปโภคบริโภค	จนถึงกิจกรรมต่ำง	ๆ 	ในชีวิตประจ�ำวัน	 
เช่น	กำรเดินทำง	ไปท่องเที่ยว	เป็นต้น

	 โดยขัน้ตอนทีส่�ำคัญทีส่ดุ	คือ	ขัน้ตอนที	่1	เนือ่งจำกเทคนคิ	Backcasting	 
โดยหลักกำร แล้วจะไม่สำมำรถด�ำเนินได้	 หำกไม่มีเป้ำหมำยที่ชัดเจน	 
ส�ำหรบัโครงกำรของ	Illstedt	และ	Wangel49	เป้ำหมำยนัน้ได้จำกกำรออกแบบ
โดยใช้เทคนิค	SFP	ซึ่งมีรำยละเอียดโดยสังเขปดังนี้

 1. การกำาหนดโครงสร้างของนวนิยาย	ใช้หลักอนำคตศำสตร์ในกำร 

	 	 ออกแบบโครงสร้ำงของนวนิยำยวิทยำศำสตร์	กล่ำวคือ	ก�ำหนดให ้

	 	 เทคโนโลยีพลังงำนแห่งอนำคตและวิถีชีวิต	(Lifestyle)	สำมำรถมีได้ 
	 	 หลำกหลำยฉำกทศัน์	โดยก�ำหนดประเดน็หวัข้อในกำรสร้ำงฉำกทัศน์ 

	 	 ไว้	4	ประเด็น	คือ	
	 	 1.	อนำคตของแหล่งที่มำของรำยได้	(Futures	of	Income	Sources)	
	 	 2.	ลักษณะของอำชีพ	(Futures	of	Work)	
	 	 3.	อนำคตของสถำนที่อยู่อำศัย	(Futures	of	Living	Space)	
	 	 4.	อนำคตของกำรอยู่อำศัยในเขตเมือง	(Futures	of	Urban	Living)	

 2. การวิเคราะห์ผลกระทบของนวนิยายวิทยาศาสตร์ต่อวิถีชีวิตมนุษย์  
  ใช้ระยะเวลำ	18	 เดือน	 ในกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน	 
	 	 ผู้พ�ำนักอำศัยในเขตเมือง	Stockholm	เก่ียวกับประเด็นหัวข้อทั้ง	 
	 	 4	ประเด็นที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น	ตำมค�ำถำมต่อไปนี้
	 	 •	 ในโลกแห่งอนำคตที่มีเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	วิถีชีวิต 

	 	 	 ของมนุษย์จะเป็นอย่ำงไร
	 	 •	 คุณจะมีวิถีชีวิตอย่ำงไร	คุณจะต้องท�ำงำนมำกขึ้นเพ่ือให้ได้รำยได้ 
	 	 	 มำกขึ้น	หรือคุณจะท�ำงำนน้อยลงและมีเวลำว่ำงมำกขึ้น	

	 	 •	 คุณจะแสวงหำรำยได้จำกแหล่งใดได้บ้ำงในอนำคต
	 	 •	 คุณคิดว่ำ	คุณจะมีที่อยู่อำศัยแบบใดในอนำคต	(อำคำรชุดในเขต 

	 	 	 เมืองหรือบ้ำนเดี่ยวในเขตชำนเมือง)

	 จำกกำรส�ำรวจสำมำรถเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 

จำกประชำกรกลุม่ตัวอย่ำงได้ทัง้สิน้	12	คน	ซึง่ในระหว่ำงกำรสมัภำษณ์เชงิลกึ	 
ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมสนใจและกระตือรือร้นในฉำกทัศน์วิถีชีวิต 

แห่งอนำคตเป็นอย่ำงมำก	และถำมค�ำถำมสืบเนื่องเพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติม 

เก่ียวกับลักษณ ะของเทคโนโลยีและ	 “ทรัพยากร”	 ส�ำหรับกำรอ�ำนวย 

ควำมสะดวกให้แก่วิถีชีวิตในโลกอนำคต	จำกข้อมูลทั้งหมด	 Illstedt	 และ	 
Wangel	ได้ประมวลและสังเครำะห์เป็นตัวแบบวิถีชีวิตของผู้คนในเขตเมือง	
Stockholm	ในปี	ค.ศ.		2053	ได้	3	ตัวแบบ	โดยใช้ชื่อสมมุติ49	ดังนี้

 1. Katrina	มีฐำนะร�่ำรวย	มีควำมใส่ใจในสภำพแวดล้อม	แต่ไม่ต้องกำร 

	 	 เสียสละควำมสะดวกสบำยที่มีอยู่	มีควำมคำดหวังว่ำ	 เทคโนโลย ี

	 	 จะช่วยให้เธอสำมำรถใช้ชีวิตอย่ำงสะดวกสบำย	แต่ในขณะเดียวกัน 

	 	 ก็ช่วยรักษำสภำพแวดล้อม
 2. Cecilia	มีควำมสนใจในควำมยุติธรรมทำงสังคมและสิ่งแวดล้อมมำก	 
	 	 แต่ไม่มคีวำมม่ันใจว่ำ	เธอจะต้องปรับเปลีย่นพฤติกรรมของเธออย่ำงไร	 
	 	 ดังนั้น	จึงต้องกำรให้ภำครัฐมีนโยบำยที่ชัดเจนเก่ียวกับเทคโนโลยีที ่
	 	 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 3. Jonas ต้องใช้ชวิีตใกล้ชดิกับธรรมชำติมำกทีส่ดุ	เขำเป็นส่วนหนึง่ของ 
	 	 เครือข่ำยชมรมผู้รักสิ่งแวดล้อมและชอบกำรรณรงค์และผลักดัน 

	 	 โครงกำรและกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนท้องถิ่น
	 หลงัจำกได้ตัวแบบจำกเทคนคิ	SFP	แล้ว	ได้มกีำรน�ำข้อมลูมำก�ำหนดแผนที่
น�ำทำง	(Roadmap)	ทีม่กีำรก�ำหนดเป้ำหมำยตำมช่วงระยะเวลำ	(Milestone)	
ในกำรลดปริมำณพลังงำนที่ใช้ในกิจกรรมต่ำง	ๆ	ในชีวิตประจ�ำวัน	ตลอดจน
นโยบำย	กลยทุธ์	และโครงกำรทีจ่�ำเปน็ส�ำหรบักำรบรรลเุป้ำหมำยในแต่ละชว่ง

เครื่องมือการมองอนาคต
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	 ในภำคผนวกนี้น�ำเสนอกรณีศึกษำกำรผสมผสำนเครื่องมือกำรมองอนำคตส�ำหรับกำรวำงแผนวิจัยและพัฒนำ	2	ตัวอย่ำง	คือ	งำนวิจัยของ	Li	et	al.	
(2015)39	ซึ่งเป็นงำนวิจัยเกี่ยวกับพลังงำนทำงเลือก	และ	งำนวิจัยของ	Souminen	et	al.	(2016)50	ซึ่งมีเนื้อหำเกี่ยวกับ	Nanotechnology

ภาคผนวก 6
กรณีศึกษา: การผสมผสานเครื่องมือการมองอนาคตสำาหรับการวางแผนวิจัยและพัฒนา

	 2.	 Souminen	et	al.	(2016)50	ใช้เทคนิคเดลฟำยร่วมกับเทคนคิบรรณมติิ
ในกำรวิเครำะห์แนวโน้มของ	Nanotechnology	ตลอดจนระบบ
กฎหมำย	 โครงสร้ำง พ้ืนฐำน	 และนโยบำยภำครัฐเพ่ือรองรับ
พัฒนำกำรของ	Nanotechnology	ในประเทศต่ำง	ๆ	นักวิจัยเร่ิมต้น 

จำกกำรส�ำรวจกำรใช้งำน	Nanotechnology	 ในภำคส่วนต่ำง	ๆ	 
ด้วยเทคนิคเดลฟำย	หลังจำกน้ันจึงใช้เทคนิคบรรณมิติแสวงหำ 

ทฤษฎี	องค์ควำมรู ้ 	 และผลงำนวิจัยระหว่ำงปี	ค.ศ.	1990-2010	 
เกีย่วกบักำรพัฒนำระบบกฎหมำย	นโยบำยสำธำรณะ	และโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนเพ่ือรองรบั	Nanotechnology	ในอนำคต	ในตอนท้ำยของงำน
วิจัยชิ้นนี้	นักวิจัยได้เสนอแผนที่น�ำทำงเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำระบบ 

ต่ำง	ๆ	เพื่อรองรับ	Nanotechnology	แห่งอนำคต

	 1.	 Li	et	al.	(2015)39	ใช้เทคนิคบรรณมิติร่วมกับแผนที่น�ำทำงเทคโนโลยี	
(TRM)	วิเครำะห์สถำนภำพของงำนวิจัยด้ำน	Dye-sensitized	Solar	
Cell	ในปัจจุบัน	และวิเครำะห์ควำมสำมำรถของประเทศจีนในสำขำ
วิจัยดังกล่ำว	โดยใช้ข้อมูลกำรตีพิมพ์จำก	Web	of	Science	(SCI- 
EXPANDED)	จ�ำนวน	6,899	รำยกำร	ต้ังแต่ปี	ค.ศ.	1991-2012	 
มำท�ำกำรวิเครำะห์จ�ำนวนผลงำนทีไ่ด้รบักำรตีพิมพ์	ซึง่แสดงให้เหน็ถึง 
จ�ำนวนนกัวิจัยใหม่และจ�ำนวนผลงำนตีพิมพ์ทีเ่พ่ิมขึน้ในแต่ละปี	ตลอดจน 

ค�ำส�ำคัญ	(Keyword)	ที่ เ พ่ิมขึ้น	โดยใช้โปรแกรม	Thomson	Data	
Analyzer	นอกจำกนี้	ยังใช้โปรแกรม	Ucinet	เพ่ือวิเครำะห์กำรร่วม
ปรำกฏของช่ือหน่วยงำนวิจัย	กำรใช้ค�ำส�ำคัญร่วม	ควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ	หลังจำกนั้นน�ำผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์บรรณมิติไป 

น�ำเสนอในกำรประชมุสมัมนำเชิงปฏบิัตกิำรซึ่งมีกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญ	
จำกหน่วยงำนวิจัย	อุตสำหกรรม	ผู้ก�ำหนดนโยบำย	และภำคธุรกิจ 

มำร่วมสัมมนำเพ่ือเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพเก่ียวกับประเด็นทำงธุรกิจ	
กำรตลำด	นโยบำย	และกลยุทธ์ 	ก่อนจะน�ำไปจัดท�ำแผนที่น�ำทำง
เทคโนโลยี	(TRM)	เพ่ือคำดกำรณ์สภำพแวดล้อมทำงอุตสำหกรรม
และเหตุกำรณ์ที่จะส่งอิทธิพลต่อกำรเติบโตของเทคโนโลยี	Solar	Cell	
ในอนำคต
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1. สามเหลี่ยมแห่งอนาคต (Futures Triangle)
	 เทคนิคสำมเหลี่ยมแห่งอนำคต	 โดย	Sohail	 Inayatulah	มีหลักกำร 

คือ	อนำคตทุกรูปแบบประกอบด้วย	3	มิติ	ซ่ึงควำมสัมพันธ์ของทั้ง	3	มิตินั้น 

ก่อให้เกิดพ้ืนที่แห่งอนำคตที่เป็นไปได้ภำยในสำมเหลี่ยม	ทั้งนี้	สำมำรถใช้ 
ภำพสำมเหลี่ยมแห่งอนำคตนี้ในกำรระดมควำมคิดเก่ียวกับฉำกทัศน์
สถำนกำรณ์ควำมเป็นไปได้ในกำรประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร	โดยแต่ละมิติ
มีรำยละเอียดแตกต่ำงกันดังนี้
 1) มิติแรงเหนี่ยวนำาจากอดีต (Weight of the Past) 
  •	 สิ่งใดขัดขวำงไม่ให้เดินหน้ำสู่อนำคต
  •	 สิ่งใดคือเครื่องขัดขวำงกำรเปลี่ยนแปลง
 2) มิติแรงผลักดันจากปัจจุบัน (Push of the Present) 
  •	 ปัจจัยใดที่ผลักดันให้มุ่งหน้ำสู่อนำคต
  •	 ปัจจัยขับเคลื่อนใดที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงปัจจุบันให้ ไปสู ่อนำคต	 
	 	 	 (เน้นข้อมลูเชงิปรมิำณ	เช่น	จ�ำนวนผูส้งูอำยุ	จ�ำนวนนกัศึกษำระดบั 

	 	 	 ปริญญำตรีที่ลดลง	เป็นต้น)
 3) มิติแรงดึงดูดจากอนาคต (Pull of the Future)
  •	 ภำพแห่งอนำคตที่พึงประสงค์เป็นอย่ำงไร	
  •	 ภำพแห่งอนำคตทำงเลือกนอกเหนือจำกภำพที่พึงประสงค์ 
	 	 	 เป็นอย่ำงไร
  •	 สิ่งใดของภำพแห่งอนำคตที่ก�ำลังดึงดูด

ภาคผนวก 7
เคร่ืองมือการมองอนาคตอื่นท่ีได้รับความนิยมในสาขาอนาคตศาสตร์

อนาคตที่สามารถ 
เกิดขึ้นได้

มิติดึงดูดจำกอนำคต 

(Pull	of	the	future)

มิติแรงเหนี่ยวน�ำจำกอดีต 

(Weight	of	the	Past)
มิติแรงผลักดันจำกปัจจุบัน 

(Push	of	the	Present)

ภำพที่	18	ตัวอย่ำงภำพสำมเหลี่ยมแห่งอนำคต
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2. วงล้อแห่งอนาคต (Futures Wheel) 
	 เทคนิคกำรวิเครำะห์	“ผลกระทบขั้นต้นหรือผลกระทบโดยตรง (Primary  
or Direct Impact)”	 และ	 “ผลกระทบขั้นท่ี 2 หรือผลกระทบทางอ้อม  
(Secondary or Indirect Impact)”	ของปรำกฏกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงทีส่นใจ	 
โดยมีขั้นตอนกำรวิเครำะห์ดังนี้

	 1)	 ระบุปรำกฏกำรณ์หรือกำรเปล่ียนแปลงที่สนใจ	โดยวำดรูปวงกลม 

	 	 แล้วเขียนชื่อปรำกฏกำรณ์นั้นโดยสังเขปในวงกลมนั้น
	 2)	 ระบผุลกระทบขัน้ต้นหรือผลกระทบโดยตรงทีเ่กิดจำกปรำกฏกำรณ์นัน้	 
	 	 (มีได้มำกกว่ำ	1	ผลกระทบ)	โดยเขียนระบุผลกระทบขั้นต้นโดยสังเขป 

	 	 ในวงกลมล้อมรอบวงกลมทีเ่ขยีนปรำกฏกำรณ์หรอืกำรเปลีย่นแปลง 
	 	 ในขัน้ตอนที	่1	หลงัจำกนัน้	ลำกเส้นเชือ่มโยงวงกลมปรำกฏกำรณ์กับ 

	 	 วงกลมผลกระทบขั้นต้น
	 3)	 ระบุผลกระทบขั้นที่	 2	 หรือผลกระทบทำงอ้อม	 (มีได้มำกกว่ำ	 1	 
	 	 ผลกระทบเช่นกัน)	โดยเขยีนระบใุนผลกระทบขัน้ที	่2	โดยสงัเขปในวงกลม 

	 	 รอบแนววงกลมผลกระทบขัน้ต้น	หลังจำกนัน้	ลำกเส้นเชือ่มโยงวงกลม 

	 	 ผลกระทบขั้นที่	2	กับวงกลมผลกระทบขั้นต้น
	 4)	 อำจมีผลกระทบขั้นอ่ืน	ๆ	ได้	เช่น	ผลกระทบขั้นที่	3	ผลกระทบขั้นที่	4	 
	 	 เป็นต้น

ปรากฏการณ ์
ที่ต้องการ 

ศึกษา

ผลกระทบ 
ขั้นต้น

ผลกระทบ 
ขั้นที่ 2

ผลกระทบ 
ขั้นที่ 2

ผลกระทบ 
ขั้นที่ 2

ผลกระทบ 
ขั้นที่ 2

ผลกระทบ 
ขั้นที่ 2

ผลกระทบ 
ขั้นที่ 2

ผลกระทบ 
ขั้นที่ 2

ผลกระทบ 
ขั้นที่ 2

ผลกระทบ 
ขั้นที่ 2

ผลกระทบ 
ขั้นที่ 2

ผลกระทบ 
ขั้นต้น

ผลกระทบ 
ขั้นต้น

ผลกระทบ 
ขั้นต้น

ผลกระทบ 
ขั้นต้น

ภำพที่	19	ตัวอย่ำงภำพวงล้อแห่งอนำคต
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3. การวิเคราะห์สาเหตุหลายช่วงชั้น (Causal-Layered Analysis: CLA)
	 เป็นแนวทำงกำรส�ำรวจสภำพแวดล้อมเชิงลึก	 (Horizon	Scanning)	
ที่พัฒนำขึ้นโดย	Sohail	 Inayatulah	นักอนำคตศำสตร์ชำวปำกีสถำน-
ออสเตรเลีย	 เป็นกำรส�ำรวจสภำพแวดล้อมเพ่ือน�ำไปสู่กำรก�ำหนดภำพ	 
แผน	หรือนโยบำยเก่ียวกับอนำคต	CLA	ประกอบด้วย	4	ช่วงชั้น	(Layer)	 
ดังตำรำงที่	7

นิยายช่วงชั้น (Layer)

ปัญหำ	(Litany	or	Problem) เหตุกำรณ์	ปรำกฏกำรณ์	แนวโน้ม	ควำมคิดเห็น	นโยบำย	ข้อมูลสถิติ

รำกเหง้ำของปัญหำซ่ึงได้จำกกำรวิเครำะห์เชิงเทคนิคกำรวิเครำะห ์

ทำงด้ำนสังคม	กำรวิเครำะห์เชิงนโยบำย

แนวคิด	ทฤษฎี	วัฒนธรรม	ค�ำนิยม

เรื่องเล่ำ	ค�ำอุปมำอุปไมย	และรูปภำพท่ีสะท้อนถึงต้นตอของ
ปัญหำ	โดยต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

สำเหตุ	(Cause)

กระบวนทัศน์	(Worldview)

ค�ำอุปมำอุปไมย	(Metaphor)

	 โดยจุดเด่นของเทคนิค	CLA	ที่แตกต่ำงจำกเทคนิคส�ำรวจสภำพแวดล้อม
เชงิลกึ	คือ	กำรวิเครำะห์ถึงชัน้เร่ืองเล่ำ	ค�ำอุปมำอุปไมย	และรูปภำพทีส่ะท้อนถึง 
ต้นตอของปัญหำ	ซึง่ต้องเป็นสิง่ทีย่อมรบัโดยทัว่ไป	และเน้นกำรใช้กระบวนกำร
ถกเถียงเพื่อให้ได้ข้อยุติ	(Deliberation)	ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ตารางท่ี 7 นิยามในแต่ละช่วงชั้น (Layer)
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