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ผศ.ดร.รกัษพ์งศ์ 
วงศาโรจน์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การศกึษา

การท างาน

ส ำเร็จกำรศึกษำเศรษฐศำสตร์บัณฑิต และเศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต จำก
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และปริญญำเอกสำขำ International Development 
จำกมหำวิทยำลัยนำย่ำประเทศญี่ปุ่น (ได้รับทุนกำรศึกษำจำกรัฐบำลญี่ปุน่)

มีประสบกำรท ำงำนเป็นเศรษฐกร นักวิเครำะห์เศรษฐกิจ นักวิจัย อำจำรย์สอนวิชำ
ด้ำนเศรษฐศำสตร์ กลยุทธ์ธุรกิจ และกำรออกแบบนโยบำย เคยด ำรงต ำแหน่งเป็นที่
ปรึกษำรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี ที ่ปรึกษำรัฐมนตรีช่วยว่ ำกำร
กระทรวงพำณิชย์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิ โรฒ 
รองคณบดีคณะกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว และผู้อ ำนวยกำรศูนย์อำเซียนและเอเชีย
ศึกษำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

มีควำมช ำนำญในด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงกลยุทธ์และออกแบบยุทธศำสตร์ เป็ น
วิทยำกรและโค้ชฝึกอบรมด้ำนอนำคตศึกษำ กำรคิดเชิงออกแบบ และกำรพัฒนำ
นวัตกรรม และเป็นที่ปรึกษำด ำเนินงำนให้กับกระทรวงเศรษฐกิจต่ำงๆ เช่น กระทรวง
อุตสำหกรรม กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ



Today Expected Outcome
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ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิดและเครื่องมือการ

คาดการณ์อนาคต

สัญญาณ แนวโน้ม
ความไม่แน่นอน 

ผลกระทบและภาพอนาคต

เครือข่ายนักคาดการณ์
อนาคตในสาขานี้



Questions

• ท าไมต้องอยากรู้อนาคต

• รู้อนาคตไปแล้วได้อะไร

• ใครใช้ประโยชน์ได้บ้าง

• คาดเดาอนาคต...ยากตรงไหน

• การคาดการณ์อนาคตที่ดี

• กระบวนการคาดการณ์อนาคต

• Approach ของการคาดการณ์อนาคต

• กล่องเครื่องมือเพื่อการคาดการณ์อนาคต
5
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ท่านอยากรู้อะไรเกี่ยวกับอนาคต
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เรื่อง
ภายนอกเรื่องตัวเอง
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ท าไมท่านจึง

...

อยากรู้อนาคต

คิดถึงอนาคต

...
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โอกาส ความเส่ียงความท้าทาย = หรือ
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ความไม่
แน่นอน

ความ
แน่นอน
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Uncertainty Controllability



คิดถึงอนาคต ... ท าไม

Source: Ozcan Saritas 13
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คิดถึงอนาคต ... ท าไม

Source: Ozcan Saritas 16

• การจัดล าดับความส าคัญ Setting 
priorities

• การใช้นวัตกรรม Enabling innovation

• การสร้างวิสัยทัศน์ Building visions

• การใช้ทรัพยากรให้เกดิประโยชน์สูงสุด 
Optimizing resource use

• การเรียนรู้ร่วมกัน Mutual learning

• การคิดนอกกรอบ Thinking out of the 
box

• การรวบรวมปัญญา Collecting 
intelligence

• เครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Networking stakeholders

• การเฝ้าระวังแนวโน้มที่เกดิใหม่ Detecting 
Weak Signals of emerging trends

• การเตรียมพรอ้มส าหรับสิ่งที่ไม่แน่นอน 
Preparing for Wild Cards

• การตัดสินใจตามหลักฐานที่มี Making 
evidence-based decisions

• การส ารวจทางเลือกในอนาคต Exploring 
alternative futures

• การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ 
Formulating policies & strategies
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The trick of being a 
futurist is always be 
thinking of multiple 
futures.

Dr.Peter Bishop



FORESIGHT
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เป็นการมองความสัมพันธ์กันของ the application of

• การมองอย่างระบบ systematic

• การมีส่วนร่วม participatory

• การรวบรวมสติปัญญาร่วมกันในอนาคต และ
กระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ ในระยะกลางถึงระยะยาว
future-intelligence-gathering

• การแจ้งให้ทราบถึงการตัดสินใจในปัจจุบัน และกระท า
รวมกัน informing present-day decisions and 
mobilizing joint actions
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Overprediction

Underprediction

ความคาดเคลื่อนของ
การคาดการณอ์นาคต
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ปัจจุบัน ... อนาคต ต่างกันไหม
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W e l c o m e  t o  V U C A  W o r l d

23



VUCA
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อนาคตเป็นสิง่ที่ไมแ่น่นอน ไม่มีใครท านายได้

ปัจจัยที่มีผลต่ออนาคตมคีวามซับซอ้นและไม่ชัดเจนท าให้
ไม่มีค าตอบที่ถูกต้องหรือครอบคลมุเพียงค าตอบเดียว

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีจ านวนมาก และมักมีมุมมองต่างกัน
และมักมีผลประโยชน์ขดัแยง้กัน

ต้องการมุมมองใหม่เพื่อค้นหาวิธีใหม่ในการแก้ปัญหา
เดิม
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อนาคต...ชัดแค่ไหน ซับซ้อนไหม
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อนาคต...แน่นอนแค่ไหม
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อ
การเปลีย่นแปลง
ของอนาคต

แนวโนม้
(trend)

ความไมแ่น่นอน
(uncertainty)
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ความแนน่อน
สูงต ่า

ความส าคญั
เชิงยุทศาสตร์

ต ่า

สูง แนวโนม้
(trend)

ความไมแ่น่นอน
(uncertainty)
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Foresight Diamond
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Strategic Foresight
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Initiation

Intelligence

Imagination

Integration

Intervention

Impact

Interaction

Horizon Scanning

Literature review

Big Data & STI mining

Social Network Analysis

Systems Mapping

Scenario Planning

ModellingGaming

Delphi

Multi-criteria analysis

Success scenarios

SWOT analysis

Visioning

Roadmapping

Backcasting

Strategic planning

Critical/key technologies

Forecasting

Scoping

Priority-setting

Policy assessment

Survey

Interviews

OR methods

Stakeholder mapping

Expert panels

Workshops

Action planning

Environmental Scanning

Voting

Polling

Indicators

Brainstorming

Interpretation

FORSTAR – Foresight process & methods
Miles, I., Saritas, O. and Sokolov, A. (2016). Foresight for Science, Technology and Innovation, Springer Verlag, Berlin.



40

Initiation

Intelligence

Imagination

Integration

Intervention

Impact

Interaction

Horizon Scanning

Literature review

Big Data & STI mining

Social Network Analysis

Systems Mapping

Scenario Planning

ModellingGaming

Delphi

Multi-criteria analysis

Success scenarios

SWOT analysis

Visioning

Roadmapping

Backcasting

Strategic planning

Critical/key technologies

Forecasting

Scoping

Priority-setting

Policy assessment

Survey

Interviews

OR methods

Stakeholder mapping

Expert panels

Workshops

Action planning

Environmental Scanning

Voting

Polling

Indicators

Brainstorming

Interpretation

FORSTAR – Foresight process & methods
Miles, I., Saritas, O. and Sokolov, A. (2016). Foresight for Science, Technology and Innovation, Springer Verlag, Berlin.
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การตรวจเช็ค 
scenario ที่สรา้งขึ้น

โอกาสทีจ่ะเกดิได้ใน
กรอบเวลาทีก่ าหนด

ความครอบคลมุ
ของผลกระทบ
ที่วิเคราะห์

อิทธิพลของ 
stakeholders 
ในการแทรกแซง



Trap

• Jump to Conclusion

• First Thought = Best Thing

Tips
• มองในมุมอื่นได้อีกไหม

• มองข้ามอะไรไปไหม

• ถ้าไม่มี....จะเกิดอะไรขึ้น

• น่าจะมีอะไรมากกว่านี้

• ยังไม่น่าจะดีพอ
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Backcasting

• What today is impossible to do, but if it was 
possible would lead to change for the better? 

• Why is it impossible? 

• What could make it possible? 

• What can you do to make it possible? 

• What support do you need? 
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Future Triangle

• Pushes of the present - are quantitative drivers of 
change in our present. “Pushes are key drivers of 
change from past events or trends that led to our 
present e.g. …politics, technologies, demographics 
changes, economic growth, cultural shifts…” 

• Pulls of the future - are visual images & ideas about the 
future. “Pulls are the dominant & contending 
images/ideas of the future – personal and collective and 
often unconscious” 

• Weights of the past - are barriers or patterns that limit 
or prevent the attainment of change. Weights can 
affect the pulls, usually these barriers come from our 
past. “Weights are deep patterns, those patterns are 
resistant to change. e.g. … structures, history, silos, 
cultures, hierarchies…”

46

Pull of the Future

Push of 
the Present

Weight 
Of History

Plausible 
Future
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นวัตกรรมพลิกโฉม

นวัตกรรมพลิกโฉม
ที่สนใจลงทนุ

มีต้นทุนลดลงต่อเนื่องและ
ตลาดเติบโตต่อเนื่อง
น าไปใช้ได้ข้ามอุตสาหกรรม
และหลายภูมิภาค
เป็นแพลตฟอร์ที่มีแนวโน้มมี
นวัตกรรมใหม่ต่อยอดขึ้นมากได้
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Sizing the Opportunity
Identify Potential Impact and 

Select the Theme

Ideation
Identify, Explore, Gain Insight 
about Disruptive Innovation

1

2
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Traditional 
Sources

Online + 
Social Media

Crowdsourcing



THANK YOU
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