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The future is NOW.





บทสรุปผู้บริหาร

ตัวแปรสำ�คัญท่ีทำ�ให้นักวิเคร�ะห์อน�คตและนักยุทธศ�สตร์ต้องทำ� 

ก�รว�งยทุธศ�สตรเ์พือ่ใหอ้งคก์รส�ม�รถดำ�รงอยูไ่ด ้คอื สภ�วะของก�รเปน็ “VUCA 

World” โลกท่ีมีคว�มผันผวน (Volatility) คว�มไม่แน่นอน (Uncertainty)  

คว�มซับซ้อน (Complexity) และคว�มคลุมเครือ (Ambiguity) เป็น dynamic  

ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวล� จึงทำ�ให้เกิดได้ทั้งโอก�ส คว�มเสี่ยง และก�รข�ด

เสถยีรภ�พขององค์กร ซึง่เปน็ไดท้ัง้วกิฤตและโอก�สขององคก์ร และตวัแปรนัน้อ�จ

มีผลกระทบต่อตัวแปรตัวอื่น ๆ ด้วย “VUCA World” จึงเป็นส�เหตุให้แนวคิด 

Strategic Foresight ถูกนำ�ม�ใช้ในก�รว�งแผนองค์กรที่มองจ�กแนวโน้มของ

สถ�นก�รณ์ที่จะเกิดขึ้นในอน�คต ก�รศึกษ�เหตุก�รณ์ในปัจจุบันและในอดีตจึงไม่

เพียงพอต่อก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์และแผนก�รพัฒน�

กระบวนก�รจดัทำ�ภ�พอน�คต (Foresight) โดยใชห้ลักก�รสร้�งฉ�กทศัน์ 

(Scenario technique) จงึเป็นกระบวนก�รหนึง่ของก�รจดัทำ�ยทุธศ�สตรท์ีส่�ม�รถ

รองรับก�รเปลี่ยนแปลงของโลกได้ ซึ่งหลักก�รของ Strategic Foresight จะมุ่งไป

ที่เหตุก�รณ์ที่มีคว�มไม่แน่นอนสูง (High Uncertainty) แต่จะส่งผลกระทบ 

อย่�งรุนแรง (High Impact) ต่อเหตุก�รณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอน�คตช่วง 10-20 ปีข้�งหน้�  

ในหล�ยประเทศได้พิจ�รณ�แล้วว่� กระบวนก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์หรือกลยุทธที่ใช้

เพียงก�รวิเคร�ะห์ด้วย SWOT และ TOWS Matrix นั้นไม่เพียงพอต่อก�รกำ�หนด

ยทุธศ�สตรใ์นระยะย�ว ดว้ยเพร�ะ Strategic Foresight เปน็กระบวนก�รวิเคร�ะห์

และมององค์กรแบบ Outside In ที่แตกต่�งจ�กก�รทำ� SWOT Analysis ท่ีจะ

ทำ�ก�รวิเคร�ะห์ขีดคว�มส�ม�รถขององค์กรแบบ Inside out ณ ช่วงเวล�ปัจจุบัน น้ัน

แตป่จัจยัทีพ่งึระลกึในก�รทำ� Strategic Foresight ทีน่กัวิจยัอน�คตหรอื

นักยุทธศ�สตร์ ควรยึดมั่นไว้เสมอตั้งแต่เริ่มกระบวนก�ร คือ การยึดหลัก PDCR 

ประกอบกับ ปัจจัยท่ีสำ�คัญท่ีสุดของก�รทำ� Strategic Foresight ท่ีทำ�ให้ได้ผลลัพธ์เป็น  



“ภ�พอน�คต” ที่แตกต่�งจ�กก�รก�รวิเคร�ะห์ด้วยวิธีอื่น ๆ คือ องค์ประกอบ 

ในตัวของผู้ท่ีร่วมก�รวิเคร�ะห์ ท่ีนอกจ�กควรเป็นผู้ท่ีมีอิทธิิพลต่อก�รคิดและก�รตัดสินใจ 

(Influencer) แล้ว ก็ควรจะเป็นผู้ที่มีจินตน�ก�ร (Anticipation) ที่อยู่บนพื้นฐ�น

ของข้อมูลที่เป็นคว�มจริง (Fact & Data) กล้�คิดนอกกรอบ (Out of the box) 

คิดในสิ่งที่ไม่เคยคิดม�ก่อน (Dare to go beyond the thinking) มีคว�มกล้�เสี่ยง

อย่�งช�ญฉล�ด (Intelligence Risk) และกล้�ที่จะสร้�งอน�คต (Shape the 

Future)

 นอกจ�กนี้ ยังมีปัจจัยที่พึงระวัง คือ ก�รเกิด “Successful Trap” หรือ 

“กับดักแห่งคว�มสำ�เร็จ” ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อก�รสร้�งจินตน�ก�ร ที่มักจะเกิด 

ข้ึนโดยท่ีไม่รู้ตัว ขณะเดียวกัน Mental Block ซ่ึงเป็นทัศนคติส่วนบุคคลท่ียึดติดกับ 

วิธีคิดแบบเดิม ๆ จึงปิดก้ันคว�มคิดใหม่ ทำ�ให้ข�ดก�รคิดจินตน�ก�ร ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ี 

สำ�คัญม�กในก�รทำ� Strategic Foresight และก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์ขององค์กร 

ความหมายของ Strategic Foresight

Strategic Foresight หรือที่รู้จักในชื่อ Futures Studies เป็นหลักก�ร 

(discipline) ที่องค์กรใช้ในก�รรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสภ�พ

แวดล้อมก�รทำ�ง�นในอน�คต เช่น แนวโน้มและก�รพัฒน�ในสภ�พแวดล้อมท�ง 

ก�รเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม กฎหม�ย และในบ�งครั้ง 

อ�จรวมแนวโน้มก�รทห�รเข้�ม�พิจ�รณ�ด้วย 

ในส่วนของคำ�จำ�กัดคว�ม Foresight และ Strategic Foresight  

มีคว�มหม�ยที่ใกล้เคียงกัน โดยมีก�รให้คำ�จำ�กัดคว�มถึงขอบเขต กระบวนก�ร  

ไว้ดังนี้

Yawson & Greiman (2017) ก�รมองอน�คต (Foresight) คือ ก�ร

วิเคร�ะห์ค�ดก�รณ์และอธิบ�ยก�รเปลี่ยนแปลงในอน�คตโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

เตรยีมคว�มพรอ้มรองรบัก�รเปลีย่นแปลงในอน�คต หรอืเพือ่ออกแบบอน�คตทีพ่งึ

ประสงค์ (อ้�งถึงใน ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประช�, ธันยพร สุนทรธรรม: 2561)



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (2021) Strategic Foresight ไม่ใช่ก�รว�งแผน
เชิงกลยุทธ์ต�มปกติ แต่เป็นก�รสำ�รวจและสร้�งคว�มแตกต่�งหรือเป็นท�งเลือก
สำ�หรบัก�รปฏิบตัใินระยะย�ว โดยคำ�นงึถงึปจัจัยท่ีมคีว�มไมแ่นน่อน (Uncertainty) 
ที่จะเกิดขึ้น แต่ห�กเกิดข้ึนจะมีผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อก�รขับเคลื่อน
ยุทธศ�สตร์ นอกเหนือจ�กแผนเชิงกลยุทธที่ว�งไว้

สรปุไดว้่า Foresight และ Strategic Foresight หม�ยถึง คว�มส�ม�รถ
ของมนุษยใ์นกระบวนก�รคดิเกีย่วกบัอน�คต ดว้ยก�รสร�้งภ�พเหตุก�รณ ์(Future 
event) ที่มีโอก�สเกิดขึ้นในระยะกล�งและระยะย�วในระดับโลก ระดับภูมิภ�ค 
ระดับประเทศ และในประเด็นสำ�คัญ (Key Agendas) โดยวิเคร�ะห์จ�กปัจจัยที่มี
คว�มไม่แน่นอนสูง (High Uncertainty) ที่จะเกิดข้ึน แต่ห�กเกิดขึ้นก็จะมี 
ผลกระทบสูง (High Impact) ต่อก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ที่ว�งไว้ และมี
วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมคว�มพร้อมรองรับก�รเปลี่ยนแปลงในอน�คต หรือเพ่ือ
ออกแบบอน�คตที่พึงประสงค์

กระบวนการ Foresight
กระบวนก�ร Foresight คือ กระบวนก�รค�ดก�รณ์อน�คตอย�่งเปน็

ระบบและมีคว�มน่�เชื่อถือ โดยคำ�นึงถึงปัจจัยด้�นสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลย ีก�รเมอืง และก�รทห�รท่ีมปีฏสิมัพนัธต์อ่กนั เพ่ือสง่เสรมิให้เกดิประโยชน์
ต่อก�รกำ�หนดทิศท�ง แนวนโยบ�ย และยุทธศ�สตร์ได้อย่�งครอบคลุมและ 
เหม�ะสมต่อบริบทของสังคมอน�คต 

Joseph Veros (2003)1 ได้พัฒน�รูปแบบก�รสร้�งภ�พอน�คต 
เรียกว่� Generic Foresight Model (GFM) ซึ่งรูปแบบดังกล่�วเป็นก�รสร้�ง 
ภ�พอน�คต (Scenarios) ที่จะเกิดขึ้นในอน�คตระยะย�ว

 
1 Maree Conway. An Overview of Foresight Methodologies. http://projects.mcrit.com/
esponfutures/documents/Foresight%20methodology/Conway%20M._An%20Overview%20
of%20Foresight%20Methodologies.pdf 



รูปแบบการสร้างภาพอนาคต หรือ GFM Model

(Veros, 2003 อ้�งถึงและปรับปรุงโดย Anita Sykes-Kelleher, 2006 & 2016)

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (2020) ก�รจัดทำ�ภ�พอน�คต (Foresight)  

มีจุดมุ่งหม�ยเพ่ือมุ่งแสวงห�แนวท�งในก�รบริห�รจัดก�รสถ�นก�รณ์ หรือคว�ม 

ไม่แน่นอนท่ีอ�จเกิดข้ึนกับเป้�หม�ยท่ีกำ�หนดไว้ในอน�คตด้วยก�รเตรียมท�งเลือกท่ี

เหม�ะสม โดยกระบวนก�รจัดทำ�ภ�พอน�คตเปรียบได้กับก�รทำ� Strategic 

Thinking ซึง่ผลลพัธส์ดุท�้ยทีจ่ะไดจ้�กกระบวนก�รจดัทำ�ภ�พอน�คต คอื ท�งเลอืก

ที่เหม�ะสม หรือ Strategic Option ซึ่งจะเป็นท�งเลือกสำ�หรับผู้บริห�ร องค์กร 

กองทัพ หรือประเทศในก�รตัดสินใจที่อยู่ภ�ยใต้ Possible Scenarios ซึ่งเหตุผลที่

แสดงให้เห็นว่� ก�รจัดทำ�ภ�พอน�คต (Foresight) มีคว�มสำ�คัญต่อก�รจัดทำ�

ยุทธศ�สตร์ (Strategy) แสดงได้ด้วยภ�พ กรวยอน�คต (Future Cone) ต่อไปนี้



Future Cone แสดงความเป็นไปได้ของการเกิดภาพอนาคตกับระยะเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป

(ที่ม�: Anita Sykes-Kelleher, The Centre for Australian Foresight (2021))

ภ�พกรวยอน�คต คือ ก�รแสดงระยะเวล�ที่ยิ่งย�วน�นออกไปเท่�ไร  

ป�กกรวยก็จะย่ิงกว้�งม�กข้ึน ทำ�ให้ก�รค�ดก�รณ์และมองภ�พอน�คตทำ�ได้ย�ก

ม�กขึ้น สิ่งที่จะควบคุมให้ป�กกรวยแคบลงจนใกล้เคียง Projected Future ก็คือ 

การรวบรวมขอ้มลูทีด่ ีเพ่ือใหไ้ด ้Trends และ Driving Forces ท่ีมปีระสทิธภิาพ

กระบวนการจัดทำาภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight)

กอ่นเริม่กระบวนก�รจดัทำ�ภ�พอน�คต (Foresight) ควรใหค้ว�มสำ�คัญ

ต่อก�รเตรียมคว�มพร้อมเบื้องต้นในประเด็นต่อไปนี้

● ก�รเชิญผู้เข้�ร่วมระดมคว�มคิด ควรเชิญ Stakeholders ที่มี 

คว�มเกี่ยวข้องกับ Focal question ที่ศึกษ� ให้ครอบคลุม STEEP ทุกมิติม�กที่สุด 

เท่�ที่จะเป็นไปได้ (ประม�ณ 25-30 คน) 

•	 ก�รส่ือส�รให้ผู้เข้�ร่วมระดมคว�มคิดเข้�ใจบทบ�ทและหน้�ที่ 

ในฐ�นะผู้เช่ียวช�ญต�ม Focal question ท่ีเป็นท้ังผู้ให้ข้อมูลเหตุก�รณ์ องค์คว�มรู้  

และคว�มคิดเห็นในก�รสร้�งภ�พอน�คต 



•	 ก�รจัดเตรียมสถ�นท่ีประชุมเชิงปฏิบัติก�ร ควรมีสิ่งอำ�นวย 

คว�มสะดวกที่จะให้คณะผู้เข้�ร่วมระดมคว�มคิด ส�ม�รถดำ�เนินกิจกรรมได้ เช่น 

กระด�ษบันทึก (Post it) ป�กก� เป็นต้น

 หลังจ�กเตรียมคว�มพร้อมข้�งต้นแล้ว จึงเข้�สู่กระบวนก�รจัดทำ�ภ�พ

อน�คตท�งยุทธศ�สตร์ ซึ่ง ประกอบด้วย 8 Module ดังนี้

 Module 1: Focal Question & Timeline เป็นก�รกำ�หนด 

โจทย์ในก�รจัดทำ�ภ�พอน�คต ทำ�ให้เห็นขอบเขตและบริบทของข้อมูลเหตุก�รณ์ 

ที่เกี่ยวข้องและห้วงเวล�ในอน�คตที่ต้องก�รศึกษ� เช่น ต้องก�รจัดทำ�ภ�พอน�คต

ในระดับใด ครอบคลุมพื้นที่กว้�งเพียงใด และเป็นภ�พอน�คตในระยะไกลเพียงใด 

(กี่ปี) เป็นต้น 

 Module 2: Strategic Intelligence Scanning (SIS) คือ ก�รค้นห�

และรวบรวมขอ้มลูในรปูแบบของเหตกุ�รณ ์(Events) ทีค่ล�้ยคลงึกนั นำ�ม�จดัเปน็ 

กลุ่มเหตุก�รณ์ (Cluster) เพื่อวิเคร�ะห์ห�รูปแบบ (Pattern) ของก�รเกิดและ 

แนวโน้ม (Trends) ของเหตุก�รณ์ในอน�คต

 Module 3: Environmental Scanning เป็นกระบวนก�รตรวจสอบ

สภ�พแวดลอ้มเพือ่กว�ดสญัญ�ณทีอ่�จสง่ผลทัง้ด�้นบวกและลบในแนวระน�บ แบบ

กระจ�ย กว้�งครอบคลุมในทุกมิติของ STEEP-M เรียกผลที่ได้จ�กตรวจสอบสภ�พ

แวดล้อมนี้ว่� “เหตุก�รณ์” (Events)

 Module 4: Emerging Issues and Trends ข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ใน

รูปแบบของเหตุก�รณ์ (Events) จ�ก Module 3 จะถูกนำ�ม�พิจ�รณ�กระท่ัง 

ออกม�เป็น Trends ท่ีอ�จจะเกิดขึ้นในอน�คต ใน Module 4 นี้ จึงเป็นก�ร 

ยกตัวอย่�งของก�รห� Event และ Signal ที่จะเป็น Trends และเกี่ยวข้องกับ 

Focal Question ที่กำ�หนด

 Module 5: Driving Forces ก�รห� Driving Forces (DF) ที่เป็น 

แรงผลักดันให้เกิดแนวโน้ม (Trend) ของเหตุก�รณ์ไปในทิศท�งใดทิศท�งหนึ่ง  

ซึ่งอ�จทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงทั้งท�งตรงและท�งอ้อม 



 Module 6: Scenario Matrix คอื ก�รจินตน�ก�รภ�พหรือสถ�นก�รณ์

ในอน�คต ณ จุดเวล�ที่กำ�หนดไว้ใน Focal question และก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์

ในต�ร�ง U

 Module 7: Developing Scenarios/ Scenario Stories ภ�พอน�คต 

4 ภ�พที่เป็นก�รสร้�งแบบ Deductive บนพื้นฐ�นของเหตุก�รณ์อน�คตที่มีคว�ม 

ไม่แน่นอนสูง และมีผลกระทบสูง (High Uncertainty and High Impact) 

 Module 8: Strategic Options/ Selecting Strategic Options  

ภ�พอน�คตทั้ง 4 ภ�พจะนำ�ไปวิเคร�ะห์ห�โอก�ส และอุปสรรค (O&T) เพื่อสร้�ง

ท�งเลือกท�งยุทธศ�สตร์ (Strategic Options)

 กระบวนก�รของก�รจัดทำ�ภ�พอน�คตเชิงยุทธศ�สตร์ท้ัง 8 Module 

แสดงดังรูปพร้อมมีร�ยละเอียดในก�รดำ�เนินก�รแต่ละขั้นตอน ต่อไปนี้ 

  

 สรุป กระบวนก�ร Strategic Foresight ตั้งแต่ Module ที่ 1-8 พร้อมทั้ง

หลักก�รที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น “หลัก PDCR” หลักพึงระวัง “Successful Trap” 

“กระบวนก�ร Backcasting” จนกระทั่งถึง “กระบวนก�ร From To Analysis” 

ห�กดำ�เนินก�รได้ครบทั้ง 8 Module ภ�ยใต้หลักก�รที่เกี่ยวข้อง ภ�พอน�คต 



(Scenario) ที่ได้ออกม�จะส�ม�รถนำ�ม�กำ�หนดประเด็นยุทธศ�สตร์เพื่อตอบภ�พ

ทีต่อ้งก�รใหเ้กดิขึน้และภ�พทีไ่มต่อ้งก�รใหเ้กดิขึน้ในอน�คตได ้นกัวิเคร�ะหอ์น�คต

และนกัยทุธศ�สตรจ์งึเปน็เสมอืนผู้ประครองให้องคก์รหรอืประเทศเดนิไปสู่เป�้หม�ย

ปล�ยท�งที่กำ�หนดไว้ใน 20-30 ปีข้�งหน้�ได้ โดยมีกระบวนก�ร Strategic 

Foresight เป็นเสมือนกระบอกไฟฉ�ยที่ส่องให้เห็นโอก�สและอุปสรรคที่มีอยู่ 

ในแต่ละช่วงเวล� เพ่ือนำ�ม�วิเคร�ะห์และพิจ�รณ�ให้สิ่งที่เห็นนั้นกลับกล�ยเป็น 

ตัวผลักดันให้องค์กรพัฒน�ต่อไปได้และส่งผลกระทบต่อเป้�หม�ยปล�ยท�ง 

ขององค์กรนั้นน้อยที่สุด…



คำานำา

ก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์หรือแผนรองรับองค์กรหรือหน่วยง�นต่�ง ๆ  
ในภ�ครัฐ ในอดีตกระทั่งม�ถึงปัจจุบันมักใช้ก�รสำ�รวจสภ�พแวดล้อมในอดีตและ
เหตุก�รณ์ปัจจุบัน ม�วิเคร�ะห์ห�ประเด็นที่จะมีผลกระทบต่อองค์กร ซ่ึงใน 
ภ�คธุรกิจไม่นิยมนักเนื่องจ�กไม่ทันต่อก�รรับมือกับโลกปัจจุบันที่เป็นโลกแห่ง 
ก�รเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนรวดเร็วอย่�ง VUCA World ได้อีกต่อไป นักยุทธศ�สตร์จึงต้อง
มีก�รว�งแผนรองรับเหตุก�รณ์ในอน�คตได้หล�ยๆ สถ�นก�รณ์ เพื่อให้เห็นโอก�ส 
และภัยคุกค�มที่อ�จเกิดขึ้นกับองค์กร องค์กรใดท่ีข�ดก�รมองอน�คตระยะย�วท่ี
เกินกว่� 5 ปี และไม่ได้คำ�นึงถึงตัวผลักดัน (Driving Forces) จ�กคว�มไม่แน่นอน 
(Uncertainty) ทีอ่งคก์รอ�จตอ้งเผชญิด�้นสงัคม เทคโนโลย ีเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม 
ก�รเมอืง และคว�มมัน่คง อ�จสง่ผลใหอ้งคก์รนัน้ต้องปิดกจิก�รลง เพร�ะไมส่�ม�รถ
ปรับตัวให้ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้

ก�รว�ดภ�พเหตุก�รณ์อน�คต โดยใช้กระบวนก�ร Foresight เป็น 
เครื่องมือที่เหม�ะสมต่อก�รว�งยุทธศ�สตร์สำ�หรับยุคที่เป็น VUCA World จะช่วย
ให้องค์กรเกิดคว�มเข้�ใจและส�ม�รถจัดก�รกับก�รเปลี่ยนแปลงได้ เพร�ะ
กระบวนก�ร Foresight เป็นก�รจินตน�ก�ร (Imagination) ถึงเหตุก�รณ์หรือ 
เรือ่งร�วในอน�คตทีม่ทีัง้คว�มผนัผวน (Volatility) คว�มไมแ่นน่อน (Uncertainty) 
คว�มสลับซับซ้อน (Complexity) และคว�มคลุมเครือ (Ambiguity) โดยเฉพ�ะ 
เมื่อเหตุก�รณ์นั้นมีคว�มไม่แน่นอนสูง (High Uncertainty) แต่ห�กเกิดขึ้นแล้วจะ
ส่งผลกระทบสูง (High Impact) ต่อหน่วยง�น องค์กร สังคม และโลกในทุกมิติ 
อย่�งรุนแรงด้วยเช่นกัน กระบวนก�ร Foresight จึงถูกนำ�ม�ใช้เพื่อกระตุ้นให้เห็น
ตัวผลักดัน (Driving Forces) ที่เป็นคว�มท้�ท�ย (Challenges) โอก�ส 
(Opportunities) และภัยคุกค�ม (Threats) ท่ีได้จ�กก�รสำ�รวจสภ�วะแวดล้อม
ดว้ย STEEP-M (Environmental Scanning) ม�สร�้งภ�พเหตกุ�รณอ์น�คตใหเ้หน็
ภ�พของคว�มไม่แน่นอน (Uncertainties) เพื่อให้รับรู้และตรวจสอบตัวผลักดัน 
(Driving Forces) ทั้งท่ีเห็นและที่ซ่อนเร้น แต่เป็นตัวขับเคลื่อนท่ีนำ�องค์กรไปสู่

อน�คต 



ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ ในฐ�นะหน่วย

ง�นด�้นคว�มมัน่คงและคลงัสมองของกองทพัไทย จึงได้จัดทำ� “คูม่อืก�รจัดทำ�ภ�พ

อน�คตท�งยทุธศ�สตร ์(Strategic Foresight)” ขึน้เพือ่เปน็ประโยชนต์อ่หนว่ยง�น

องค์กรที่เก่ียวข้องในก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์และนโยบ�ยก�รพัฒน�ประเทศ  

ให้ส�ม�รถวิเคร�ะห์ห� Trends และ Driving Forces ท่ีมีอิทธิพลต่อก�รสร้�ง 

ภ�พอน�คต (Scenario) ของประเทศไทยในระยะ 10-20 ปี ซ่ึงภ�พอน�คตท่ีได้จะมี 

คว�มสมัพนัธกั์บก�รขับเคลือ่นประเทศและก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนษุยข์องประเทศ

ในทกุมติใิหม้คีณุสมบตัติอบรบัตอ่ก�รเปน็ประช�กรโลกและรองรับก�รเปน็ VUCA 

World ม�กที่สุด

ในโอก�สนี้ ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ฯ ขอกร�บขอบพระคุณ ดร. สันติ  

กนกธน�พร อดีตผู้อำ�นวยก�ร Asian Productivity Organization (APO) ที่กรุณ�

ให้คว�มรู้ แนวคว�มคิด และให้คำ�แนะนำ�ในกระบวนก�ร Strategic Foresight แก่

บุคล�กรและนักศึกษ�ของศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ ตลอดจนกรุณ�เป็นที่ปรึกษ�ใน

ก�รฝึกปฏิบัติและก�รจัดประชุมเชิงปฏิบัติก�รด้วยกระบวนก�ร Strategic 

Foresight ด้วยคว�มทุ่มเทและมุ่งมั่นเสมอม�

 ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์

 สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ

 2564
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Case study คู่มือการจัดทำาภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) 1

ส่วนที่ 1

บทนำา

1.1 ความสำาคัญของ Strategic Foresight 

ก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์หรือแผนรองรับองค์กรหรือหน่วยง�นต่�ง ๆ 

ในภ�ครัฐ ในอดีตกระทั่งม�ถึงปัจจุบันมักใช้ก�รวิเคร�ะห์เหตุก�รณ์ในอดีต 

ร่วมกับก�รสำ�รวจสภ�พแวดล้อมในปัจจุบันของเร่ืองท่ีกำ�ลังศึกษ� เพ่ือให้ได้ประเด็นท่ีจะ

ส่งผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งพบว่� มักไม่ทันต่อก�รรับมือเหตุก�รณ์ปัจจุบันที่เป็นยุค

ของ VUCA World คือ ยุคที่เหตุก�รณ์ต่�ง ๆ เต็มไปด้วยคว�มผันผวน (Volatility) 

คว�มไม่แน่นอน (Uncertainty) คว�มสลับซับซ้อน (Complexity) และคว�ม

คลุมเครือ (Ambiguity) ได้อีกต่อไป นักยุทธศ�สตร์จึงต้องมีก�รว�งแผนรองรับ

เหตุก�รณ์ในอน�คตได้ในหล�ยๆ กรณีเพื่อให้เห็นท้ังโอก�ส และภัยคุกค�มที่อ�จ

เกิดขึ้นกับองค์กร องค์กรใดท่ีมิได้ให้คว�มสำ�คัญกับภ�พอน�คตขององค์กรตนเอง

ในระยะ 10-20 ปี และไม่ได้คำ�นึงถึงคว�มไม่แน่นอน (Uncertainty) ที่องค์กรอ�จ

ตอ้งเผชิญจ�กก�รเปลีย่นแปลงด�้นสงัคม เทคโนโลย ีเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม ก�รเมอืง 

และคว�มมั่นคง ที่อ�จกล�ยเป็นตัวผลักดัน (Driving Forces) ที่ส่งผลให้องค์กรนั้น

กล�ยเปน็องค์กรทีป่ระสบคว�มสำ�เรจ็ยิง่ขึน้ หรือลม้เหลวจนตอ้งปดิกจิก�รลง เพร�ะ

ไม่ส�ม�รถปรับตัวได้ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงแบบ VUCA World นั้นได้

ในต่�งประเทศ รัฐบ�ลหล�ย ๆ ประเทศ มีก�รนำ� Strategic 

Foresight ม�ชว่ยในก�รว�งแผนยทุธศ�สตรช์�ตสิำ�หรบัอน�คตอยูใ่นหล�ยประเทศ 

โดยประเทศที่มีก�รนำ�ผลก�รวิเคร�ะห์อน�คตไปใช้ในก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�ร

พฒัน�ประเทศอย�่งชดัเจน ประสบคว�มสำ�เรจ็และเปน็หนว่ยง�นทีม่ปีระสบก�รณ์

ในก�รวิเคร�ะห์อน�คตม�อย่�งต่อเนื่อง ได้แก่ Finnish Foresight System: FFS 

ของประเทศฟินแลนด์, Policy Horizons Canada ของประเทศแคน�ด�, UK 

Foresight Office ของประเทศอังกฤษ, The National Intelligence Council 
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ของประเทศสหรฐัอเมรกิ� และ The Centre for Strategic Futures (CSF) ประเทศ

สิงคโปร์ที่จัดขึ้นในปี 2009 โดยหน่วยง�นเหล่�นี้มีบทบ�ทเป็นเสมือนคลังสมอง 

(Think Tank) ของรัฐบ�ล ทำ�หน้�ที่วิเคร�ะห์ประเด็นที่อ�จเป็นจุดบอด  

(blind-spot) ที่รัฐบ�ลมองไม่เห็น ว�งแผนและจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญเชิงกลยุทธ์ให้

กับหน่วยง�น และดำ�เนินก�รวิจัยเชิงอน�คตด้วยกระบวนก�ร foresight 

 ขณะท่ีในภ�คเอกชน บริษัทชั้นนำ�ระดับโลก ต่�งก็นำ� Strategic 

Foresight ม�ใช้เป็นเครื่องมือในก�รว�งยุทธศ�สตร์ระยะย�วให้กับองค์กรเช่นกัน 

เช่น บริษัท Shell ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในวงก�รอุตส�หกรรมนำ้�มันชั้นนำ�ของโลก ใน

ช่วงปี 1970 อุตส�หกรรมนำ�้มนักไ็ด้รบัผลกระทบจ�กคว�มเปล่ียนแปลงของ VUCA 

ซึ่งบริษัท Shell พบว่� องค์กรไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รด้วยแผนยุทธศ�สตร์เช่นเดิมได้ 

จึงนำ�แนวคิดเรื่อง Scenario Planning ม�ใช้ ซึ่งผลลัพธ์ คือ ก�รที่บริษัทส�ม�รถ

ปรบัตัวรบัก�รเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึน้ในมติพิลงัง�นระดับโลกและก้�วนำ�องค์กรอ่ืน ๆ  

ในช่วงเดียวกัน 



Case study คู่มือการจัดทำาภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) 3

นอกจ�กน้ียงัมกี�รรวมกลุม่ของหนว่ยง�นระหว�่งประเทศเปน็องคก์ร

ที่แลกเปลี่ยนข้อมูลและวิเคร�ะห์ภ�พอน�คตในมิติต่�ง ๆ ร่วมกัน เช่น องค์กร 

Strategic Foresight Group (SFG) ก่อต้ังขึ้นโดยกลุ่มนักคิดในประเทศอินเดีย  

มีบทบ�ทเปน็คลงัสมอง (Think tank) สร�้งตน้ทนุท�งปญัญ�ใหม ่ๆ  และมสีว่นรว่ม

ในก�รสร้�งแนวนโยบ�ยใหม่ให้ผู้มีอำ�น�จตัดสินใจเพื่อเตรียมพร้อมสำ�หรับอน�คต 

ปัจจุบัน SFG มีสม�ชิกกว่� 50 ประเทศใน 4 ทวีป 

สำ�หรับประเทศไทยนั้น ก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ยังคงนิยมใช้ 

ก�รวิเคร�ะห์ด้วย SWOT Analysis ซ่ึงเป็นก�รวิเคร�ะห์สภ�พองค์ก�ร หรือหน่วยง�น 

ในปจัจุบนั เพือ่คน้ห�จดุแขง็ จดุออ่น โอก�ส และอปุสรรคขององคก์ร ทำ�ใหม้ขีอ้มลู

ในก�รกำ�หนดทิศท�งหรือเป้�หม�ยที่จะถูกสร้�งขึ้นม�บนจุดแข็ง (S) ขององค์กร 

และแสวงห�ประโยชน์จ�กโอก�ส (O) ท�งสภ�พแวดล้อม และส�ม�รถกำ�หนด

กลยทุธท์ีมุ่ง่เอ�ชนะอปุสรรค (T) ท�งสภ�พแวดล้อมหรือลดจุดออ่น (W) ขององค์กร

ให้มีน้อยที่สุดได้ ภ�ยใต้ก�รวิเคร�ะห์ SWOT นั้น เป็นก�รวิเคร�ะห์สภ�พแวดล้อม

ภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร ซ่ึงค�ดว่�จะเป็นส่ิงท่ีอ�จเป็นปัญห�สำ�คัญในก�ร 

ดำ�เนินง�นสู่ภ�พที่ต้องก�รในอน�คต แต่เนื่องจ�กข้อมูลที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ 

มีพื้นฐ�นม�จ�กสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงหรือมีแนวโน้มว่�จะเกิดขึ้นอย่�งแน่นอน 

(Certainty) ในชว่งระยะเวล�ใกล ้ๆ  ทำ�ใหแ้ผนยทุธศ�สตรแ์ละกลยทุธทีว่�งไวร้องรบั

กับสภ�พสังคมในช่วงเวล�นั้น ๆ ซึ่งไม่สอดรับก�รสังคมแห่งก�รเปลี่ยนแปลงแบบ 

VUCA World

Strategic Foresight จึงเป็นเครื่องมือที่เหม�ะสมต่อก�รว�ง

ยุทธศ�สตร์ในช่วง 10-20 ปีข้�งหน้�ขององค์กรและหน่วยง�นต่�ง ๆ ทั้งในภ�ครัฐ

และภ�คเอกชน ผ่�นก�รว�ดภ�พอน�คต โดยใช้ก�รจินตน�ก�ร (Imagination)  

ถึงเหตุก�รณ์ในอน�คตที่มีคว�มไม่แน่นอนสูง (High Uncertainty) ต�มบริบท 

ที่เกี่ยวข้อง แต่ห�กเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรในระดับรุนแรง (High 

Impact) กระบวนก�ร Foresight จึงถูกนำ�ม�ใช้เพื่อกระตุ้นให้องค์กรเห็นสิ่งที่จะ

เป็นตัวผลักดัน (Driving Forces) ที่อ�จเป็นคว�มท้�ท�ย (Challenges) โอก�ส 
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(Opportunities) และภัยคุกค�ม (Threats) ต่อองค์กร ผ่�นก�รสำ�รวจสภ�วะ

แวดล้อมในมิติต่�ง ๆ ต�ม STEEP-M (Environmental Scanning) จะช่วยให้

บุคล�กรและองค์กรเข้�ใจสถ�นะและขีดคว�มส�ม�รถของตนในปัจจุบัน ขณะ

เดียวกันก็ส�ม�รถเตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับอน�คตและก�รเปลี่ยนแปลงต่�ง ๆ  

ที่ไม่ได้ค�ดก�รณ์เอ�ไว้ได้ ซึ่ง Foresight จะเป็นกระบวนก�รวิเคร�ะห์และมอง

องค์กรแบบ Outside In ท่ีแตกต่�งจ�กก�รทำ� SWOT Analysis ที่จะทำ�ก�ร

วิเคร�ะห์ขีดคว�มส�ม�รถขององค์กรแบบ Inside out ณ ช่วงเวล�ปัจจุบัน ข้อมูล

ที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์จึงเป็นข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นแล้วหรือค�ดว่�ต้องเกิดขึ้นอย่�ง

แน่นอน (Certainty) ทำ�ให้ผลลัพธ์ของก�รวิเคร�ะห์ที่ออกม� แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 

คือ จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ที่มีอยู่ภ�ยในตัวขององค์กร

ซึ่งจะมีคว�มสัมพันธ์และต้องคำ�นึงถึงในก�รพัฒน�นโยบ�ยหรือกลยุทธ์ ขณะท่ี

โอก�ส (Opportunities) และภัยคุกค�ม (Threats) ก็เป็นปัจจัยภ�ยนอกที่จำ�เป็น

ต้องพิจ�รณ�ในด้�นของผลกระทบที่มีต่อองค์กรในช่วงเวล�นั้น ๆ ด้วย

1.2 ความหมายของ Strategic Foresight

Strategic Foresight หรือที่รู้จักในชื่อ Futures Studies เป็นหลักก�ร 

(discipline) ที่องค์กรใช้ในก�รรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสภ�พ

แวดล้อมก�รทำ�ง�นในอน�คต เช่น แนวโน้มและก�รพัฒน�ในสภ�พแวดล้อมท�ง 

ก�รเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม กฎหม�ย และในบ�งองค์กรอ�จ

รวมแนวโน้มก�รทห�รเข้�ม�พิจ�รณ�ด้วย 

ในส่วนของคำ�จำ�กัดคว�ม Foresight และ Strategic Foresight มีคว�ม

หม�ยที่ใกล้เคียงกัน โดยมีก�รให้คำ�จำ�กัดคว�มถึงขอบเขต กระบวนก�ร ไว้ดังนี้

Yawson & Greiman (2017) ก�รมองอน�คต (Foresight) คือ ก�ร

วิเคร�ะห์ค�ดก�รณ์และอธิบ�ยก�รเปลี่ยนแปลงในอน�คตโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

เตรยีมคว�มพรอ้มรองรบัก�รเปลีย่นแปลงในอน�คต หรอืเพือ่ออกแบบอน�คตทีพ่งึ

ประสงค์ (อ้�งถึงใน ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประช�, ธันยพร สุนทรธรรม: 2561)
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ศริริตัน ์วงศป์ระกรณก์ลุ ก�รมองอน�คต (Foresight) เปน็เทคนคิในก�ร

ว�งแผนระยะย�วที่ส�ม�รถนำ�ม�ใชในทุกๆ ระดับตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับ

ประเทศ ขอมูลที่ได้จ�กวิธีก�รนี้จะนำ�ไปใช้ในก�รสร้�งภ�พอน�คต (Scenarios 

Building) เพื่อที่จะใช้ทำ�น�ยอน�คตของประเทศ โดยก�รสร้�งเป็นภ�พอน�คตที่ดี

ทีส่ดุ (Best Case Scenario) เพือ่ใชใ้นก�รว�งแผนใหภ้�พนัน้เกดิขึน้และสร้�งภ�พ

อน�คตที่เลวร้�ย (Worst Case Scenario) เพื่อว�งแผนป้องกันไม่ให้เกิดภ�พนั้น

นั้นเช่นกัน 

สำานกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

แห่งชาติ (สอวช.) ก�รค�ดก�รณอ์น�คต (Foresight) เปน็เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นก�รค�ด

ก�รณ์และสร้�งภ�พอน�คตที่มีโอก�สเกิดขึ้นในระยะกล�งและระยะย�วในระดับ

โลก ระดบัภูมิภ�ค ระดบัประเทศ และในประเดน็สำ�คญั (Key Agendas) เชน่ อน�คต

ของสังคมผู้สูงอ�ยุ อน�คตของปัญญ�ประดิษฐ์ อน�คตของอุตส�หกรรม อน�คต

ของก�รศึกษ� และอน�คตของก�รจ้�งง�น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในก�ร

ออกแบบนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ประเทศหรือบริษัทให้ส�ม�รถรองรับ

ก�รเปลี่ยนแปลงท่ีอ�จเกิดข้ึนในอน�คตในรูปแบบต่�งๆ ได้อย่�งเป็นระบบ โดย

เฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งพลิกโฉมฉับพลัน (Disruptive Changes)

The futures school (2015) Strategic Foresight เป็นแนวท�ง

ปฏิบัติขององค์กร สังคม และส่วนบุคคลที่ช่วยสร้�งมุมมองด้�นก�รทำ�ง�นเกี่ยวกับ

ก�รดำ�เนินง�นในอน�คตและท�งเลือกที่เป็นไปได้ เป็นกระบวนก�รเพื่อก�รเตรียม

พร้อมรับภัยคุกค�มที่อ�จเกิดขึ้นได้ดีขึ้น ขณะเดียวกันก็ส�ม�รถเห็นประโยชน์ 

จ�กโอก�สทีย่งัม�ไม่ถงึได้ กระบวนก�ร Strategic Foresight จะช่วยวเิคร�ะห์สภ�พ

แวดล้อมภ�ยนอกออกม�เป็นแนวโน้มเพือ่นำ�ข้อมลูเชงิลกึเหล่�นัน้ม�สร้�งแผนภ�พ

ที่อ�จจะเกิดขึ้น แผนภ�พแห่งอน�คตที่มีข้อมูลครบถ้วนเหล่�นี้ช่วยให้เร�ทดสอบ

กลยุทธ์ปัจจุบันของเร� พัฒน�นวัตกรรมที่ก้�วลำ้� และสร้�งก�รเปลี่ยนแปลงที ่

พลิกโฉมได้
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สำานกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

แห่งชาติ (สอวช.) ก�รค�ดก�รณ์อน�คตเชิงยุทธศ�สตร์ (Strategic Foresight) 

เป็นกระบวนก�รเพื่อนำ�ไปสู่ก�รกำ�หนดประเด็นสำ�คัญ (Agenda Setting) รวมทั้ง

ก�รจดัลำ�ดบัคว�มสำ�คัญของสิง่ท่ีควรดำ�เนินก�ร (Priority Setting) สำ�หรบันโยบ�ย

และยทุธศ�สตร ์เพือ่ใชเ้ป็นกรอบ (Framework) ในก�รจดัทำ�แผน โดยมกีระบวนก�ร

หลกั 2 ขัน้ตอน คอื (1) ก�รติดต�มและวเิคร�ะหแ์นวโนม้ของโลกและไทย (Horizon 

Scanning) และ (2) ก�รสร้�งภ�พอน�คตและในประเด็นสำ�คัญ (Scenario 

Building)

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (2021) Strategic Foresight ไม่ใช่ก�รว�งแผน

เชิงกลยุทธ์ต�มปกติ แต่เป็นก�รสำ�รวจและสร้�งคว�มแตกต่�งหรือเป็นท�งเลือก

สำ�หรบัก�รปฏิบตัใินระยะย�ว โดยคำ�นงึถงึปจัจัยท่ีมคีว�มไมแ่นน่อน (Uncertainty) 

ที่จะเกิดขึ้น แต่ห�กเกิดข้ึนจะมีผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อก�รขับเคลื่อน

ยุทธศ�สตร์ที่ว�งไว้สูง นอกเหนือจ�กแผนเชิงกลยุทธ์ที่ว�งไว้

ภาพที่ 1 Future Cone แสดงความเป็นไปได้ของการเกิดภาพอนาคต

กับระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป

ที่มา: Anita Sykes-Kelleher, The Centre for Australian Foresight (2021)
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สรปุไดว้่า Foresight และ Strategic Foresight หม�ยถึง คว�มส�ม�รถ

ของมนุษยใ์นกระบวนก�รคดิเกีย่วกบัอน�คต ดว้ยก�รสร�้งภ�พเหตุก�รณ ์(Future 

event) ที่มีโอก�สเกิดขึ้นในระยะกล�งและระยะย�วในระดับโลก ระดับภูมิภ�ค 

ระดับประเทศ และในประเด็นสำ�คัญ (Key Agendas) โดยวิเคร�ะห์จ�กปัจจัยที่มี

คว�มไม่แน่นอนสูง (High Uncertainty) ที่จะเกิดขึ้น แต่ห�กเกิดขึ้นก็จะมีผลกระ

ทบสงู (High Impact) ตอ่ก�รขบัเคลือ่นยทุธศ�สตร์ทีว่�งไว ้และมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือ

เตรียมคว�มพร้อมรองรับก�รเปลี่ยนแปลงในอน�คต หรือเพื่อออกแบบอน�คตที่ 

พึงประสงค์

1.3 การมองอนาคตด้วย Strategic foresight2

Strategic foresight เปน็กระบวนก�รท่ีมโีครงสร้�งและเปน็ระบบในก�ร

ใชค้ว�มคดิเกีย่วกบัอน�คตเพือ่ก�รค�ดก�รณแ์ละก�รเตรียมคว�มพร้อมรองรับก�ร

เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นทั้งเหตุก�รณ์ที่เป็นไปได้ เหตุก�รณ์ที่มีโอก�สจะเกิดขึ้น หรือมี

คว�มไม่แน่นอนที่จะเกิดข้ึน และมีคว�มท้�ท�ยท่ีส่งผลกระทบต่ออน�คตอย่�ง

รนุแรง จ�กน้ันจงึใชท้�งเลอืกเหล�่นัน้ในก�รตดัสนิใจเลอืกแนวท�งทีด่ทีีส่ดุเพือ่ก�ร

ดำ�เนินก�ร

กล�่วคือ Foresight เปน็เสมอืนเลนส ์(Lens) สำ�หรับก�รส่องไปในอน�คต

ระยะ 10-20 ปี เพื่อนำ�ม�สร้�งยุทธศ�สตร์และแนวนโยบ�ยให้สอดรับกับภ�พ 

อน�คตท่ีมองเห็นผ่�นเลนส์ สนับสนุนก�รจัดทำ�แนวนโยบ�ยของหน่วยง�นท้ังภ�ครัฐแ 

ละเอกชนให้มี (1) คว�มค�ดหวังที่ดีขึ้น (Better anticipation) ค�ดก�รณ์ก�ร

เปลี่ยนแปลงที่อ�จเกิดขึ้นในอน�คตได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็น (2) ก�รสร้�ง

นวตักรรมใหมท่�งนโยบ�ย (Policy innovation) เพ่ือสร้�งท�งเลือกสำ�หรับแนวท�ง

ดำ�เนินง�นในอน�คตเมื่อมีเหตุก�รณ์ท่ีอ�จกระทบต่อนโยบ�ยหรือยุทธศ�สตร์ที่

กำ�หนดไว้ และ (3) เป็นก�รตรวจสอบ/พิสูจน์อน�คต (Future-proofing) ด้วยก�ร

ทดสอบคว�มน่�เช่ือถือ (reliability) และขีดคว�มส�ม�รถ (capability) ของกลยทุธ์

และนโยบ�ยที่ มีอยู่กับก�รรองรับก�รเปลี่ยนแปลงที่อ�จมีขึ้นในอน�คต  
2  https://www.oecd.org/strategic-foresight/whatisforesight/ 
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ก�รพัฒน�กรอบของก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงของช�ติ ในแบบ 3 ภ�คส่วน คือ 

ก�รทบทวนกรอบก�รบรหิ�รฯ ทีผ่�่นม�แลว้ (hindsight) ก�รสอบท�นกรอบก�รบ

ริห�รฯ ภ�ยในองค์กร (insight) และก�รเตรียมกรอบก�รบริห�รฯ สำ�หรับอน�คต 

(foresight) เช่น ก�รพัฒน�หรือปรับแผนยุทธศ�สตร์/รูปแบบธุรกิจ ก�รกำ�หนด

แนวท�งแก้ไขสถ�นก�รณ์ที่อ�จเกิดขึ้นในอน�คตสำ�หรับองค์กรต่�งๆ เป็นต้น

ขีดความสามารถของ foresight 

การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) คือ คว�มส�ม�รถในก�ร

สร�้งนวตักรรมและสร�้งท�งออกโดยก�รปรบัวธิกี�รมองปญัห�นัน้ใหม ่ด้วยก�รใช้

ขอ้มูลจ�กคว�มเป็นไปไดท้ีห่ล�กหล�ย ผสมผส�นกบัใชข้อ้มลูทีส่ร�้งขึน้จ�กก�รคิด

เชิงอน�คตเพื่อพัฒน�เป็นแนวท�งและก�รแก้ไขท�งเลือก

การกำาหนดกรอบ (Framing) คือ คว�มส�ม�รถในก�รกำ�หนดขอบเขต

หัวข้อและทำ�คว�มเข้�ใจในบริบทและระบบปัจจุบันและในอดีตของตนเอง และ

คว�มส�ม�รถในก�รกำ�หนดปัญห�เฉพ�ะและเงื่อนไขปัจจุบัน

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม (Scanning) คือ คว�มส�ม�รถในก�ร

ตรวจสอบข้อมลูในแนวระน�บ (horizontal) เพือ่ทำ�คว�มเข�้ใจแรงผลักดัน (driving 

forces) ของก�รเปลี่ยนแปลงในมิติก�รเมือง/ข้อบังคับท�งกฎหม�ย (P) เศรษฐกิจ 

(Econ) สังคม (S) เทคโนโลยี (T) สิ่งแวดล้อม (Envi) และก�รทห�ร (M) และเพื่อ

ช่วยระบุสถ�นก�รณ์ที่เป็นไปได้ หรือน่�จะเป็นในอน�คต เช่น รูปแบบใหม่ของ 

cryptocurrencies จะเปน็อย�่งไร สง่ผลกระทบต่อสังคมอย�่งไรและองคก์รจะสร้�ง

ร�ยได้จ�กได้ cryptocurrencies รูปแบบใหม่นั้นได้อย่�งไร

การชี้อนาคต (Futuring) คือ คว�มส�ม�รถในก�รระบุพื้นฐ�นและ

อน�คตท�งเลอืกโดยใชข้อ้มลูเชงิคณุภ�พและเชงิปริม�ณ กระบวนก�รในก�รพัฒน�

สถ�นก�รณ์ (scenarios) ขึ้นอยู่กับคว�มส�ม�รถในก�รสร้�งคว�มน่�เชื่อถือให้กับ

สถ�นก�รณ์ในภ�พอน�คตท่ีอ�จเป็นไปได้ม�กที่สุด พร้อมทั้งยังคงให้มุมมองอ่ืนที่

แตกต่�งกันด้วยเพื่อเป็นอน�คตท�งเลือกโดยไม่ปร�ศจ�กอคติ ข้อกำ�หนด หรือข้อ

จำ�กัด ซึ่งสถ�นก�รณ์ (scenarios) ที่พบจะแสดงออกใน 4 ลักษณะ คือ possible 
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(เกิดข้ึนทุกสถ�นก�รณ์) plausible (สถ�นก�รณ์ที่อ�จเกิดขึ้น) probable 

(สถ�นก�รณ์ทีม่แีนวโนม้จะเกดิขึน้) และ preferred (สถ�นก�รณท์ีอ่งคก์รตอ้งก�ร) 

โดยมีคว�มคล่องแคล่วในเชิงปริม�ณ (Quantitative Fluency) ที่ส�ม�รถแปลง

ปัญห�หรือประเด็นที่อธิบ�ยในเชิงคุณภ�พเป็นเชิงปริม�ณ โดยใช้เหตุผล 

ท�งคณิตศ�สตร์ เช่น ด้�นเศรษฐกิจ ใช้ก�รค�ดก�รณ์ท�งสถิติของสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน

และสถ�นก�รณ์ท�งเลือกในอน�คต และในก�รประเมินคว�มเสี่ยง

การทบทวน/การสอบทาน (Back casting) คือ คว�มส�ม�รถในก�ร

พฒัน�แผนง�นทีเ่ชือ่มโยงระหว�่งสถ�นะปัจจบุนัขององคก์รกบัสถ�นะในอน�คตที่

ต้องก�ร

การเล่าเร่ืองหรือการสร้างภาพ (Story telling or Visioning) คือ 

คว�มส�ม�รถในก�รสรุปสถ�นก�รณ์ในอน�คตท่ีต้องก�รอย่�งมีคำ�อธิบ�ย 

ในลักษณะท่ีน่�จดจำ� มีคว�มหม�ย และมีคว�มเก่ียวข้อง ซ่ึงรวมถึงก�รสร้�งคว�มรู้สึก

ของสถ�นก�รณใ์นอดตี ปจัจบุนั และอน�คต ตลอดจนคว�มส�ม�รถในก�รกำ�หนด

เป้�หม�ยและกลุ่มเป้�หม�ยท่ีเฉพ�ะเจ�ะจง (goals and targets) เพื่อให้บรรลุ

สถ�นก�รณ์ในอน�คตที่ต้องก�ร
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1.4 ความแตกต่างระหว่าง Foresight vs Forecasting3

Strategic foresight ใช้ก�รสร้�งภ�พอน�คตโดยก�รเขียนเรื่องร�ว 

(Story) เกีย่วกบัโลกอน�คตทีค่�ดว�่จะเกดิขึน้ได้หรือมโีอก�สเปน็ไปได้ทีจ่ะเกดิขึน้ 

(Plausible) โดยผสมผส�นคว�มจริงร่วมกับจินตน�ก�รเพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ที่

มีเค้�โครงเรื่อง (Plot) ม�จ�กแนวโน้ม (Trends) ของเหตุก�รณ์ในปัจจุบัน และ

คว�มไม่แน่นอน (Uncertainties) ที่อ�จเกิดขึ้นได้ในอน�คต ซ่ึงจะส่งผลให้ภ�พ

อน�คตเกิดก�รเปลีย่นแปลงไดด้งันัน้จงึส�ม�รถเกิดผลลพัธข์ึน้ไดห้ล�ยภ�พอน�คต 

ขึ้นอยู่กับชุดของแนวโน้มและคว�มไม่แน่นอนท่ีเลือกม�ประกอบก�รวิเคร�ะห์ 

ภ�พอน�คตจึงไม่ใช่เหตุก�รณ์ท่ีค�ดหวังต�มคว�มรู้สึกว่�จะเกิดข้ึน (Expected) หรือ 

อย�กให้เกิดขึ้น (Preferred) รวมถึงไม่ใช่ก�รค�ดก�รณ์อน�คต (Forecast) จ�ก

แนวโน้มของเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (Extrapolation) แต่เป็นชุดของภ�พ 

(Images) จ�กก�รมองอน�คต (Foresight) หรอืท�งเลอืก (Alternatives) ทีอ่ธบิ�ย

เหตุก�รณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นที่อยู่ในคว�มสนใจ และมีคว�มเป็นไปได้ท่ีจะเกิด

ขึ้นในอน�คตภ�ยใต้คว�มไม่แน่นอนต่�งๆ ในลักษณะของลำ�ดับและคว�มสัมพันธ์

ของชุดเหตุก�รณ์ที่จะเกิดข้ึนม�กกว่�ระยะเวล�ที่เหตุก�รณ์หน่ึงๆ จะเกิดขึ้นอย่�ง

เฉพ�ะเจ�ะจง

ขณะท่ี ก�รพย�กรณ์ (Forecasting) เป็นก�รว�ดเส้นท�งก�รไปสู่

เป�้ประสงค์ทีค่�ดก�รณไ์วเ้พยีงเสน้ท�งเดยีวจ�กสถ�นะปจัจบุนัและสิง่ทีค่�ดว�่จะ

เป็นในอน�คต

3 สำ�นักง�นที่ปรึกษ�ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี. คว�มสำ�คัญของ Foresight Study ในปัจจุบัน. สถ�น

เอกอัครร�ชทูต ณ กรุงวอชิงตัน. สืบค้นจ�ก https://ostdc.org/th/news/-foresight-study-
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รูปที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง Foresight vs Forecasting

ที่มา: http://sebastianbuckup.com/charts-illustrations/ 

1.5 หลักการของ Strategic Foresight

ก�รจัดทำ�ภ�พอน�คต (Foresight) ช่วยให้องค์กรได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 

คว�มผันผวน คว�มไม่แน่นอน คว�มซับซ้อน และคว�มคลุมเครือของแนวโน้มและ

เหตกุ�รณ์ในโลก จดุมุง่หม�ยจงึเป็นก�รแสวงห�แนวท�งในก�รบรหิ�รจดัก�รองคก์ร

ให้สอดรับกับสถ�นก�รณ์และคว�มไม่แน่นอนท่ีอ�จเกิดข้ึนกับเป้�หม�ยในอน�คต

ทีก่ำ�หนดไว ้ดว้ยก�รเตรยีมท�งเลอืกทีเ่หม�ะสม โดยกระบวนก�รจัดทำ�ภ�พอน�คต

เปรยีบไดกั้บก�รทำ� Strategic Thinking ซึง่ผลลพัธส์ดุท�้ยทีจ่ะไดจ้�กกระบวนก�ร

จัดทำ�ภ�พอน�คต คือ ท�งเลือกท่ีเหม�ะสม หรือ Strategic Option ซึ่งจะเป็น 

ท�งเลือกสำ�หรับผู้บริห�ร องค์ก�ร กองทัพ หรือประเทศในก�รตัดสินใจท่ีอยู่ภ�ยใต้ 

Possible Scenarios ดังน้ัน ก�รจัดทำ�ภ�พอน�คต (Foresight Framework)  

จึงเชื่อมโยงกับก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ (Strategy) 
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ด้านข้อมูล แม้ว่�จะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับอน�คต แต่นักวิจัยอน�คตหรือ 

นกัยทุธศ�สตร ์จะแสวงห�ประโยชนไ์ดจ้�กแหลง่ขอ้มลูต่�ง ๆ  ในปจัจบุนัเปน็วตัถดุบิ

ในก�รวิเคร�ะห์ เช่น 

-  ข้อมูลเชิงปริม�ณ (Quantitative) เช่น เกี่ยวกับประช�กร ปริม�ณ 

ก�รผลิตกระแสไฟฟ้� ปริม�ณนำ้�ในเขื่อน รูปแบบก�รบริโภค ฯลฯ

- ข้อมูลเชิงคุณภ�พ (Qualitative) เช่น ก�รเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต  

ค่�นิยมและคว�มรู้สึกท�งสังคมในสังคม

- วรรณกรรม (Literatures reviews) เช่น บทวิเคร�ะห์ บทคว�ม 

ท�งวิช�ก�ร และวรรณกรรมออนไลน์ (รวมถึงบทคว�มข่�วและบล็อกต่�งๆ) 

-  ก�รสัมภ�ษณ์ (Interviews) ท้ังกับผู้เช่ียวช�ญเฉพ�ะด้�น (Expert) 

และผู้มีประสบก�รณ์ในภ�คปฏิบัติ 

-  ก�รเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative learning) เช่น ก�รประชุมกลุ่ม 

ก�รระดมคว�มคิดเห็น (Brain storming) 

รูปที่ 2 แสดงแหล่งที่มาของข้อมูลในการวิเคราะห์



Case study คู่มือการจัดทำาภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) 13

ปัจจัยพึงระลึกในการทำา Strategic Foresight ที่นักวิจัยอน�คตหรือ

นักยุทธศ�สตร์ ควรยึดมั่นไว้เสมอตั้งแต่เริ่มกระบวนก�ร คือ เม่ือสร้�ง Focal 

Question แลว้ตอ้ง ยดึ Focal Question เป็นหลกัตลอดก�รวเิคร�ะห ์โดยเฉพ�ะ

ในเรื่องห้วงเวล� เพื่อไม่ให้นำ�เหตุก�รณ์ปัจจุบันที่กำ�ลังเกิดข้ึนหรือเกิดขึ้นแล้ว 

ไปปะปนกับก�รสร้�งภ�พอน�คตที่ยังไม่เกิดขึ้น ยึดหลัก PDCR เป็นหลักสำ�คัญ 

ในก�รพิจ�รณ� Events และ Driving Forces (ร�ยละเอียดจะกล่�วถึงในกระบวนก�ร

จัดทำ� Strategic Foresight ต่อไป) และมีการจัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสม (Commit 

Resource) แต่ปัจจัยที่สำ�คัญที่สุดของก�รทำ� Strategic Foresight ที่ทำ�ให้ได้

ผลลัพธ์เป็น “ภ�พอน�คต” ที่แตกต่�งจ�กก�รก�รวิเคร�ะห์ด้วยวิธีอื่น ๆ คือ  

องค์ประกอบในตัวของผู้ท่ีร่วมก�รวิเคร�ะห์ ท่ีนอกจ�กควรเป็นผู้ท่ีมีอิทธิิพลต่อก�รคิด 

และก�รตดัสนิใจ (Influencer) แลว้ กค็วรจะเปน็ผู้ท่ีมจีนิตนาการ (Anticipation) 

ที่อยู่บนพื้นฐ�นของข้อมูลที่เป็นความจริง (Fact & Data) กล้าคิดนอกกรอบ 

(Out of the box) คิดในส่ิงท่ีไม่เคยคิดมาก่อน (Dare to go beyond the thinking) 

มคีวามกลา้เสีย่งอยา่งชาญฉลาด (Intelligence Risk) และกลา้ทีจ่ะสรา้งอนาคต 

(Shape the Future)

 นอกจ�กนี้ ยังมีปัจจัยที่พึงระวังในก�รทำ� Strategic Foresight เรียกว่� 

“Successful Trap กับดักแห่งความสำาเร็จ” ซ่ึงจะเป็นอุปสรรคต่อก�รสร้�ง

จินตน�ก�ร นั่นคือ การปลดพันธนาการทางความคิด หรือ Mental Block ทั้งที่

เกิดจ�กข้อผิดพล�ด คว�มล้มเหลว คว�มผิดหวัง และบทเรียนท่ีเลวร้�ยในอดีต  

รวมถึงคว�มสำ�เร็จท่ีผ่�นม�ท้ังหมดออกจ�ก

กระบวนก�รคิดและวิเคร�ะห์อน�คต เพร�ะ 

Mental Block มักเป็นทัศนคติส่วนบุคคลที่ยึด

ติดกับวิธีคิดแบบเดิม ๆ จึงปิดกั้นคว�มคิดใหม่ 

ทำ�ใหข้�ดก�รคิดจนิตน�ก�ร ซึง่เป็นปัจจยัท่ีสำ�คัญ

ม�กในก�รทำ� Strategic Foresight และ 

ก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์ขององค์กร
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ส่วนที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการ Foresight
ก�รมองอน�คต (Foresight) เป็นก�รว�ดเส้นท�ง ก�รไปสู่ 

เป้�หม�ยที่ค�ดก�รณ์ไว้ในอน�คตหล�ย ๆ เส้นท�ง ทั้งเส้นท�งที่ค�ดก�รณ์ให้ตรง

กับเป้�หม�ยและเส้นท�งที่เบี่ยงเบนที่อ�จเกิดข้ึน ไปในท�งท่ีดีกว่�หรือแย่กว่�ท่ี 

เปน็หนึง่ในเครือ่งมอืท่ีดท่ีีสดุในก�รสนบัสนนุก�รกำ�หนดนโยบ�ย ก�รพย�กรณเ์ปน็ 

กระบวนก�รของก�รค�ดก�รณเ์กีย่วกบัอน�คตโดยอ�ศยัข้อมลูในอดีต ปจัจุบนัและ

ก�รวิเคร�ะห์แนวโน้ม 

กระบวนการ Foresight คือ กระบวนก�รค�ดก�รณ์อน�คตอย่�ง 

เปน็ระบบและมคีว�มน�่เชือ่ถอื โดยคำ�นงึถงึปัจจยัด�้นสงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม 

เทคโนโลย ีก�รเมอืง และก�รทห�รทีม่ปีฏสิมัพนัธต์อ่กนั เพ่ือสง่เสรมิให้เกดิประโยชน์

ต่อก�รกำ�หนดทิศท�ง แนวนโยบ�ย และยุทธศ�สตร์ได้อย่�งครอบคลุมและ 

เหม�ะสมต่อบริบทของสังคมอน�คต ในส่วนที่ 2 นี้ จึงเป็นก�รสร้�งคว�มเข้�ใจ 

พ้ืนฐ�นเก่ียวกับก�รมองอน�คต โดยเร่ิมจ�กก�รทำ�คว�มเข้�ใจต้ังแต่พ้ืนฐ�นเก่ียวกับ 

วิจัยอน�คตและก�รศึกษ�อน�คต แล้วจึงเข้�สู่กระบวนก�ร Foresight เป็นลำ�ดับ

ต่อไป

จุมพล พูลภัทรชีวิน (2525) ให้คว�มของ “การวิจัยอนาคต” 

(Futures Research) ว่� หม�ยถึง แนวคิด วิธีก�ร กระบวนก�ร และระเบียบวิธี 

ที่ใช้ในก�รสำ�รวจ ศึกษ�แนวโน้มที่มีคว�มเป็นไปได้ในอน�คตเกี่ยวกับเรื่องที่ 

ทำ�ก�รศึกษ�ทั้งแนวโน้มที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ เพื่อสะท้อนแนวคิดว่�  

เร่ืองของอน�คตนั้นมีคว�มเป็นไปได้หล�ยทิศท�ง จึงต้องสำ�รวจแนวโน้มท่ีมี 

คว�มเป็นไปได้เหล่�นั้นให้ม�กท่ีสุดเท่�ที่จะเป็นไปได้ วิธีวิจัยอน�คตที่นิยม เช่น 

Delphi, Scenario Building และ Foresight เป็นต้น

ขณะที่ อนาคตศึกษา (Futures Studies) หม�ยถึง วิช�หรือส�ข�

วิช�ที่ศึกษ�ถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับก�รศึกษ�อน�คต ระเบียบวิธีที่ใช้ 
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ในก�รศึกษ�แนวโน้ม และท�งเลือกที่มีคว�มเป็นไปได้ในอน�คต ซึ่งเนื้อห�จะ

ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นแนวคิดและทฤษฎี กับส่วนที่เป็นระเบียบวิธี

เป้�หม�ยหลักของก�รศึกษ�และวิจัยอน�คตอยู่ที่ก�รสำ�รวจและ

ศึกษ�แนวโน้มทีเ่ป็นไปได้ หรอืคว�มน�่จะเป็นของเรือ่งทีศ่กึษ�ให้ม�กทีส่ดุเท�่ทีจ่ะ

ทำ�ไดไ้มว่�่จะเป็นเรือ่งทีพ่งึประสงคห์รอืไมก็่ต�ม ทัง้นีก้เ็พือ่ห�ท�งทำ�ใหเ้กดิแนวโนม้

ท่ีต้องก�ร ขณะเดียวกันก็ห�ท�งป้องกันหรือแก้ไขแนวโน้มท่ีไม่ต้องก�รให้หมดไปด้วย

นอกจ�กนี ้ยงัอ�จพบคำ�อืน่ ๆ  ทีม่คีว�มหม�ยใกลเ้คยีงหรอืเหมอืนกนั 

เช่น Futurology, Prognostics หรอื Anticipatory Science เปน็ตน้ ทีแ่มว้�่แตล่ะ

คำ�จะมีคว�มหม�ยเฉพ�ะตัว แต่ก็มีสิ่งท่ีเหมือนกันคือ ก�รเน้นเรื่องก�รศึกษ�และ

ค�ดก�รณ์หรือทำ�น�ยอน�คต

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงอนาคต (Futures Research)

ก�รวิจัยเชิงอน�คต (Future Research) ไม่ได้ผูกพันอยู่กับทฤษฎี 

ที่อธิบ�ยคว�มเป็นเหตุเป็นผลของเหตุก�รณ์ต่�ง ๆ ได้ แต่ก็มิได้หม�ยคว�มว่�  

ก�รวจิยัอน�คตจะใชว้ธิกี�รพย�กรณโ์ดยอ�ศยัสญัช�ตญิ�ณแตใ่นก�รตัง้สมมตฐิ�น

เก่ียวกับลักษณะคว�มสัมพันธ์ของเหตุก�รณ์ต่�ง ๆ และก�รจัดลำ�ดับเหตุก�รณ์ต่�ง ๆ  

นักวิจัยอน�คตจะมีอิสระม�กกว่�นักสังคมศ�สตร์ท่ีมักจะใช้และสร้�งทฤษฎี  

ตลอดจนข้อสมมุติในเชิงทฤษฎีต่�ง ๆ อ�จกล่�วได้ว่� ก�รวิจัยอน�คตมีผลต่อ 

ก�รพัฒน�ทฤษฎีต่�ง ๆ

Richard Slaughter (1995) เป็นคนแรก ๆ ในก�รอธิบ�ยก�ร 

ค�ดก�รณ์หรือก�รมองก�รณ์ไกล (Foresight) ของก�รวิจัยอน�คต โดยให้นิย�มว่�  

เป็นขีดคว�มส�ม�รถของมนุษย์ในก�รคิดไปข้�งหน้� พิจ�รณ� สร้�งแบบจำ�ลอง 

ก�รคิดสร�้งสรรค ์และตอบสนองตอ่เหตกุ�รณใ์นอน�คต นอกจ�ก Slaughter แลว้ 

ก่อนทีแ่นวคว�มคดิเรือ่ง Foresight จะถกูกล�่วถงึในเชิงง�นวจิยัอน�คต ยงัมนีกัคิด

ในอดีตอีกหล�ยท่�นที่อธิบ�ยก�รค�ดก�รณ์ท่ียังม�ไม่ถึงว่� อน�คตคว�มเป็นอยู่

ของมวลมนุษยช�ติถูกสร้�งขึ้นโดยมนุษย์ที่มีคว�มเป็นอยู่ที่ดี 
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ต�มแนวคดิของ Slaughter ก�รค�ดก�รณ์ (Foresight) คอื คว�มคดิ 

และคว�มเข้�ใจในระดับบุคคลที่ส�ม�รถขย�ยไปสู่ชุมชนหรือสังคมท้ังหมด  

(Major et al., 2001) บคุคลส�ม�รถมองเหน็ทัง้อน�คตตนเองและอน�คตของชมุชน  

โดยคว�มคิดที่เกี่ยวข้องกับอน�คตของชุมชนได้รับก�รพัฒน�ผ่�นว�ทกรรม 

ท�งสงัคมและฝังอยูใ่นกระบวนก�รของนวตักรรมท�งสงัคมจนกว่�พวกเข�จะม�ถงึ 

ขั้นตอนของก�รสร้�งอน�คต ท้ังก�รค�ดก�รณ์อน�คตของแต่ละบุคคลและชุมชน

และผลก�รกำ�หนดอน�คตของพวกเข�มนีำ�้หนกัทีดี่ในกระบวนก�รนี ้อย่�งไรกต็�ม

แนวคดิของ FCFS นัน้ภ�ยใต้คว�มสมัพนัธ์ท�งคว�มคดิทีว่่�กระบวนก�รมองอน�คต

จะต้องมกี�รว�ดภ�พเกีย่วกบัอน�คต (scenario) ทีค่�ดว่�จะเกดิข้ึนได้หรอืมโีอก�ส

เป็นไปได้ทีจ่ะเกดิข้ึน ภ�พอน�คตดงักล่�วอ�จมหีล�ยภ�พขึน้อยู่กบัก�รมองอน�คต

ภ�ยใต้แนวโน้ม เงื่อนไข และแรงขับท�งด้�นเทคโนโลยี สังคม ก�รเมือง วัฒนธรรม 

ฯลฯ เข้�ม�เป็นองค์ประกอบในก�รมองอน�คต ก�รสร้�งภ�พอน�คตจะช่วยให้เหน็

ภ�พฉ�ยของอน�คตในแบบต่�ง ๆ โดยมีปัจจัยคว�มแน่นอนและไม่แน่นอนท่ี 

อ�จเกิดขึ้น ซึ่งช่วยให้เกิดท�งเลือกในก�รเตรียมรับมือกับภ�พอน�คตที่จะเกิดขึ้น

อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2019)4 อน�คตศึกษ� (Futures Studies) 

เป็นศ�สตร์ที่ว่�ด้วยกระบวนก�รค�ดก�รณ์ กำ�หนด และต้ังรับกับอน�คตอย่�ง 

เปน็ระบบม�กขึน้ ซึง่ในปจัจบุนัไดร้บัคว�มสนใจม�กขึน้ เนือ่งจ�กก�รเปล่ียนแปลง

ในปจัจุบนัเกิดขึน้อย�่งรวดเรว็ เป็นวงกว�้ง และมคีว�มไมแ่นน่อนสงู ก�รมองอน�คต 

ไมใ่ชศ่�สตร์ทีเ่กดิขึ้นใหม่ เพร�ะในอดีต ก�รมองอน�คต คอื ศ�สตรข์องก�รทำ�น�ย

และก�รพย�กรณ์ แต่ปัจจุบัน ‘อน�คตศึกษ�’ เป็นศ�สตร์ท่ีคิดและใช้คว�มรู้เก่ียวกับ

อน�คตอย่�งเป็นระบบม�กขึ้น มีก�รนำ�กระบวนก�รเชิงวิทย�ศ�สตร์ม�วิเคร�ะห์

ร่วมกับคว�มรู้ในเชิงประวัติศ�สตร์ที่เกี่ยวข้อง

ประโยชนข์องอน�คตศกึษ� คอื ทำ�ใหเ้กดิก�รว�งแผนทีส่�ม�รถตอบ

รับกับโลกที่มีก�รเปลี่ยนแปลงและคว�มไม่แน่นอนสูงได้ดีขึ้น ซ่ึงวิธีก�รว�งแผน 
4  อภิวัฒน์ รัตนวร�หะ. ผศ.ดร. มองอน�คต ‘เมือง’ ไทย ผ่�นส�ยต�นักอน�คตศึกษ� 2019.  สืบค้นจ�ก  

https://www.the101.world/apiwat-interview-2019/
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แบบเดิมอ�จใช้ไม่ได้อีกต่อไป อน�คตศึกษ�จึงช่วยตีกรอบคว�มคิดในก�รวิเคร�ะห์

อดีต ปัจจุบัน และอน�คตได้ว่� ในอน�คตจะมีโอก�ส คว�มท้�ท�ยอะไรเกิดขึ้นได้

บ�้ง เพ่ือใหส้�ม�รถว�งแผนต�มปัจจยัเปลีย่นแปลงนัน้ ๆ  ได ้ทีส่ำ�คญัคอื ในปจัจบุนั 

กระบวนก�รศึกษ�และใช้อน�คต ไม่ได้เป็นแบบบนลงล่�ง (Top down) เหมือนใน

อดีต แต่เป็นก�รศึกษ�อน�คตที่กระบวนก�รมีก�รเปิดกว้�งให้คนจ�กหล�กหล�ย

ภ�คส่วนเข้�ม�มีส่วนร่วมได้ม�กขึ้น

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้อง

เหตุก�รณ์ที่ถูกนำ�ม�รวบรวมเป็นแนวโน้ม (Trends) ต�ม STEEP-M 

ก�รนำ�ม�วิเคร�ะห์ห�แรงผลัก (Driving Forces) ควรมีพื้นฐ�นอยู่บนแนวคิดและ

ทฤษฎีทีเ่ก่ียวขอ้ง ซึง่เร�จะไมย่ดึเพยีงแนวท�งใดแนวท�งหนึง่ในก�รอธบิ�ย Trend  

ที่เกิดขึ้น ในเอกส�รฉบับนี้จะขอยกตัวอย่�งทฤษฎีที่เคยถูกนำ�ม�ประกอบก�ร

วิเคร�ะห์ของศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ ดังนี้

2.2.1 ด้านสังคม

แนวคิดและทฤษฎีด้�นสังคม เป็นคว�มคิดที่อธิบ�ยพฤติกรรม 

ของมนุษย์ที่เกิดจ�กก�รรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน อ�จเกี่ยวกับวิถีก�รดำ�เนินชีวิต 

ก�รรวมกลุ่ม ก�รขัดแย้ง หรือก�รอธิบ�ยปร�กฏก�รณ์ต่�งๆ ในสังคม เช่น ทฤษฎีโครงสร้�ง

หน้�ที่นิยม (Structural-Functional Theory) ทฤษฎีคว�มขัดแย้ง (Conflict 

Theory) ทฤษฎีปริวรรต (Exchange Theory) ทฤษฎีก�รกระทำ�ระหว่�งกันโดยใช้

สัญลักษณ์ (Symbolic Interactionism) และ ทฤษฎีปร�กฏก�รณ์นิยม 

(Phenomenology or Ethnomethodology) เป็นต้น

2.2.2 ด้านเทคโนโลยี

แนวคิดและทฤษฎีด้�นเทคโนโลยี มีหล�ยกลุ่มทฤษฎี เช่น แนวคิด 

หลกัก�ร และทฤษฎขีองนวตักรรม ทฤษฎกี�รแพร่กระจ�ยนวตักรรม แนวคดิเกีย่วกบั

เทคโนโลยีส�รสนเทศซำ้�ๆ ทฤษฎีคว�มสัมพันธ์ระหว่�งทัศนคติท่ีมีต่อพฤติกรรม 
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(Theory of Reasoned Action) ทฤษฎีก�รยอมรับเทคโนโลยี (Technology 

Acceptance Theory) ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivational Theory) เป็นต้น

2.2.3 ด้านเศรษฐกิจ
แนวคดิและทฤษฎด้ี�นเศรษฐกจิ มกัเปน็กลุ่มทฤษฎีด้�นเศรษฐศ�สตร์ 

เช่น แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐศ�สตร์พฤติกรรม ทฤษฎี

คว�มต้องก�ร (Need Theories) และทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (The Theory of 

Consumer Behavior) เป็นต้น

2.2.4 ด้านสิ่งแวดล้อม
แนวคิดและทฤษฎีที่สำ�คัญในด้�นก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ 

และสิง่แวดลอ้ม เช่น แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดลอ้ม 

แนวคิดเก่ียวกับทุนท�งทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม แนวโน้มก�รเปล่ียนแปลง 

ที่มีผลต่อทุนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม แนวคิดเกี่ยวกับก�รจัดก�ร 

ส่ิงแวดล้อม แนวคิดด้�นก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม แนวคิดด้�นศักยภ�พของชุมชน 

คว�มเข้มแข็งของชุมชน ก�รมีส่วนร่วมของชุมชน และแนวคว�มคิดก�รจัดก�ร

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

2.2.5 ด้านการเมือง
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับก�รเมือง เช่น แนวคิดคว�มร่วมมือระหว่�ง

ประเทศ แนวคิดและทฤษฎีก�รมสีว่นรว่มท�งก�รเมอืง แนวคดิและทฤษฎีพฤตกิรรม

ท�งก�รเมือง แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมท�งก�รเมือง แนวคิดเกี่ยวกับก�รกล่อม

เกล�ท�งก�รเมือง แนวคิดเกี่ยวกับค่�นิยมพื้นฐ�นท�งก�รเมืองแบบประช�ธิปไตย 

ทฤษฎีก�รพัฒน�ท�งก�รเมือง เป็นต้น

2.2.6 ด้านความมั่นคง
(1) แนวคดิความมัน่คงแบบองคร์วม (Comprehensive Security) 

แนวคว�มคิด Comprehensive Security เป็นแนวคว�มคิดที่มุ่ง
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เน้นไปที่คว�มม่ันคงแห่งช�ติเป็นหลัก แต่จะพิจ�รณ�สภ�พแวดล้อมในมิติอื่นของ

ประเทศร่วมด้วย อีกท้ังต่อม�เมื่อกลุ่มประเทศอ�เซียนได้รวมตัวกัน ส่งผลให้ 
แนวคว�มคิด Comprehensive Security ในรูปของ National Resilience ถูกผลักดัน
ให้พัฒน�ขย�ยขอบเขตไปสู่ระดับภูมิภ�คอ�เซียนในลักษณะของ Regional 
Resilience ม�กขึ้นด้วย

(2) แนวคิดความมั่นคงสามัญ (Common Security) 
แนวคิดคว�มม่ันคงส�มัญ (Common Security) เป็นแนวท�งท่ีมุ่งจะ

ให้รัฐแต่ละรัฐประนีประนอม เน้นคว�มร่วมมือ และมองผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อ
หลีกเลี่ยงก�รเกิดสงคร�ม ลดก�รเผชิญหน้� และก�รป้องปร�มที่จะก่อให้เกิด 
คว�มขัดแย้งขึ้น กำ�ลังท�งทห�รจึงมีไว้เพื่อก�รป้องปร�มและป้องกัน แต่อย่�งไร
ก็ต�มแนวคว�มคิดนี้ก็ยังคงให้คว�มสำ�คัญกับบทบ�ทของทห�รอยู่ม�ก 

(3) แนวคิดความมั่นคงเชิงความร่วมมือ (Cooperative Security) 
แนวคดิคว�มมัน่คงเชงิคว�มรว่มมอื (Cooperative Security) เป็น

แนวคิดด้�นคว�มมั่นคงท่ีเกิดข้ึนใหม่ โดยผสมผส�นแนวคิดด้�นคว�มม่ันคงแบบ 
Comprehensive Security และ Common Security เข้�ด้วยกัน ได้เป็นรูปแบบ
คว�มรว่มมือของประเทศทีเ่ป็นพนัธมติรตอ่กัน (Collective Security) ขณะเดยีวกัน
กแ็สวงคว�มรว่มมอืกบักลุม่ท่ีมคีว�มคิดเหน็ต่�งกนั โดยเนน้ทีค่ว�มรว่มมอืในทกุมติิ
มิใช่ก�รเจ�ะจงในมิติก�รทห�รเพียงอย่�งเดียว 

2.3 กระบวนการจัดทำาภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight)
ก�รจัดทำ�ภ�พแนวโน้มในอน�คตเป็นก�รนำ�ประเด็นท่ีมีคว�มสำ�คัญ

และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน (common ground key issues) ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง
หรือกลุ่มผู้เชี่ยวช�ญ (Stakeholder) ม�ทำ�ก�รวิเคร�ะห์ผ่�นแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูล 
และข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้ฉ�กทัศน์ในอน�คต (Future Scenario) ของเหตุก�รณ์ 
(Events) ที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นในระยะเวล�ที่กำ�หนดไว้ต�ม Focal question ดังนั้น 
จึงต้องมีก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�รรับมือกับทุกเหตุก�รณ์ที่ค�ดว่�จะปร�กฏขึ้น

ในแต่ละฉ�กทัศน์ โดยมีร�ยละเอียดดังนี้
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2.3.1 จัดทำาภาพอนาคต

รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ (2560)5 Foresight เป็นแนวคิดที่มีต้นกำ�เนิด

ในประเทศสหรัฐอเมริก� ช่วงปีคริสต์ศตวรรษที่ 16 แต่ถูกนำ�ม�พัฒน�อย่�งจริงจัง

และเป็นระบบในก�รว�งแผนยุทธศ�สตร์ท�งก�รทห�รของกองทัพสหรัฐอเมริก� 

(Fahey & Randall, 1998; Malaska & Virtanen, 2005) เมื่อช่วงปี ค.ศ.1950-

1960 ซึ่งต่อม� เฮอร์แมน คาน (Herman Kahn) นักอน�คตศ�สตร์ ซึ่งถือได้ว่�

เป็นผู้ริเริ่มนำ�แนวคิดเรื่องก�รมองภ�พอน�คต (Foresight) ม�ประยุกต์ใช้ในก�ร

ว�งแผนเชิงยุทธศ�สตร์ โดยร่วมว�งแผนจินตน�ก�รอน�คตท�งก�รทห�รของ 

กองทัพอ�ก�ศด้วยก�รถอดองค์คว�มรู้เรื่องอน�คตศึกษ�จ�กประสบก�รณ์ และ

ประยุกต์ไปสู่ก�รพย�กรณ์อน�คตในภ�คก�รเมือง เศรษฐกิจ กระท่ังได้รับยกย่อง

เป็นผู้เชี่ยวช�ญด้�นอน�คตศ�สตร์ระดับต้นๆ ของโลก (Fahey & Randall, 1998; 

Malaska & Virtanen, 2005)

หลังจ�กนั้น แนวคิด Strategic foresight จึงถูกนำ�ม�ปรับปรุงและ

พัฒน�ขึ้นใหม่ เป็นเทคนิคก�รสร้�งภ�พอน�คตสำ�หรับว�งแผนพัฒน�องค์กรใน 

ภ�คอตุส�หกรรมพลงัง�นก่อนท่ีภ�ครฐับ�ลและภ�คธรุกจิจะนำ� Foresight ม�ศกึษ�

และใช้ในก�รว�งแผนของมิติวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เพ่ือค�ดก�รณ์เกี่ยวกับ

พฒัน�ก�รของวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย ีตอ่ม�หลงัทศวรรษที ่1990 จงึไดพ้ฒัน�

แนวคิดดังกล่�วให้ครอบคลุมกิจกรรมในมิติเศรษฐกิจและมิติสังคม เพื่อสร้�งขีด

คว�มส�ม�รถท�งก�รแข่งขัน ซึ่งก�รเพิ่มประเด็นท�งสังคมเข้�ม�เพื่อให้เห็นแนว

โนม้ของเหตกุ�รณแ์ละปัจจยัทีจ่ะกล�ยเปน็ตวัผลกัดนักจิกรรมท�งเศรษฐกจิ กระทัง่

ปจัจุบนั ก�รมองอน�คตจงึมกี�รใชข้อ้มลูท�งก�รทห�ร เศรษฐกจิ วทิย�ศ�สตรแ์ละ

เทคโนโลยี และสังคมเข้�ม�ผสมผส�นกันเพื่อใช้ในก�รวิเคร�ะห์ภ�พอน�คต  

1 เหตุก�รณ์

5  รักษ์พงศ์ วงศ�โรจน์. ก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้โมเดลก�รพย�กรณ์เชิงยุทธศ�สตร์รองรับอน�คต: มิติด้�น 

คว�มมั่นคง. โครงก�รจัดก�รคว�มรู้และถ่�ยทอดเทคโนโลยีจ�กผลง�นวิจัยและนวัตกรรม. สำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ. 2560. 
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Joseph Veros (2003)6 ได้พัฒน�รูปแบบก�รสร้�งภ�พอน�คต 

เรียกว่� Generic Foresight Model (GFM) ซึ่งรูปแบบดังกล่�วเป็นก�รสร้�งภ�พ

อน�คต (Scenarios) ท่ีจะเกิดข้ึนในอน�คตระยะย�ว โดยก�รสร้�งภ�พอน�คต 

(Foresight) ในกระบวนก�รน้ีจะแตกต่�งจ�กก�รพย�กรณ์ (Forecast) ซึ่งเป็น 

ก�รทำ�น�ยผลจ�กคว�มถ่ีของก�รเกิดข้อมูลน้ัน ๆ ในอดีต แล้วว�ดภ�พอน�คตว่�น่�จะ

เป็นอย่�งไร แต่ก�รว�ดภ�พอน�คตต�มกระบวนก�ร Foresight จะเป็นก�ร 

ค�ดก�รณ์ว่� สถ�นก�รณ์ข้�งหน้�น้ันจะเป็นอย่�งไร โดยมีปัจจัยนำ�เข้� (Input) ท่ีเป็น

เหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อเป็นฐ�นข้อมูลในก�รวิเคร�ะห์ 

(Analysis) ห�แนวโน้มของสถ�นก�รณ์หรือภ�พที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นในอน�คต 

ข้�งหน้� เช่น ก�รเปล่ียนแปลงท�งเทคโนโลยี สภ�พอ�ก�ศ โดยมีก�รประเมิน 

คว�มน่�จะเป็นของฉ�กทัศน์ (Scenario) ต�มโอก�สในก�รเกิดว่� ภ�พอน�คต 

(Foresight) ท่ีได้ มีฉ�กทัศน์ใดท่ีมีโอก�สจะเกิดขึ้นจริง (Interpretation) และมี

ฉ�กทัศน์ ใดที่อ�จจะเพียงแค่มี โอก�สเกิดขึ้น (Prospect ion) เพื่อนำ� 

ฉ�กทศัน์น้ันม�กำ�หนดนโยบ�ยหรอืแนวท�งทีต่อ้งปฏบิตั ิโดยนโยบ�ยหรอืแนวท�ง

ปฏิบัตินี้ ก็คือ ผลลัพธ์ (Output) นั่นเอง ซึ่ง GFM Model เป็นดังภ�พที่ 2

6 Maree Conway. An Overview of Foresight Methodologies. http://projects.mcrit.com/

esponfutures/documents/Foresight%20methodology/Conway%20M._An%20Overview%20

of%20Foresight%20Methodologies.pdf 
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ภาพที่ี่ 2 แสดงรูปแบบการสร้างภาพอนาคต หรือ GFM Model 

(Veros, 2003 อ้างถึงและปรับปรุงโดย Anita Sykes-Kelleher, 2006 & 2016)

2.3.2 แนวคิดฉากทัศน์ (Scenario)
อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2019) 7 ฉ�กทัศน์ (Scenario) เป็นแนวคิดและ

วิธีก�รแบบหนึ่ง จ�กหล�ยๆ แนวคิดและวิธีก�รท�งอน�คตศึกษ� โดยเป็น 

ก�รวิเคร�ะห์ว่� ปัจจัยหรือเหตุก�รณ์อะไรบ้�งที่มีผลกระทบสูงต่อเมือง ประเทศ 

ครอบครัว และตัวเอง แต่ก็จะมีคว�มไม่แน่นอนสูงในแง่ท่ีว่�จะเกิดข้ึนท่ีไหนและเม่ือไหร่

สถาบนัการมองอนาคตนวตักรรม (IFI) สำานกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ

(องค์การมหาชน) กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับวิทยาลัย 

สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2562) 8 ได้จัดทำ�เอกส�รวิช�ก�ร เรื่อง 

“เครื่องมือก�รมองอน�คต (Foresight tools)” ขึ้น อธิบ�ยถึงฉ�กทัศน์อน�คต  
7  อภวิฒัน์ รตันวร�หะ. ผศ.ดร. มองอน�คต ‘เมือง’ ไทย ผ�่นส�ยต�นกัอน�คตศกึษ� 2019. สบืคน้จ�ก https://

www.the101.world/apiwat-interview-2019/
8 สถ�บนัก�รมองอน�คตนวัตกรรม (IFI) สำ�นกัง�นนวัตกรรมแหง่ช�ต ิ(องคก์�รมห�ชน) กระทรวงวทิย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยี ร่วมกับวิทย�ลัยสหวิทย�ก�ร มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์. เครื่องมือก�รมองอน�คต (Foresight 

tools). 2562.
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ว่� ฉ�กทัศน์ (Scenario) หม�ยถึง มโนภ�พเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ในอน�คตที่มี 

“คว�มเปน็ไปได ้(Probability)” ซึง่มคีว�มคล�้ยคลงึกบัคำ�ว�่ “วสิยัทศัน ์(Vision)” 

แต่มีคุณลักษณะสำ�คัญที่แตกต่�งกัน 2 ประก�ร คือ

(1) “วิสัยทัศน์” จะให้คว�มสำ�คัญกับสถ�นก�รณ์ในอน�คตที่พึง

ประสงค์ แต่ “ฉ�กทัศน์” จะให้คว�มสำ�คัญกับ “คว�มไม่แน่นอน (Uncertainty)” 

และปัจจัยต่�ง ๆ ที่ส่งอิทธิพลต่อก�รขับเคลื่อนสถ�นก�รณ์ปัจจุบันไปสู่อน�คต  

ซึ่งจะส่งผลให้ส�ม�รถระบุและวิเคร�ะห์ “ฉ�กทัศน์ท�งเลือก (Alternative 

Scenario)” จนนำ�ไปสู่ก�รกำ�หนดเป็น “กลยุทธ์” หรือ “นโยบ�ย” เพ่ือรองรับ 

ก�รเปลี่ยนแปลงได้อย่�งเหม�ะสม

(2) “ฉ�กทัศน์”เป็นมโนภ�พท่ีถูกกำ�หนดข้ึนโดยผ่�นกระบวนก�รวิเคร�ะห์ 

สังเคร�ะห์ข้อมูลและหลักฐ�นเชิงประจักษ์อย่�งรอบคอบทั้งในเชิงปริม�ณและ 

เชิงคุณภ�พจนเกิดเป็นมโนภ�พที่สะท้อนให้เห็นคว�มเชื่อมโยงระหว่�งปัจจัย 

เกื้อหนุนและปัจจัยคว�มท้�ท�ยต่ออน�คตอย่�งชัดเจน

  นักอน�คตศ�สตร์จะมีคำ�จำ�กัดคว�มและวิธีก�รใช้ประโยชน์จ�ก 

ฉ�กทัศน์ที่หล�กหล�ย บ�งสถ�นก�รณ์นักอน�คตศ�สตร์ใช้ฉ�กทัศน์เป็นเครื่องมือ

กำ�หนดแนวคว�มคดิใหม ่หรอืเปน็จดุเริม่ตน้ของก�รถกเถยีง อภปิร�ยท�งเลือก และ

ให้ขอ้เสนอแนะเชงินโยบ�ยเพือ่ตกผลกึเปน็ฉนัท�มตหิรอืแนวปฏบิตัขิองคณะตอ่ไป 

นอกจ�กนี้ นักอน�คตศ�สตร์ยังส�ม�รถใช้ฉ�กทัศน์เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนก�ร

มองอน�คต (Foresight Process) ร่วมกับเคร่ืองมือมองอน�คตอื่น ๆ เพ่ือให้

วิเคร�ะห์และค�ดก�รณ์อน�คตได้อย่�งรอบด้�น เช่น ใช้ร่วมกับเทคนิคก�รสร้�ง

วิสัยทัศน์ (Visioning) และเรื่องเล่�เกี่ยวกับอน�คต (Future Narratives) เพื่อสร้�ง

แรงบันด�ลใจและสำ�รวจคว�มเป็นไปได้ของอน�คตม�กกว่� 1 สถ�นก�รณ์ 

ประเภทของฉ�กทัศน์ แบ่งต�มคุณลักษณะข้�งต้นได้ 2 ประเภท คือ 

(1) ภ�พพื้นฐ�นประวัติศ�สตร์ (Historically-based Scenario หรือ Future 

History) เป็นฉ�กทัศน์ที่เกิดจ�กก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลหรือทิศท�งก�รเปลี่ยนแปลง

จ�กอดตีและสถ�นก�รณ์ปัจจบัุนว่�จะนำ�ไปสูอ่น�คตไดอ้ย�่งไร (2) ภ�พแหง่อน�คต 
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(Images of the Future) เป็นฉ�กทัศน์ที่กล่�วถึงสถ�นก�รณ์ในอน�คตเพียงอย่�ง

เดยีวโดยไม่มรี�ยละเอยีดทีช่ัดเจนเกีย่วกบัโอก�ส คว�มท้�ท�ย และปัจจยัทีน่ำ�ไปสู่

อน�คต

สิ่งที่จำ�เป็นในก�รสร้�งและวิเคร�ะห์ฉ�กทัศน์

1) ข้อมูลปัจจัยสภ�พแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อองค์กรหรือ

ประเดน็ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัฉ�กทศันท์ีต่อ้งก�รสร�้ง เชน่ ขอ้มลูด�้นเศรษฐกจิ เทคโนโลย ี

และแนวโน้มรสนิยมของผู้บริโภค โดยข้อมูลเหล่�นี้ต้องผ่�นกระบวนก�รวิเคร�ะห์

อย่�งครอบคลุมทุกมิติ ก่อนเริ่มกระบวนก�รสร้�งและวิเคร�ะห์ฉ�กทัศน์

2) คว�มมุ่งมั่น (Commitment) ของผู้นำ�องค์กรทั้งในเชิง 

งบประม�ณ เวล� และพนัธสญัญ�ในก�รนำ�ผลวเิคร�ะหไ์ปกำ�หนดเปน็แผนกลยทุธ

หรือนโยบ�ย

3) ก�รสือ่ส�รทีม่ปีระสิทธภิ�พ ส�ม�รถประส�นคว�มรว่มมอืและ

ระดมพลังคว�มคิดของสม�ชิกภ�ยในองค์กร ในกรณีก�รสร้�งฉ�กทัศน์ชุมชน และ

นโยบ�ยระดบัประเทศ หนว่ยง�นทีร่บัผดิชอบตอ้งมกีลยทุธในก�รสือ่ส�รส�ธ�รณะ

ที่มีประสิทธิภ�พ ส�ม�รถประส�นคว�มร่วมมือและระดมสรรพกำ�ลังของทุก 

ภ�คส่วนเพื่อกำ�หนดฉ�กทัศน์ที่ชัดเจนและมีคว�มเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติม�กที่สุด 

  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (2563) ก�รจัดทำ�ภ�พอน�คต (Foresight)  

มีจุดมุ่งหม�ยเพื่อมุ่งแสวงห�แนวท�งในก�รบริห�รจัดก�รสถ�นก�รณ์ หรือคว�ม 

ไมแ่นน่อนทีอ่�จเกดิขึน้กบัเป�้หม�ยทีก่ำ�หนดไวใ้นอน�คตด้วยก�รเตรียมท�งเลือก

ที่เหม�ะสม โดยกระบวนก�รจัดทำ�ภ�พอน�คตเปรียบได้กับก�รทำ� Strategic 

Thinking ซึง่ผลลพัธส์ดุท�้ยทีจ่ะไดจ้�กกระบวนก�รจัดทำ�ภ�พอน�คต คอื ท�งเลอืก

ที่เหม�ะสม หรือ Strategic Option ซึ่งจะเป็นท�งเลือกสำ�หรับผู้บริห�ร องค์ก�ร 

กองทัพ หรือประเทศในก�รตัดสินใจที่อยู่ภ�ยใต้ Possible Scenarios ซึ่งเหตุผล 

ที่แสดงให้เห็นว่� ก�รจัดทำ�ภ�พอน�คต (Foresight) มีคว�มสำ�คัญต่อก�รจัดทำ�

ยุทธศ�สตร์ (Strategy) แสดงได้ด้วยภ�พ กรวยอน�คต (Future Cone) ต่อไปนี้
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กรวยอนาคต (Future Cone)

ในส่วนของคว�มสำ�คัญในก�รจัดทำ�ภ�พอน�คต อธิบ�ยได้ด้วยภ�พ 

กรวยอน�คตที่ซ้อนกันอยู่ 5 อัน ทั้ง 5 อันมีจุดกำ�เนิดร่วมกัน คือ “จุดเวล�ปัจจุบัน” 

ปล�ยกรวยทีเ่คลือ่นออกไปข้�งหน�้ คอื ระยะเวล� ทีย่ิง่ไกลจ�ก “จดุเวล�ปจัจุบนั” 

ม�กเท่�ไร ก็ยิ่งส่งผลต่อขีดคว�มส�ม�รถในก�รค�ดก�รณ์ภ�พอน�คตที่ลดลง  

จะเห็นว่� ยุทธศ�สตร์ระยะสั้น 3-5 ปี มักเป็นแผนที่ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรม�กนัก 

เพร�ะข้อมูลและองค์คว�มรู้ท่ีนำ�ม�จัดทำ�แผนเป็นข้อมูลที่จะมีโอก�สเกิดข้ึนอย่�ง

แน่นอน ขณะท่ียุทธศ�สตร์ระยะ 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี ข้อมูลและ องค์คว�มรู้ต่�ง ๆ  

ก็จะยิ่งเลือนร�งและค�ดก�รณ์ได้ย�กขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุนี้ยุทธศ�สตร์ระยะ  

10 – 20 ปี จึงจำ�เป็นต้องนำ�กระบวนก�ร Foresight ม�เป็นเครื่องมือในก�รจัดทำ�

ยุทธศ�สตร์ จ�กภ�พ จุดศูนย์กล�งป�กกรวย คือ Projected Future เป็นอน�คต

ที่องค์กรค�ดก�รณ์/เป้�หม�ยที่ตั้งไว้ กรวยสีฟ้า เป็นพื้นที่ของคว�มเป็นไปได้  

แบบ Probable ที่เกิดจ�กก�รรวบรวมเหตุก�รณ์ (Events) ที่เกิดขึ้นบ่อยกระทั่ง

กล�ยเป็น Trend ที่ชัดเจนว่�จะเกิดขึ้นอย่�งแน่นอนในระยะ 20 ปี กรวยสีเทาเข้ม 

เป็นพื้นที่ของคว�มเป็นไปได้แบบ Plausible ที่ในระยะ 20 ปีข้�งหน้�อ�จมี 
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องคค์ว�มรู ้(Knowledge) ทีเ่หม�ะสมตอ่ก�รบริห�รจัดก�รสถ�นก�รณใ์นเวล�นัน้

เกิดขึ้น กรวยสีเขียว เป็นกรวยที่อยู่ระหว่�งกรวยสีฟ้�กับกรวยสีเท� เป็นกรวย 

ทีเ่บน/เอยีงออกจ�ก Projected Future แตย่งัอยูใ่นพ้ืนทีท่ีรั่บได้แบบ Preferable 

ซึ่งก�รเบนน้ีอ�จเกิดจ�กแรงผลัก (Driving Force) ที่ม�จ�กเหตุก�รณ์ที่ไม่ได้ 

ค�ดก�รณไ์วว้�่จะเกดิ กรวยสเีทาออ่น เป็นพืน้ทีข่องคว�มเปน็ไปไดแ้บบ Possible 

ที่อ�จมีองค์คว�มรู้ในอน�คต (Future Knowledge) ที่เหม�ะสมต่อสถ�นก�รณ์ 

ในเวล�นั้นเกิดขึ้น แต่องค์คว�มรู้และ Trend ในพื้นที่นี้จะกว้�ง ได้ภ�พอน�คตที่ไม่

ชัดเจนเท่�กรวยที่เล็กกว่� และสุดท้�ย คือ กรวยสีแดง พื้นที่ของคว�มเป็นไปไม่ได้ 

(Impossible) เนื่องจ�กมีรัศมีป�กกรวยกว้�งม�กที่สุดอ จึงยู่ห่�งจ�ก Projected 

Future ม�ก ทำ�ให้มขีอ้มลูและองคค์ว�มรูท้ีส่นบัสนนุก�รว�ดภ�พอน�คตนอ้ยม�ก

จนข�ดคว�มชัดเจน

กล่าวโดยสรุป ภ�พกรวยอน�คต คือ ก�รแสดงระยะเวล�ที่ยิ่งย�วน�น

ออกไปเท่�ไร ป�กกรวยก็จะยิ่งกว้�งม�กขึ้น ทำ�ให้ก�รค�ดก�รณ์และมองภ�พ

อน�คตทำ�ได้ย�กม�กขึน้ สิง่ทีจ่ะควบคมุใหป้�กกรวยแคบลงจนใกล้เคยีง Projected 

Future ก็คือ การรวบรวมข้อมูลที่ดี เพื่อให้ได้ Trends และ Driving Forces  

ที่มีประสิทธิภาพในก�รพิจ�รณ�ว่� จะคงกลยุทธในก�รดำ�เนินก�รต่อไปอย่�งไร 

หรือจำ�เป็นต้องสร้�งกลยุทธใหม่ในก�รป้องกันหรือเสริมสร้�งหรือไม่ และอย่�งไร

กระบวนก�รจัดทำ�ภ�พอน�คต (Foresight) ในปัจจุบัน ส่วนม�กถูก

นำ�ม�ใชใ้นภ�คธรุกิจเพือ่ก�รค�ดก�รณอ์น�คตและก�รว�งแผนเพือ่รองรบัเหตกุ�รณ์

ในอน�คตระยะย�วที่มีคว�มไม่แน่นอนว่�จะเกิดขึ้น (Uncertainty) แต่ถ้�ห�กเกิด

ขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบ (Impact) ต่อธุรกิจอย่�งรุนแรง ซึ่งไม่ส�ม�รถแก้ไขได้ด้วย 

ก�รใช้ Risk Management ถูกจัดทำ�ข้ึนเพื่อรองรับต่อเหตุก�รณ์ที่มีผ่�น 

ก�รวเิคร�ะหแ์ลว้ว�่น�่จะเกดิข้ึน (Certainty) จงึส�ม�รถสร�้งแผนเผชญิคว�มเสีย่ง

รองรับได้ 

ขณะที่ในภ�คคว�มมั่นคง ยังไม่เคยมีก�รนำ�กระบวนก�รจัดทำ� 

ภ�พอน�คต (Foresight) กระท่ังในชว่ง 2 ปทีีผ่�่นม� (พ.ศ.2562-2563) ศนูยศ์กึษ�
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ยุทธศ�สตร์ จึงได้นำ� Generic Foresight Model (GFM) ของ Joseph Veros  

ม�ทำ�ก�รศึกษ�และประยุกต์ใช้ในก�รจัดทำ�ภ�พอน�คต (Foresight) ของภ�ค 

คว�มมั่นคงแบบองค์รวม (Comprehensive Security) โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี

ประสบก�รณ์ในก�รใช้กระบวนก�ร Foresight กรุณ�ให้เกียรติเป็นท่ีปรึกษ�  

พร้อมทั้งมีก�รแต่งตั้งคณะผู้เชี่ยวช�ญในมิติต่�ง ๆ เป็นผู้ให้ข้อคิดเห็นเพ่ือก�ร

ปรับปรุงกระบวนก�รให้มีคว�มสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

2.4 ตัวอย่างงานวิชาการที่ใช้กระบวนการ Foresight

Case study 1: 4 Futures of Thailand 

คว�มผันผวนและคว�มเหลื่อมลำ้�ท�งท่�มกล�งวิกฤตท�งก�รเมืองและ

สังคมที่แตกแยกทั้งในระดับประเทศและระหว่�งประเทศ กล�ยเป็นเร่ืองท่ีท้�ท�ย

ต่อคว�มอยู่รอดและก�รพัฒน�องค์กรให้มีคว�มยั่งยืน แต่ละองค์กรมีคว�มจำ�เป็น

อย่�งยิง่ทีจ่ะต้องห�วธิหีรอืเครือ่งมือในก�รรบัมอืกับคว�มไม่แน่นอน (Uncertainty) 

ทีอ่�จเกดิขึน้ในอน�คต และตดัสนิใจภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่�งรวดเรว็ได้

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ หรือ MASCI (2557) ได้สร้�งภ�พ

เหตุก�รณ์จำ�ลองอน�คตภ�ยใต้คำ�ถ�มสำ�คัญที่ว่� “อน�คตประเทศไทยใน ๕ ปีข้�ง

หน้�จะส�ม�รถเติบโตอย่�งยังยืนหรือไม่” (Will Thailand be able to attain 

sustainable growth in the next 5 years?)” โดยวิเคร�ะห์เหตุผลที่อ�จเป็นไป

ได้ (Plausible) จ�ก 2 แรงผลักดัน (Driving Force) คือ ก�รเปลี่ยนแปลงของ

ประช�ธปิไตย (Shift of Democracy) และก�รแบง่แยกท�งสงัคม (Social Divide) 

ซึ่งส�ม�รถแบ่งภ�พเหตุก�รณ์จำ�ลองอน�คตที่อ�จเกิดขึ้นในแต่ละจตุรภ�ค 

(Quadrant) ได้ดังรูป
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Scenario 1: รัฐบาลมีเสถียรภาพ เน้นก�รบริห�รแบบมีส่วนร่วม 

(Anticipatory Governance) เศรษฐกิจพัฒน�อย่�งก้�วกระโดด และสังคมมี 

คว�มเท่�เทียมกัน เรียกภ�พเหตุก�รณ์จำ�ลองอน�คตน้ีว่� “Land of the Rising Star” 

Scenario 2: รัฐบาลมีหลักการปกครองประชาธิปไตยอย่างเสรี แต่รัฐ

ไม่ส�ม�รถแก้ปัญห�คว�มเหลือ่มลำ�้ท�งสงัคมและเศรษฐกิจได้ เรยีกภ�พเหตกุ�รณ์

จำ�ลองอน�คตนี้ว่� “Land of the Freedom”

Scenario 3: รัฐบาลไม่ได้รับความชอบธรรมและไม่สามารถบริหาร

ประเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ สงัคมมคีว�มแตกแยกอย่�งรนุแรง คว�มเหลือ่มลำ�้ 

ท�งเศรษฐกิจและสงัคมมมี�กขึน้ เรยีกภ�พเหตกุ�รณ์จำ�ลองอน�คตนีว่้� “Land of 

the Falling Star”

Scenario 4: รัฐบาลมาจากการรัฐประหาร ไม่เป็นที่ยอมรับในภูมิภ�ค

ยโุรป และสหรฐัอเมรกิ� มกี�รกำ�หนดม�ตรฐ�น กฎระเบยีบ และก�รปรับโครงสร้�ง

ต่�งๆ เพ่ือลดปัญห�ก�รคอร์รปัชัน่ และคว�มเหล่ือมลำ�้ท�งเศรษฐกจิและสังคม เรียก

ภ�พ เหตุก�รณ์จำ�ลองอน�คตนี้ว่� “Land of the Junta”
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Case study 2: จะเกิดอะไรขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกในปี 

2563”

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (2557) ทำ�ก�รศึกษ�เพื่อสร้�งภ�พ

จำ�ลองเหตุก�รณ์อน�คต ในเรื่อง “จะเกิดอะไรขึ้นต่อก�รเปล่ียนแปลงสภ�พ 

ภูมิอ�ก�ศโลกในปี 2563” ท่ีสร้�งข้ึนบนพ้ืนฐ�นของแกนปัจจัยหลัก 2 แกน คือ แกน

ปัจจัยคว�มร่วมมือของน�น�ประเทศที่เป็นลักษณะคว�มร่วมมือเป็นไปในทิศท�ง

เดียวกัน (Aligned) หรือเป็นลักษณะคว�มร่วมมือทีไม่เป็นไปในทิศท�งเดียวกัน 

(Unaligned) และแกนปัจจัยก�รพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นฐ�นก�รใช้

พลังง�นจ�ก Fossil Fuel / Carbon-Based Fuel หรือ ก�รพัฒน�เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมบนพื้นฐ�นก�รเพิ่มปริม�ณก�รใช้พลังง�นทดแทน (Renewable Fuel / 

Non Carbon-Based Fuel) เพือ่ทดแทนแหลง่พลังง�นจ�กฟอสซิล ได้ภ�พอน�คต 

4 ภ�พ (Scenarios) ดังนี้

Scenario1: Balancing World พฤติกรรมผู้บริโภคมุ่งช่วยก�รแก้ไข

ปัญห�ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศโลก (climate change) และพย�ย�มเพิ่ม

ก�รใช้พลังง�นทดแทน (Renewable Energy) แม้ว่�จำ�นวนประช�กรโลกเพิ่มขึ้น

แต่ระดับคว�มรู้คว�มส�ม�รถของมนุษย์สูงขึ้นทำ�ให้ส�ม�รถสร้�งนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีอย่�งต่อเนื่อง ประเทศต่�ง ๆ ให้คว�มร่วมมือในก�รลดปริม�ณก๊�ซ 

เรือนกระจกสู่ช้ันบรรย�ก�ศโลก เค�รพกติก�ขององค์กรระหว่�งประเทศและนำ�ไปปฏิบัติ 

รวมทั้งมีก�รแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ก�รพัฒน�นวัตกรรมเทคโนโลยีที่สะอ�ด (Clean 

Technology) เพื่อบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�สู่คว�มยั่งยืน (Sustainable 

Development) ในขณะเดยีวกนัก�รย�้ยถิน่ฐ�นของประช�กรโลกแบบไร้พรมแดน 

และประช�คมโลกก้�วเป็นสังคมเดียวกัน (One World One Community)  

คว�มสำ�เร็จในก�รพัฒน�พลังง�นทดแทนทำ�ให้ก�รใช้พลังง�นฟอสซิลลดลงอย่�งรวดเร็ว 

ซึ่งทำ�ให้ปัญห�โลกร้อนเริ่มผ่อนคล�ยม�กข้ึน และประเทศต่�งๆ ส่วนใหญ่ดำ�เนิน

นโยบ�ยก�รพัฒน�ประเทศอย่�งยั่งยืน
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Scenario 2: Uniting World ประช�คมโลกตระหนกัถึงปญัห�โลกรอ้น 

ทำ�ให้องค์กรระหว่�งประเทศส�ม�รถกำ�หนดกฎระเบียบประช�คมโลกเพื่อลด

ปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรย�ก�ศโลก และประเทศต่�งๆ นำ�ไปปฏิบัติเพื่อ

ปกปอ้งระบบนเิวศของโลก มคีว�มรว่มมอืในก�รพัฒน�เทคโนโลย ีเศรษฐกจิ สังคม

และก�รเตือนภัยธรรมช�ติ โดยสหรัฐและประเทศจีนยอมรับข้อตกลง Climate 

Change Scheme ในก�รลดปรมิ�ณก�๊ซเรอืนกระจก (GHG) ก�รพฒัน�เทคโนโลยี

และวิศวกรรมมุ่งก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�นฟอสซิลควบคู่ก�รพัฒน�

พลังง�นทดแทนที่ยังมีต้นทุนก�รพัฒน�สูง ทำ�ให้ประเทศกำ�ลังพัฒน�ต้องพ่ึงพ�

พลังง�นฟอสซิลเป็นหลัก

Scenario3: Bleeding World โลกไม่ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รแก้

ปัญห�โลกร้อน ประเทศในกลุ่ม Organization for Economic Co-operation 

and Development (OECD) ไม่ยอมรับบทบ�ทขององค์กรระหว่�งประเทศ และ

ข้อจำ�กัดของแต่ละประเทศด้�นร�ยได้ ก�รศึกษ� เทคโนโลยี และก�รเมือง รวมทั้ง

ปัญห�วิกฤติเศรษฐกิจ ก�รกระจ�ยร�ยได้ทำ�ให้ประเทศต่�งๆ ยังไม่ส�ม�รถตกลง

ผลประโยชน์ร่วมกันได้ ทำ�ให้ตล�ดค�ร์บอนเครดิตล้มเหลว ก�รพัฒน�วิศวกรรม 

เทคโนโลยีมุ่งเพิ่มประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�นฟอสซิล ในขณะที่ก�รพัฒน�แหล่ง

พลังง�นทดแทนเกิดข้ึนไม่ม�กนัก ทำ�ให้ร�ค�น้ำ�มันปรับตัวเพิ่มขึ้นอย�่งต่อเนื่อง 

เศรษฐกิจเผชิญภ�วะถดถอยย�วน�น ทำ�ให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นอย่�งต่อเนื่อง

Scenario4: Scrambling World เหตุปัจจัยก�รเติบโตของเศรษฐกิจ

โลกมีคว�มแตกต่�งกันในระดับภูมิภ�คและระดับประเทศ ทำ�ให้คว�มร่วมมือเกิด

ย�กขึ้น และทำ�ให้ UNFCCC ประสบคว�มล้มเหลวในก�รผลักดันให้ประเทศต่�ง ๆ  

ร่วมมือในก�รลดปริม�ณก๊�ซเรือนกระจก แต่ผู้บริโภคโดยท่ัวไปตระหนักถึงผลกระทบ 

ที่จะต�มม�และมุ่งก�รบริโภคอย่�งยั่งยืน กลุ่มประเทศ OECD ประสบคว�มสำ�เร็จ

ในก�รพฒัน�แหลง่พลงัง�นทดแทนอย�่งม�ก แตต่น้ทนุก�รพฒัน�สูง ทำ�ใหป้ระเทศ

กำ�ลังพัฒน�ได้รับประโยชน์น้อย ทำ�ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นอย่�งช้� ๆ 
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รูปที่ 3 แสดงภาพอนาคต “จะเกิดอะไรขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศโลกในปี 2563”

ขอขอบคุณ : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ, 

https://www.masci.or.th/publication-magazine/mascintelligence/

Case study 3: “แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์

ของชาติของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 

2563 – 2570)”
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (2563) โดย นักศึกษ�หลักสูตรนักยุทธศ�สตร์ 

รุ่นที่ 13 ได้จัดทำ� “แผนปฏิบัติก�รก�รปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของช�ติ

ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศ�สตร์ช�ติ (พ.ศ. 2563 – 2570)” ซ่ึงจะตอบโจทย์  

แผนปฏิบัติก�รระดับ 3 เรื่อง “ตำ�บลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภ�ยใต้แผนแม่บท 

ด้�นคว�มม่ันคง เพ่ือให้บรรลุยุทธศ�สตร์ช�ติท่ี 1 ด้�นคว�มม่ันคง แผนปฏิบัติก�รน้ี 

สอดรับกับแนวท�งก�รเสริมสร้�งคนไทยท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ให้มีคว�มพร้อมตระหนัก
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ในเรื่องคว�มมั่นคง และมีส่วนร่วมในก�รแก้ไขปัญห�ของสังคมและพัฒน�ประเทศ 

และห�ปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลต่อคว�มคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ต่อประเด็นผลประโยชน์

ของช�ติ ต�มยุทธศ�สตร์ช�ติด้�นคว�มมั่นคง โดยใช้ก�รสร้�งภ�พอน�คต 

(Scenario Planning) ด้วยเทคนิค Foresight เพื่อฉ�ยภ�พอน�คตที่ทุกคน 

อย�กเห็น โดยนำ�ก�รตรวจสอบสภ�พแวดล้อม (Environmental Scanning) ด้วยกรอบ 

STEEP-M ม�เป็นเครื่องมือในก�รวิเคร�ะห์เพื่อห� Driving Force ได้ Key Driving 

Force ที่สำ�คัญและนำ�ม�สร้�ง Building block of Scenario และ Scenario 

framework โดยใช้เหตุก�รณ์ในอน�คตที่ให้ค่� HU & HI สูงสุดเป็นแกน คือ คว�ม

เป็นประช�ธิปไตยและก�รนำ�เสนอข้อมูลข่�วส�ร ได้ภ�พอน�คต 4 ภ�พ ได้แก่ 

Scenario 1: ฟา้รกัพอ่ ก�รเกดิเสรนิียมม�กขึน้ มคีว�มเปน็ประช�ธปิไตย 

สือ่สงัคมออนไลนเ์ข�้ม�เป็นสว่นหนึง่ของชวีติทัง้ในโลกสว่นตัว และวงก�รธรุกจิ แต่

ก�รเข�้ถงึขอ้มูลหรอืก�รกระจ�ยข�่วยงัถกูบิดเบอืนดว้ยกระแสท�งสงัคม ก�รเมอืง 

และก�รปกครองที่ไม่อยู่บนบรรทัดฐ�นของคว�มเป็นจริงโดยชอบธรรม

Scenario 2: รัฐอุดมคติ เป็นยุคของคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่�ทำ�ง�น 

ร่วมกัน มีเป้�ประสงค์เดียวกัน (Common Purpose) มีเวทีในก�รแสดงคว�มคิดเห็น

อย่�งมีม�รย�ทและมีวุฒิภ�วะในก�รแสดงออก รวมทั้งมีเสรีภ�พในก�รรวมกลุ่ม

อย่�งถูกกฎหม�ย ก�รศึกษ�เน้นให้ทักษะ ใช้กลไกในก�รขับเคลื่อนประเทศแบบมี

ส่วนร่วม สังคมมีคว�มเท่�เทียมในด้�นก�รเข้�ถึงทรัพย�กรและข้อมูลข่�วส�ร  

ไม่สร้�งคว�มวุ่นว�ยในสังคมด้วย Fake news สินค้�และผลิตภัณฑ์ในประเทศ 

มีม�ตรฐ�น (Standard) และได้รับก�รยอมรับในระดับโลก

Scenario 3: รัฐล้มเหลว เป็นยุคของก�รคอร์รัปชั่นในทุกระดับ  

เกิดปัญห�ในทุก ๆ ด้�น เช่น เศรษฐกิจตกต่ำ� ก�รศึกษ�ถดถอย เกิดก�รเรียกร้อง

ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ เกิดปัญห�และคว�มวุ่นว�ยท�งก�รเมือง เกิดก�รเลือกข้�ง 

ในก�รรับฟัง เกิดสงคร�มข่�วส�ร Fake news ที่ตรวจสอบที่ม�และคว�มถูกต้อง

ได้ย�ก เกิดก�รประท้วงและก�รปฏิวัติ เกิดก�รเรียกร้องจ�กหล�กหล�ยกลุ่ม 

ในสังคม เช่น กลุ่มเย�วชน คนรุ่นใหม่ คนชั้นกล�ง และกลุ่มอื่น ในทุก ๆ ระดับ
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Scenario 4: รัฐติดหล่ม เกิดก�รเคลื่อนไหวต่อต้�นรัฐบ�ล เกิดองค์กร

ตรวจสอบอำ�น�จรัฐ คนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนธุรกิจเองไม่พึ่งพ�หน่วยง�นภ�ครัฐ  

ภ�ครัฐถูกขัดขว�งในก�รดำ�เนินนโยบ�ยเศรษฐกิจ ทำ�ให้ก�รพัฒน�ประเทศล่�ช้� 

เกิดคว�มขัดแย้งท�งคว�มคิดในทุกระดับ ประช�ชนเข้�ถึงข้อมูลได้ทุกช่องท�ง

กระทัง่ย�กแกก่�รควบคมุ เกดิ Deep fake และคนรุน่ใหมเ่ลือกเสพส่ือทีม่คีว�มคดิ

ในแนวท�งเดียวกับตนเอง

รูปที่ 4 แสดงภาพอนาคต “แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ

ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2563 – 2570)”
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ส่วนที่ 3

กระบวนการจัดทำาภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ (Strategic 

Foresight)

จ�กส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นก�รทำ�คว�มเข้�ใจพื้นฐ�นของก�รศึกษ�และวิจัย

อน�คตด้วยกระบวนก�ร Foresight พร้อมท้ังตัวอย่�งของก�รจัดทำ�ภ�พอน�คต 

ในส่วนที่ 3 นี้ จึงเป็นกระบวนก�รจัดทำ�ภ�พอน�คต (Foresight) แบบ Deductive 

ซึ่งก่อนเริ่มกระบวนก�ร ควรให้คว�มสำ�คัญต่อก�รเตรียมคว�มพร้อมเบื้องต้นใน

ประเด็นต่อไปนี้

•	 ก�รเชิญผู้ เข้�ร่วมระดมคว�มคิด ควรเชิญผู้มีส่วนร่วมเป็น 

เจ้�ของหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ให้ครอบคลุมม�กที่สุดเท่�ที่จะเป็น

ไปได้ ซึ่งจำ�นวนของผู้เข้�ร่วมระดมคว�มคิดเพื่อเขียนภ�พอน�คต ควรมีจำ�นวน

ประม�ณ 25-30 คน เมื่อแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ควรมีกลุ่มละ 6-10 คน เพื่อให้ผู้เข้�ร่วม

แต่ละท่�นมีโอก�สในก�รแสดงคว�มคิดเห็นได้โดยทั่วถึง 

•	 ก�รเตรียมคว�มพร้อมของผู้เข้�ร่วมระดมคว�มคิด ควรมีก�ร

สื่อส�รให้ผู้เข้�ร่วมระดมคว�มคิดเข้�ใจในบทบ�ทและหน้�ที่ว่� พวกเข� คือ  

ผู้เชี่ยวช�ญในประเด็นท่ีจะระดมคว�มคิด ซึ่งจะเป็นผู้ให้ท้ังข้อมูลเหตุก�รณ์  

องค์คว�มรู้ และคว�มคิดเห็นในก�รสร้�งภ�พอน�คต โดยคณะผู้ดำ�เนินก�รกลุ่ม 

(Facilitator) อ�จช่วยเตรียมคว�มพร้อมโดยก�รจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐ�น หรือสรุป

ประเด็นเหตุก�รณ์ที่อ�จมีนัยสำ�คัญต่อก�รระดมคว�มคิดไว้ให้ล่วงหน้�

•	 ก�รจัดเตรียมสถ�นที่ประชุมเชิงปฏิบัติก�ร ควรมีสิ่งอำ�นวย 

คว�มสะดวกท่ีจะให้คณะผู้เข้�ร่วมระดมคว�มคิด ส�ม�รถดำ�เนินกิจกรรมได้ เช่น กระด�ษ

บนัทกึ (Post it) ป�กก� กระด�นหรอืกระด�ษขน�ดใหญเ่พือ่สรปุประเดน็หรอืปจัจยั

ที่เป็นภ�พรวมของกลุ่ม เป็นต้น
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หลังจ�กเตรียมคว�มพร้อมข้�งต้นแล้ว เมื่อผู้ร่วมระดมคว�มคิดพร้อม

จึงเข้�สู่กระบวนก�รจัดทำ�ภ�พอน�คตท�งยุทธศ�สตร์ ซึ่งกระบวนก�รฯ ประกอบ

ด้วย 8 Module ดังนี้

Module 1: Focal Question & Timeline เป็นก�รกำ�หนดโจทย์ 

ในก�รจัดทำ�ภ�พอน�คต ทำ�ให้เห็นขอบเขตของบริบทของข้อมูลเหตุก�รณ์ 

ที่เกี่ยวข้องและห้วงเวล�ในอน�คตที่ต้องก�รศึกษ� เช่น ต้องก�รจัดทำ�ภ�พอน�คต

ในระดับใด ครอบคลุมพื้นที่กว้�งเพียงใด และเป็นภ�พอน�คตในระยะไกลเพียงใด 

(กี่ปี) เป็นต้น 

Module 2: Strategic Intelligence Scanning (SIS) คือ ก�รค้นห�

และรวบรวมขอ้มลูในรปูแบบของเหตกุ�รณ ์(Events) ทีค่ล�้ยคลงึกนั นำ�ม�จดัเปน็ 

กลุม่เหตกุ�รณ ์(Cluster) เพ่ือวเิคร�ะหห์�รปูแบบ (Pattern) และแนวโนม้ (Trends) 

ของเหตุก�รณ์ในอน�คต

Module 3: Environmental Scanning เป็นกระบวนก�รตรวจสอบ

สภ�พแวดลอ้มเพือ่กว�ดสญัญ�ณทีอ่�จสง่ผลทัง้ด�้นบวกและลบในแนวระน�บ แบบ

กระจ�ย กว้�งครอบคลุมในทุกมิติของ STEEP-M เรียกผลที่ได้จ�กตรวจสอบสภ�พ

แวดล้อมนี้ว่� “เหตุก�รณ์” (Events)

Module 4: Emerging Issues and Trends ข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ใน

รูปแบบของเหตุก�รณ์ (Events) จ�ก Module 3 จะถูกนำ�ม�พิจ�รณ�กระทั่งออก

ม�เป็น Trends ที่อ�จจะเกิดขึ้นในอน�คต ใน Module 4 นี้ จึงเป็นก�รยกตัวอย่�ง

ของก�รห� Event และ Signal ทีจ่ะเปน็ Trends และเกีย่วขอ้งกบั Focal Question 

ที่กำ�หนด

Module 5: Driving Forces ก�รห� Driving Forces (DF) ที่เป็น 

แรงผลักดันให้เกิดแนวโน้ม (Trend) ของเหตุก�รณ์ไปในทิศท�งใดทิศท�งหน่ึง ซ่ึงอ�จ

ทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงทั้งท�งตรงและท�งอ้อม 
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Module 6: Scenario Matrix คอื ก�รจินตน�ก�รภ�พหรือสถ�นก�รณ์

ในอน�คต ณ จุดเวล�ที่กำ�หนดไว้ใน Focal question และก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์

ในต�ร�ง U

Module 7: Developing Scenarios/ Scenario Stories ภ�พอน�คต 

4 ภ�พที่เป็นก�รสร้�งแบบ Deductive บนพื้นฐ�นของเหตุก�รอน�คตที่มี 

คว�มไม่แน่นอนสูง และมีผลกระทบสูง (High Uncertainty and High Impact) 

Module 8: Strategic Options/ Selecting Strategic Options  

ภ�พอน�คตทั้ง 4 ภ�พจะนำ�ไปวิเคร�ะห์ห�โอก�ส และอุปสรรค (O&T) เพื่อสร้�ง

ท�งเลือกท�งยุทธศ�สตร์ (Strategic Options)”

กระบวนก�รของก�รจัดทำ�ภ�พอน�คตเชิงยุทธศ�สตร์ทั้ง 8 Module 

แสดงดังรูปที่ 5 และมีร�ยละเอียดในก�รดำ�เนินก�รแต่ละขั้นตอน ต่อไปนี้ 
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3.1 กระบวนการจัดทำาภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์

Module 1: Focal Question & Timeline

Module 1

การกำาหนด Focal Question & Timeline

Focal Question คือโจทย์ หรือ กรอบแนวท�งในก�รศึกษ� หรือ 

ก�รคิดค้นห�ท�งเลือกใหม่ ซ่ึง Focal Question จะเป็นส่ิงควบคุมให้ก�รศึกษ�ดำ�เนิน 

ไปต�มกรอบที่กำ�หนด ส่วนม�ก Focal Question มักจะมีลักษณะสำ�คัญ ดังนี้

	เป็นประเด็นท่ีมีคว�มสำ�คัญ (Critical issues) หรือเป็นปัญห�ร้�ยแรง 

(Wicked Problem) ที่องค์กรต้องก�รก�รตัดสินใจ แต่ยังห�คำ�ตอบไม่

ได้และไม่ใช่คว�มเป็นจริงที่กำ�ลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน

	ประเดน็สำ�คญั (Critical issues) หรอืปญัห�ร�้ยแรง (Wicked Problem) 

ที่เกิดขึ้นนั้นอ�จเป็นสิ่งที่องค์กรต้องเผชิญเมื่อเกิดก�รเปลี่ยนแปลงหรือ

เป็นคว�มท้�ท�ยที่ไม่เคยมีม�ก่อนซึ่งม�จ�กหล�ยส�เหตุ จึงย�กที่จะ

อธิบ�ยหรือห�คำ�ตอบในก�รแก้ไขที่ถูกต้องได้ 

	ประเด็นที่สร้�งคว�มขัดแย้ง หรือส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholder) ม�ก ยิ่งเป็น Wicked Problem)

	เป็นประเด็นที่มีคว�มไม่แน่นอน (Uncertainty) ว่�จะเกิดหรือไม่ 

ในอน�คต แตห่�กเกดิขึน้จะสง่ผลกระทบ (Impact) ตอ่องคก์รหรอืสงัคม
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อย่�งรุนแรง ซ่ึงแม้ว่�ประเด็นนั้นจะมีก�รส่งสัญญ�ณออกม�ตั้งแต่ใน

ปัจจุบัน แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่�ยที่จะห�คำ�ตอบสุดท้�ยออกม� 

	เปน็คำ�ถ�มท่ีถูกตัง้ข้ึน แลว้ทำ�ให้ไดค้ำ�ตอบทีด่ทีีส่ดุคำ�ตอบแรก คือ “ไมรู่”้

ก�รกำ�หนด Focal Question จึงเป็นเสมือนก�รสร้�งขอบเขตในก�รคิด

วเิคร�ะหใ์หผู้ว้เิคร�ะห ์ไมห่ลดุออกไปจ�กกรอบเวล�และประเด็นเนือ้ห�ทีเ่กีย่วขอ้ง 

อีกทั้งก�รตั้ง Focal Question ที่ดีและครอบคลุมเนื้อห�จะเป็นสิ่งที่ดึงดูด 

คว�มสนใจจ�กผู้คนได้ม�ก

Timeline คือ จุดเวล�ท่ีต้องก�ร เมื่อผู้วิเคร�ะห์ทำ�ก�รวิเคร�ะห์จะต้อง

เป็นก�รจินตน�ก�รถึงภ�พอน�คต ณ จุดเวล�ที่ถูกกำ�หนดไว้ใน Focal Question 

ตัวอย่�ง  “ก�รศึกษ�ของกองทัพไทยในปี ค.ศ.2040” 

  “ภ�พอน�คตประเทศไทยในปี พ.ศ.2580”

สิ่งที่ต้องพึงตระหนัก คือ ก�รกำ�หนดขอบเขตที่แคบม�กอ�จทำ�ให้ลง 

ร�ยละเอียดในก�รวิเคร�ะห์ได้ลึก แต่ก็อ�จไม่ครอบคลุมได้อย่�งท่ัวถึง ในท�งกลับกัน  

ก�รกำ�หนดขอบเขตที่กว้�งไปก็จะทำ�ให้ก�รวิเคร�ะห์ผลไม่ส�ม�รถลงลึกใน 

ร�ยละเอียดได้ ภ�พที่ออกม�ก็อ�จจะคล�ดเคลื่อน ไม่ตรงต�มวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

ดังนั้น ผู้ศึกษ�จึงควรกำ�หนดโจทย์ท่ีมีขอบเขตเหม�ะสมกับวัตถุประสงค์และ

ทรัพย�กรที่มีอยู่

Module 2: Strategic Intelligence Scanning (SIS) System
Strategic Intelligence Scanning (SIS) เป็นขัน้ตอนหนึง่ในกระบวนก�ร 

Anticipatory Organization Advance Strategic Process ซ่ึงข้ันตอนก�รทำ� 

Strategic Intelligence Scanning (SIS) คือ ก�รค้นห�และรวบรวมข้อมูลในรูป

แบบของเหตุก�รณ์ (Events) ซึ่งจำ�นวนคว�มถี่ของก�รเกิดเหตุก�รณ์ที่คล้�ยคลึง

กัน ห�กมีจำ�นวนก�รเกิดบ่อย เร�จะรวมเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่� “สัญญ�ณ” (Signal) 

และสัญญ�ณท่ีมีก�รเกิดข้ึนบ่อย ๆ ในหล�ย ๆ พื้นที่จะจัดเป็นกลุ่มเหตุก�รณ์ 
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(Cluster) ซึ่งกระบวนก�รนี้ จะถูกกระทำ�ซำ้�ๆ กันจนทำ�ให้ผู้วิเคร�ะห์ส�ม�รถมอง

เห็นเป็นรูปแบบ (Pattern) กระทั่งเห็นแนวโน้ม (Trends) ของสถ�นก�รณ์ที่อ�จ

จะเกิดขึ้นในอน�คตได้ กระบวนก�รนี้จึงให้ “ผลลัพธ์” ที่มีคว�มสำ�คัญต่อก�รสร้�ง

ภ�พอน�คตนั่นคือ ตัวผลักดัน หรือ Driving Force (DF) โดยก�รทำ� Strategic 

Intelligence Scanning จะเป็นข้ันตอนแรกของกระบวนก�ร Anticipatory 

Organization Advance Strategic Process ดงัรูปที ่6 และ รปูที ่7 

รูปที่ 6 กระบวนการจัดทำาภาพอนาคตด้วย กระบวนการ 
Anticipatory Organization

รูปที่ 7 Module 2: ขั้นตอนการทำา Strategic Intelligence 
Scanning
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จ�กรูปที ่7 จะเหน็ว�่ ขัน้ตอนก�รทำ� Strategic Intelligence Scanning 

จะทำ�ก�รตรวจสอบสภ�พแวดล้อมใน 2 ลักษณะ คือ Horizontal Scanning และ 

Issues Center Scanning ซึ่งทั้ง 2 ลักษณะมีคว�มสำ�คัญม�ก โดยคว�มแตกต่�ง

ของวิธีก�รจะช่วยทำ�ให้เร�ได้ข้อมูลที่มีคว�มสมบูรณ์ไปใช้ในก�รสร้�งภ�พอน�คต

ต่อไป ร�ยละเอียดจะกล่�วใน Module 3 ต่อไป 

Module 3: Environmental Scanning
Environmental Scanning เป็นกระบวนก�รตรวจสอบสภ�พแวดล้อม

เพื่อกว�ดสัญญ�ณท่ีอ�จส่งผลท้ังด้�นบวกและลบในแนวระน�บ ครอบคลุมในทุก

มิติ เรียกผลที่ได้จ�กตรวจสอบสภ�พแวดล้อมนี้ว่� “เหตุการณ์” (Events) ซึ่งเมื่อ

มีก�รสะสมเหตุก�รณ์ไว้ม�กก็จะทำ�ให้เห็นแนวโน้ม (Trend) ท่ีส�ม�รถวิเคร�ะห์

เพื่อค�ดก�รณ์เหตุก�รณ์ที่อ�จเกิดขึ้นในอน�คตและส�ม�รถอธิบ�ยถึงแรงผลักดัน 

(Driving forces) ที่อยู่เบื้องหลังได้ ซึ่ง Environmental Scanning ใน Module 3 

จะมี 2 ขั้นตอน คือ 

3.1 Horizontal Scanning/ Issues Center Scanning/ STEEP-M 

(1) Horizontal Scanning

ในส่วนของ Horizon Scanning 

เป็นก�รตรวจสอบสภ�พแวดล้อมที่ ข้อมูล 

มีคว�มกว้�ง ม�จ�กแหล่งข้อมูลจำ�นวนม�ก  

และหล�กหล�ย เพือ่ใหผู้ว้จิยัไดรั้บมุมมองทีก่ว�้ง

แ ล ะ ครอบค ลุมสภ�พแวด ล้อม ใน ทุก มิ ติ  

(comprehensive) อ�จค้นพบเหตุก�รณ์ 

(Events) ที่เหมือนกันหรือคล้�ยกันจ�กแหล่ง

ที่ม�ที่แตกต่�งกัน ซึ่งไม่ใช่เร่ืองผิด แต่กลับเป็น 

สิง่ทีด่ทีีนั่กวเิคร�ะหแ์ตล่ะคนมแีหลง่ข้อมลูเฉพ�ะ
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ของตนเองเพื่อพย�ย�มหลีกเลี่ยงก�รทับซ้อน และเป็นก�รตรวจสอบคว�มถูกต้อง

ของข้อมูลไปพร้อมกัน

(2) Issues Center Scanning

จ�กข้�งต้นจะพบว่� ขอบเขตของก�รตรวจสอบสภ�พแวดล้อมแบบ 

Horizon Scanning จะทำ�ให้ได้ข้อมูลที่มีขน�ดใหญ่ เนื่องจ�กม�จ�กแหล่งข้อมูล 

ที่ม�กม�ยและใช้ก�รค้นห�ที่กว้�ง ซึ่งจะแตกต่�งจ�กก�รตรวจสอบสภ�พแวดล้อม

แบบ Issue Centered Scanning ท่ีจะทำ�ให้ไดข้อ้มลูเชิงลกึของเหตกุ�รณ์ทีล่ะเอยีด

กว่�เดิมหรือเป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำ�หรับ Events ท่ีได้จ�กก�รทำ� Horizontal 

Scanning จะถูกนำ�ม�จัดกลุ่มรวมกันเป็น Cluster หรือ Trend เพื่อยืนยันข้อมูล

ให้มีคว�มชัดเจนและครอบคลมุม�กขึน้ ซึง่ Issues Center Scanning จะเปน็ขอ้มลู

ที่มีคว�มเจ�ะจงต่อ Events ที่เกี่ยวข้องกับ Focal Question หรือแผนง�นที่กำ�ลัง

ศึกษ�อยู่

(3) STEEP-M 

จ�กก�รตรวจสอบสภ�พแวดล้อมแบบ Horizon scanning และ Issues 

Center Scanning ทีเ่กดิข้ึนจ�ก Events ซึง่สมัพนัธห์รอืมคีว�มเกีย่วเนือ่งกบั Focal 

Question ที่เร�กำ�หนดไว้ จะม�จ�กก�รเก็บรวบรวมข้อมูลเหตุก�รณ์โดยใช้ 

หลักก�รของ STEEP-M ซึ่งเป็นข้อมูลหรือเหตุก�รณ์ท�งสังคม (Social) เทคโนโลยี 

(Technology) เศรษฐกิจ (Economic) สิ่งแวดล้อม (Environment) ก�รเมือง 

(Politic) และก�รทห�ร (Military) ซึ่งจะช่วยเติมเต็มให้เห็นว่� เหตุก�รณ์ (Event) 

และแนวโน้ม (Trend) นั้นมีคว�มเกี่ยวข้องหรือส่งผลต่อมิติต่�ง ๆ ในทิศท�งใด 

ทั้งนี้ ข้อมูลที่จะใช้ในก�รประเมินสภ�วะแวดล้อมให้พิจ�รณ�จ�กข้อมูล

เชิงทุติยภูมิ (Secondary Research/ Desk Research) ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่มี

คว�มน่�เช่ือถือและส�ม�รถอ้�งอิงได้ หรือเป็นแหล่งข้อมูลที่ม�จ�กสถ�บัน/ ง�น

วจิยัทีม่กี�รวเิคร�ะห์ไวแ้ลว้ เชน่ Shaping Tomorrow, US National Intelligence 

Council, Singapore Horizon Scanning, Trend watching firms (Futures 

Company, Trend watching) เป็นต้น 
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สรุปว่า ก�รประเมินสภ�วะแวดล้อมให้วิเคร�ะห์ภ�ยใต้ STEEP-M 

Framework แล้ววิเคร�ะห์ห� Driving Forces ที่สัมพันธ์กับ Focal Question ที่

ตั้งไว้ ซึ่งมีลำ�ดับก�รประเมินสภ�วะแวดล้อมต�มภ�พต่อไปนี้ 

3.2 การพิจารณา Good Events vs. Poor Events
ก�รวิเคร�ะห์เหตุก�รณ์ (Events) ว่�เรื่องใดเป็น Good Events หรือ 

Poor Events ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิ ประสบก�รณ ์และคว�มเชีย่วช�ญของผูว้เิคร�ะห์

เกี่ยวกับ Focal Question ที่จะศึกษ� รวมถึงคว�มเข้�ใจในกระบวนก�รวิเคร�ะห์

ดว้ยระบบ Strategic Intelligence Scanning (SIS) ซ่ึงก�รพิจ�รณ�เลือกเหตุก�รณ์

ที่ดี (Good Events) ส�ม�รถเป็นตัวแทนของข้อมูลขน�ดใหญ่ได้ มีหลักเกณฑ์ใน

ก�รพิจ�รณ�ขอบเขตของเนื้อห�ที่พึงตระหนัก ดังนี้
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หลักเกณฑ์การพิจารณา Good Events 

(1) เหตุการณ์ท่ีดีต้องมีกรอบเวลา พ้ืนท่ีของผลกระทบ ตัวเลขหรือจำานวนเงิน 

เช่น “South Korea culls over 6 percent of poultry to curb bird flu”

(2) เหตุการณ์ที่ดีต้องมีความสำาคัญและมีผลกระทบ 

เช่น “Worst Ebola Outbreak in Seven Years Kills 83 in Guinea”

(3) เหตุการณ์ที่ดีต้องไม่ใช่ส่วนเล็กของงานชิ้นใหญ่

เช่น “Thailand Protests: Bangkok Shutdown”

(4) เหตุการณ์ที่ดีต้องเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง โอกาส และมีผลกระทบ 

เช่น “Largest Known Rare Earth Mineral Deposit Discovered”

(5) มีความเกี่ยวข้องและเหมาะสมสำาหรับหัวข้อที่ศึกษา หรือสัมพันธ์กับ
ภารกิจของหน่วยงาน
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หมายเหตุ – แหล่งข้อมูลที่อ้�งถึงควรตรงหรือเกี่ยวข้องกับ Focal 

Question ที่ศึกษ� เพื่อไม่ทำ�ให้ผู้อ่�นเสียเวล�ไปกับข้อมูลท่ีม�กม�ยแต่ไม่เป็น

ประโยชน์

Module 4: Emerging Issues and Trends
จ�กกระบวนก�ร Strategic Intelligence Scanning (SIS) ใน  

Module 3 จะได้ข้อมลูในรปูแบบของ “Events” ทีส่่งสญัญ�ณ (Signal) ทีน่่�สนใจ

และอ�จมีนัยสำ�คัญม�กขึ้นในอน�คต ใน Module 4 จึงเป็นก�รจัดกลุ่ม“Events” 

ที่เกิดขึ้นและมีลักษณะร่วมกันเป็น “Cluster” ซึ่ง Cluster ที่เกิดขึ้นซำ้�ๆ จะทำ�ให้

ผู้วิเคร�ะห์มองเห็นรูปแบบของเหตุก�รณ์ เรียกว่� “Pattern” และส�ม�รถค�ด

ก�รณ์ถึง “Trends” หรือแนวโน้มของเหตุก�รณ์ที่อ�จจะเกิดขึ้นในอน�คตได้ 

นอกจ�กนี้ แหล่งข้อมูลที่นักวิเคร�ะห์ใช้ในก�รค้นห�ข้อมูลเพ่ือทำ� 

Environmental Scanning กค็วรจะยดึหลกัในก�รเลือกหรือพิจ�รณ�แหล่งขอ้มลู 

ดังนี้
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Module 4 จึงให้ “ผลลัพธ์” ที่มีคว�มสำ�คัญต่อก�รสร้�งภ�พอน�คตใน

ขั้นตอนต่อไปเป็นอย่�งยิ่ง ตัวอย่�งของก�รห� Events และ Signal ที่จะนำ�ไป

พิจ�รณ�ว่� สัญญ�ณดังกล่�วจะมีคว�มชัดเจนพอที่จะเป็น Trends และเกี่ยวข้อง

กับ Focal Question ที่กำ�หนดได้หรือไม่ ดังตัวอย่�งต่อไปนี้

ตัวอย่�ง 

 Event Signal Cluster Trendsมิติตาม 

STEEP-M

เทคโนโลยี
(Technology)

นวัตกรรม

ท�งเลือก

สำ�หรับชีวิต

มนุษย์ใน

อน�คต

New 
Innovation

Event 1: แนวท�งท�ง

ชีววิทย�ในก�รออกแบบ

วัสดุไฮบริดรุ่นใหม่เพื่อ

ลดก�รใช้พล�สติก

Event 2: ญี่ปุ่นพัฒน�

ด�วเทียมจ�กไม้ครั้งแรก

Event 3: นมที่เพ�ะขึ้น

ในห้องทดลอง 

(Remilk) ด้วยวิธีก�ร

สร้�งโปรตีนโดยไม่ต้องใช้

แม่วัว ให้รสช�ติเหมือน

นมจริง 

เทคโนโลยี “จุลินทรีย์

ทอผ้�” อ�จเป็นกระบวน

ก�รในก�รแก้ปัญห�ขยะ

พล�สติกอีกรูปแบบหนึ่งใน

อน�คต

ก�รพัฒน�ด�วเทียมจ�กไม้ 

อ�จเป็นโมเดลในก�รผลิต

อุปกรณ์หรือส่ิงก่อสร้�งอ่ืน ๆ 

สำ�หรับใช้ง�นนอกโลก

1) นวัตกรรมที่จะช่วย

ชดเชยก�รข�ดแคลน

อ�ห�รในอน�คต 

2) อ�จส่งผลกระทบต่อ

ภ�คปศุสัตว์และภ�ค

อุตส�หกรรมในอน�คต

3) อ�จเป็นเทคโนโลยีก�ร

ผลิตอ�ห�รอวก�ศใน

อน�คตต่อไป
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Trend ที่จะนำ�ม�วิเคร�ะห์ห� Driving forces ในก�รจัดทำ�ภ�พอน�คต 

เร�จะใช้เฉพ�ะ Trend ที่จัดในกลุ่ม “ความไม่แน่นอน (Uncertainty)” เป็น 

Trend ของกลุ่มเหตุก�รณ์ที่อ�จจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นในอน�คตก็ได้ เหตุก�รณ์นั้น

อ�จเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ได้ ประกอบกับคว�มเข้มของสัญญ�ณนั้นในปัจจุบัน 

อ�จเป็นเพียงสัญญ�ณอ่อน ๆ พอสังเกตเห็น แต่ในอน�คตอ�จชัดเจนขึ้นกล�ย 
เป็นปัจจัยที่มีคว�มสำ�คัญม�ก ซึ่งห�กเหตุก�รณ์นั้นเกิดขึ้นจริงก็จะทำ�ให้เป้�หม�ย
ที่กำ�หนดไว้ในอน�คตนั้น “พลิกผัน” หรือ “เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง”

 Event Signal Cluster Trendsมิติตาม 

STEEP-M

Event 4: แปลงก๊�ซ

ค�ร์บอนไดออกไซด์เป็น

อ�ห�รสัตว์ ก�รนำ�

เทคโนโลยีผลิตโปรตีน

อ�ห�รเซลล์เดียว 

Single-cell proteins 

(SCP) ทดแทนก�รทำ�

เกษตรกรรมและก�ร

ประมงในก�รผลิต

อ�ห�รสัตว์ เพื่อลดก�ร

ทำ�ล�ยธรรมช�ติ

(1) อ�จกระทบต่อระบบ

ก�รปศุสัตว์และ

เกษตรกรรมในอน�คต 

(2) ก�รผูกข�ดจ�กกลุ่ม 

ทุนผู้ผลิตอ�ห�รสัตว์ 

(3) ห�กสำ�เร็จ อ�จพัฒน�

เป็นอ�ห�รของมนุษย์ต่อไป

ได้ในอน�คต 

(4) ก�รให้คว�มสำ�คัญต่อ

สิ่งแวดล้อม

(5) แนวโน้มก�รกีดกัน

ท�งก�รค้�ในอน�คต เช่น 

Carbon Credit 
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Module 5: Driving Forces
การหา Driving Forces (DF)

Driving Forces (DF) 

หม�ยถงึ แรงผลกัดนัทีท่ำ�ให ้Trend 

ของเหตุก�รณ์ขับเคลื่อนไปใน

ทิศท�งใดทิศท�งหนึ่ง อ�จทำ�ให้

เกิดก�รเปลี่ยนแปลงได้ทั้งท�งตรง

และท�งอ้อม โดยในก�รพิจ�รณ� 

Driving Forces มหีลกัสำ�คญัทีค่วร

ระลึกไว้เสมอ เรียกว่� หลัก PDCR ที่หม�ยถึง หลักในก�รพิจ�รณ�คุณสมบัติของ 

“Event” และ “Driving Forces” ที่ดี ว่� ควรเป็นเหตุก�รณ์ที่มีคว�มเป็นไปได้  

น่�เช่ือถือ มีคว�มผิดแผกแตกต่�ง มีคว�มท้�ท�ย แต่ก็มีคว�มสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกัน 
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Module 6: Scenario Matrix Critical Uncertainty/ High 

Uncertainty / High Impact (HU & HI)

 Scenario Matrix คือ ก�ร

จินตน�ก�รภ�พหรือสถ�นก�รณ์ในอน�คต ณ จุด

เวล�ที่กำ�หนดไว้ใน Focal question ซึ่งแบ่งออก

เป็น 4 ภ�พ ตั้งแต่ภ�พที่ดีที่สุด (+,+) ไปถึงภ�พที่

แย่ที่สุด (-,-) โดยภ�พแต่ละภ�พจะเปรียบเสมือน

ปล�ยท�งหรอืเป้�ประสงค ์(ENDs) ท�งยทุธศ�สตร ์

ที่นักวิเคร�ะห์หรือนักยุทธศ�สตร์จะต้องนำ�ไปคิด

ห�มีวธิกี�รทีจ่ะไปใหถ้งึเป้�หม�ย (WAY) พรอ้มด้วย

เครือ่งมอื (MEAN) ทีจ่ะใชใ้นก�รก�้วไปสูเ่ป�้หม�ย

และป้องกันปัจจัยที่อ�จกระทบต่อปล�ยท�งของแต่ละภ�พ

 ซึ่งภ�พทั้ง 4 ภ�พนี้จะเกิดจ�กก�รตัดกันของภ�พเหตุก�รณ์ในอน�คต 

(Future event) ที่ม�จ�กก�รพิจ�รณ� Driving forces ที่มีค่�คว�มไม่แน่นอนสูง

และส่งผลกระทบในระดับรุนแรงม�ก (High Uncertainty and High Impact: HU 

& HI) ซึ่งกระบวนก�รในก�รสร้�ง Scenario Matrix มีขั้นตอน ดังนี้
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6.1 จัดกลุ่ม Driving Forces (DF) ในแต่ละมิติ ให้ครบตาม STEEP – M เช่น  

ลำ�ดับที่ Driving Forces STEEP-M

Generation Change มิติด้านสังคม

Pandemic มิติด้านสังคม

ก�รเหยียด/ก�รแบ่งแยก มิติด้านสังคม

คว�มเชื่อมั่นในสถ�บันหลักแห่งช�ติ มิติด้านสังคม

ค่�นิยมของคนในช�ติ มิติด้านสังคม

กระแสก�รไหลอิสระของข้อมูล (Free flow of 
information)

มิติด้านเทคโนโลยี

ก�รพลิกผันท�งดิจิตอล (Digital disruption) / 
Digital platform

มิติด้านเทคโนโลยี

เทคนิคก�รสื่อส�รใหม่ (New communication 
technique)

มิติด้านเทคโนโลยี

เทคโนโลยีท่ีขย�ยคว�มส�ม�รถของมนุษย์ (Human 
enhancement technologies)

มิติด้านเทคโนโลยี

พื้นที่ส�รสนเทศที่ไร้กฎระเบียบ (Unregulated 
information space)

มิติด้านเทคโนโลยี

พัฒน�ก�รของเศรษฐกิจโลก มิติด้านเศรษฐกิจ

คว�มตกตำ่�ท�งเศรษฐกิจ มิติด้านเศรษฐกิจ

ภ�ระหนี้ครัวเรือน มิติด้านเศรษฐกิจ

ก�รเคลื่อนอำ�น�จท�งเศรษฐกิจม�ยังตะวันออก 
(Economic power shift to the East)

มิติด้านเศรษฐกิจ

ก�รปรับโครงสร้�งเศรษฐกิจสู่นวัตกรรม มิติด้านเศรษฐกิจ

Carbon Credit (+) และภ�ษีค�ร์บอนข้�มดิน
แดน (-)

มิติด้านสิ่งแวดล้อม
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ลำ�ดับที่ Driving Forces STEEP-M

ก�รบูรณ�ก�รภ�ครัฐในกฎระเบียบ ม�ตรก�ร  
สู่ก�รปฏิบัติ

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อตกลงและกรอบอนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วย
สภ�พภูมิอ�ก�ศ 

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พสิ่งแวดล้อม/คว�มหล�ก
หล�ยท�งชีวภ�พ

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

ก�รขย�ยตัวของเมืองและประช�กร มิติด้านสิ่งแวดล้อม

ก�รเปลี่ยนแปลงดุลอำ�น�จโลก มิติการเมือง+ความมั่นคง

ระบบร�ชก�รรวมศูนย์/แข็งตัว มิติการเมือง+ความมั่นคง

ก�รเปลี่ยนแปลงระเบียบโลก มิติการเมือง+ความมั่นคง

ค่�นิยมและวัฒนธรรมท�งก�รเมือง มิติการเมือง+ความมั่นคง

ระบบสวัสดิก�ร มิติการเมือง+ความมั่นคง

6.2 หา Common Driving Force (CDF) 

 Common Driving Force เป็นตัวขับเคลื่อนร่วมที่เกิดจ�กก�รให้ 

Stakeholder พจิ�รณ�และใหค้ะแนนคว�มสำ�คญัต่อ DF ทัง้หมด โดยใชก้�ร Vote 

หรือก�รใช้ Platform สำ�เร็จรูปต่�ง ๆ เช่น Google Form, Microsoft Forms, 

Line เป็นต้น แบ่งก�รพิจ�รณ�ออกเป็น 2 รอบ คือ

รอบที่ 1 การหา High Uncertainty (HU) ด้วยก�รพิจ�รณ�ห� 

DF ที่มีคว�มไม่แน่นอนว่�จะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นม�กที่สุด

รอบที่ 2 หา High Impact (HI) ด้วยก�รพิจ�รณ�ห� DF ที่ค�ดว่�

ห�กเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบม�กที่สุด
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เมื่อได้ผลก�ร Vote แล้ว นำ� DF ที่มีค่� HU และ HI สูงสุด 15 อันดับแรก

ของแต่ละรอบม�จัดลำ�ดับ ให้ครอบคลุมทุกมิติของ STEEP แล้วทำ�ก�ร Vote HU 

และ HI ที่เหลือ 15 อันดับนั้นอีกอย่�งละ 1 รอบ เพื่อรวม Score ค่�คะแนนของ 

HU + HI จ�ก DF แต่ละตัวเพื่อจัดเรียงลำ�ดับจ�กคะแนนรวมสูงสุดลงม� DF  

จ�กภ�พ ในวงกลมสีแดง คือ DF ที่ให้ค่� HU+HI สูงสุด 6 ตัวแรก ซึ่งจะถูกนำ�ม�

พิจ�รณ�ห� Future events ต่อไป ต�มตัวอย่�ง
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6.3 การหา Future Event 
ก�รห� Future events ก็คือ ก�รจินตน�ก�รภ�พเหตุก�รณ์ในอน�คต ที่ม�

จ�ก DF ที่ให้ค่� HU+HI สูงสุด 6 ตัวแรกม�สร้�งภ�พเหตุก�รณ์ในอน�คตที่ปัจจุบัน
ไม่ได้เกิดขึ้น ระลึกเสมอว่า ต้องไม่เป็นเหตุก�รณ์ที่กำ�ลังเกิดขึ้นปัจจุบันหรือสิ่งที่ 
เกิดขึ้นแล้ว และเป็นก�รใช้จินตน�ก�ร (Imagination) 

 เมื่อได้ Future Event ครบทุกมิติแล้ว จึงให้ Stakeholder ทำ�ก�ร Vote 
เลือก Future Event ที่คะแนนสูงสุดมิติละ 2 อันดับ เรียก Future Event ทั้ง 12 
ตัวที่ได้รับเลือกว่� U1 – U12

การเลือก Future Event 
วิธีก�ร Vote อ�จใช้ก�รสร้�ง Platform ใน Google form, Line vote,  

ก�รใช้ก�รลงคะแนนในกระด�ษ และก�รยกมือลงคะแนน ดังตัวอย่�ง เช่น 
 ตัวอย่�ง มิติด้�นสิ่งแวดล้อม (Environment) DF ที่มีค่� HU+HI สูงสุด คือ 
ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พส่ิงแวดล้อม / คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ ซึ่งสร้�งภ�พ
เหตุก�รณ์ในอน�คตที่ปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้น หรือ Future Event ได้ 8 เหตุก�รณ์ 
เพื่อนำ�ม� Vote ต่ออีกครั้งหนึ่ง ผลก�ร Vote ได้ 2 เหตุก�รณ์ที่มีค่�คะแนนสูงสุด 
คือ เกิดโรคอุบัติใหม่ และ ก�รเปลี่ยนแปลงภูมิอ�ก�ศ 
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Driving 
Force

Future Event
จำานวน 
Vote 
(คน)

%

การ
เปลี่ยนแปลง

สภาพสิ่ง
แวดล้อม / 
ความหลาก
หลายทาง
ชีวภาพ

เกิดโรคอุบัติใหม่ 34 53.1%

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 26 40.6%
ก�รเปลี่ยนแปลงระดับนำ้�ทะเล 1 35.9%
เสถียรภ�พคว�มมั่นคงท�งอ�ห�ร 10 26.6%
Biodiversity 4 20.3%
ก�รประกอบอ�ชีพบนฐ�นทรัพย�กร 13 15.6%
ภัยธรรมช�ติ 23 6.3%
ก�รจัดก�รขยะและคุณภ�พสิ่งแวดล้อม 17 1.6%

รวม 128

ดำ�เนินก�รในลักษณะเดียวกันนี้กับ DF อีก 5 ตัวที่เหลือ คือ Pandemic, 

คว�มเหลือ่มล้ำ�ท�งสงัคม/คอรปัชัน่, ก�รพฒัน�ก�รของเศรษฐกจิโลก, Generation 

Change และ คว�มพลิกผันท�งดิจิทัล/Digital platform เพื่อนำ� Future Event 

ม�ใส่ในต�ร�ง U

6.4 การสร้างความสัมพันธ์ในตาราง U

เร�ใช้ต�ร�ง U ในก�รห�แกนสำ�หรับสร้�งภ�พอน�คต เพื่อนำ�ไปสู่ 

ก�รสร้�งภ�พท่ีเกิดจ�ก DF ท่ีมีค่� HU & HI สูง ม�ตัดกันบนแกน X,Y ซ่ึง DF ท่ีนำ�ม� 

ตัดกันจะต้องม�จ�กมิติที่ต่�งกัน จุดตัดที่ควรนำ�ม�พิจ�รณ�เป็นแกน คือ จุดตัดที่

แสดงค่�คว�มไม่สัมพันธ์ (No Correlation: N/C) ของตัวเหตุก�รณ์ (Event)
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Future 
Events U

 1

U
 2

U
 3

U
 4

U
 5

U
 6

U
 7

U
 8

U
 9

U
 1

0

U
 1

1

U 1    ? N/C N/C N/C  ? + N/C N/C  ? N/C

U 2      ? + + + N/C +  ? +  ?

U 3        ? + + + N/C N/C N/C N/C

U 4         + + N/C +  ?  ?  ?

U 5           +  ?  ? N/C + N/C

U 6             + + N/C  ?  ?

U 7               N/C N/C  ? N/C

U 8                  ? N/C N/C

U 9                   N/C N/C

U 10                     N/C

U 11                      

+
Positive 

Correlation
N/C No Correlation

 
Negative 

Correlation
?

Unclear 
Correlation

ก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ในต�ร�ง U จึงเกิดจ�กก�รจับคู่วิเคร�ะห์ 

คว�มสัมพันธ์ระหว่�ง U ทีละตัว ซึ่งคว�มสัมพันธ์มี 4 ลักษณะ คือ positive  

(ส่งเสริมกันท�งบวก) Negative (ส่งเสริมกันท�งลบ) Unclear (คว�มสัมพันธ์ยังไม่

ชัดเจน) และ No correlation คือ ไม่มีคว�มสัมพันธ์ต่อกัน

จ�กหลักก�รของ Foresight ที่จะ

เน้นก�รศึกษ�ถึงเรื่องที่เป็น Uncertainty ใน

ต�ร�ง U นี้ เร�จึงจะจับคู่เฉพ�ะจุดตัดที่เกิดจ�ก 

U ท่ีแสดงค่�ของก�รไม่มีคว�มสัมพันธ์ต่อกัน 

หรือ N/C ม�กที่สุด จ�กภ�พข้�งบน จะเห็นว่� 

จัดตัดที่น่�สนใจ คือ จุดที่ U1 ตัดกับ U 11  

U 1 และ U 11 จึงเป็น Future event ที่เร�จะนำ�ม�ตั้งเป็น แกน X 

กับ แกน Y เพื่อเขียนเป็นภ�พอน�คต (Scenario) ออกม�ใน 4 ภ�พ 4 ลักษณะ
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Module 7: Developing Scenarios/ Scenario Stories
7.1 ภาพอนาคต (Scenario) หมายถึง

	เรือ่งเล�่เหตุก�รณ์ท่ีเป็นไปไดใ้นอน�คต ทำ�ให้

ส�ม�รถจินตน�ก�รเป็นภ�พในใจที่จดจำ�ง่�ย

	ภ�พอน�คต คอื เรือ่งทีเ่ป็นจรงิได้ (plausible) 

มิใช่ภ�พที่น่�จะเป็น (expected) หรือที่ควร

จะเป็น (preferred) 

	อ�จเป็นภ�พพึงประสงค์ หรือ ไม่พึงประสงค์

	ภ�พอน�คตเป็นก�รซักซ้อมอน�คต เพื่อ

เปลี่ยนคว�มไม่แน่นอน (uncertainties) จ�กก�รคุกค�มเป็นข้อได้เปรียบ

	ภ�พอน�คตสร้�งคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของแรงผลักดันต่�งๆ ที่

นำ�เร�ไปสู่อน�คต

ก�รสร้�งภ�พอน�คต (Scenario) ขึ้นม�โดยอ�ศัยโครงเรื่อง (plot) ที่ม�

จ�กแนวโนม้ (trends) ทีเ่หน็อยูใ่นปจัจุบนัและคว�มไมแ่นน่อน (uncertainties) ที่

อ�จเกิดขึ้นได้ในอน�คต ภ�พสถ�นก�รณ์ที่ได้จึงอ�จมีได้หล�ยภ�พ ขึ้นอยู่กับชุด

แนวโน้มและคว�มไมแ่นน่อนทีเ่ลอืกม�ประกอบกนัเปน็โครงเร่ือง จงึมกัจะเลอืกโครง

เรื่องที่แตกต่�งกัน แต่ครอบคลุมเหตุก�รณ์ท่ีอ�จเกิดขึ้นในอน�คตได้ม�กที่สุด ซ่ึง

โดยทั่วไปนิยมเลือก 3-4 โครงเรื่อง 

ดังนั้น ภ�พอน�คต (Scenario) จึงหม�ยถึง ภ�พรวมเหตุก�รณ์ในอน�คต

ที่เป็นจริงได้ (plausible) และเกี่ยวข้องกับประเด็นที่สนใจ (relevant) โดยแต่ละ

ภ�พจะเปน็ก�รดำ�เนนิเรือ่งเล�่ทีอ่�จเป็นเหตกุ�รณท์ีพ่งึประสงคห์รอืไมพ่งึประสงค์

ก็ได้ แต่จะต้องไม่มีคว�มขัดแย้งกันเองภ�ยในภ�พ (กระบวนก�รสร้�งสถ�นก�รณ์

จะกระตุ้นจินตน�ก�รและคว�มคิดสร้�งสรรค์ ทำ�ให้กล้�คิดนอกกรอบ กล้�ห�วิธี

ก�รใหม่ในก�รแก้ไขปัญห�เดิม)
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ก�รสร้�งภ�พอน�คต (Scenario) ทำ�ให้เข้�ใจถึงก�รปฏิสัมพันธ์ระหว่�ง

แรงผลักดันต่�ง ๆ ซึ่งอ�จเสริมกัน หักล้�งกัน หรือชักนำ�ให้เกิดก�รตัดสินใจ 

ในประเด็นท่ีค�ใจม�น�น และนำ�ไปสู่ก�รว�งแผนกลยุทธ์ท่ีรอบคอบกว่�เดิม และโดย

ทัว่ไปแลว้ก�รสร�้งภ�พอน�คต (Scenario) ส�ม�รถเขยีนเล่�เร่ืองร�วได้ 4 รูปแบบ

ต�มภ�พที่ 8 แต่ที่นิยมจะเป็นก�รเขียนสถ�นก�รณ์แบบ Inductive กับแบบ 

Deductive ดังภ�พที่ 8 และ 9 

รูปที่ 8 รูปแบบของ Scenario Planning



Case study คู่มือการจัดทำาภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) 59

รูปที่ 9 Scenario Planning แบบ Inductive Scenario 

 Inductive Scenario Creation เป็นก�รเขียนเรื่องร�วจ�กก�รจัดกลุ่ม

คว�มไม่แน่นอน (Uncertainties) ที่น่�สนใจ จ�กนั้นห�แนวโน้มภ�พอน�คตที่ 

เป็นไปได้ม�กที่สุด 

รูปที่ 10 Scenario Planning แบบ Deductive Scenario 
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Deductive Scenario Creation เป็นก�รเขียนโดยพิจ�รณ� Future 

Event 2 เหตุก�รณ์ที่เป็นเหตุก�รณ์ที่มีคว�มไม่แน่นอน (Uncertainty) และไม่มี

คว�มสัมพันธ์กันม�สร้�งแกนตัดกันบนแกน X,Y เพื่อสร้�งภ�พ 4 ภ�พที่มี 

คว�มแตกต่�งกัน ก�รพิจ�รณ�ห� driving forces ท่ีเป็น Critical Uncertainties อ�จใช้ 

ก�รจัดระดับคว�มสำ�คญัของ driving forces ทุกตัวที่เกี่ยวข้องเป็น 3 ระดับ คือ ตำ่� 

(low) ป�นกล�ง (moderate) และสูง (high) เพื่อนำ�ไปจัดลงในต�ร�ง 9 ช่อง  

ซึ่งเป็นก�รจำ�แนกผลกระทบและคว�มไม่แน่นอน (Impact-Uncertainty) ดังนี้

หลังจ�กจัดระดับคว�มสำ�คัญของ driving forces ทุกตัวลงในต�ร�ง

ข้�งต้นได้แล้ว จะเห็นว่�พื้นที่ในต�ร�ง 9 ช่องข้�งต้น มีช่องที่มีนัยสำ�คัญอยู่ 4 ช่อง 

คือ ช่องหม�ยเลข 1 - 4 เนื่องจ�กเป็นช่องที่บรรจุ driving forces ที่มีค่�คว�ม 

ไม่แน่นอนในก�รเกดิอยูใ่นระดบัสงูและป�นกล�ง (High / Moderate Uncertainty) 

และมีค่�ผลกระทบสูง (High Impact) จึงเป็น driving forces ที่น่�สนใจ ส�ม�รถ

นำ�ม�ใส่ในต�ร�ง Uncertainty and Impact Matrix เพื่อห� Future Event ใน

ก�รเขียนเป็นภ�พอน�คตต่อไป
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7.2 ขั้นตอนการเขียนภาพอนาคต (Scenario Stories)
ก�รเขยีนสถ�นก�รณ ์(Scenario Stories) เป็นก�รเรยีบเรยีงเหตกุ�รณ์

ในอน�คตออกม�ในลักษณะของ “เรื่องเล่�”(Narrative) เพื่อให้สถ�นก�รณ์ที่เล่�
นั้นมีคว�มน่�สนใจ คล้�ยกับก�รพ�ดหัวหนังสือพิมพ์ หรืออ�จเป็นใช้ก�รบรรย�ย
เหตุก�รณ์โดยทั่วไปก็ได้ ที่สำ�คัญคือ หลังจ�กเขียนสถ�นก�รณ์เสร็จแล้ว ควรมีก�ร
ตรวจสอบคว�มเป็นไปได้จ�กแหล่งข้อมูลหรือหลักฐ�นอื่น ๆ ประกอบด้วย และ
สุดท้�ยจะต้องนำ�ม�ทบทวนกลับไปว่� สถ�นก�รณ์ที่เขียนออกม�นั้นเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับ Focal Question ที่ตั้งไว้ในขั้นตอนที่ 1 หรือไม่

ภ�พอน�คต (Scenario) หม�ยถึง ภ�พรวมเหตุก�รณ์ในอน�คตที่เป็น
จริงได ้และเก่ียวข้องกบั Focal question โดยแตล่ะภ�พจะเปน็ก�รดำ�เนินเรือ่งเล�่
ทีอ่�จเปน็เหตกุ�รณท์ีพ่งึประสงคห์รอืไมพ่งึประสงคก์ไ็ด้ แต่จะต้องไมม่คีว�มขัดแยง้
กันเองภ�ยในภ�พ (กระบวนก�รสร้�ง Scenario นี้จะกระตุ้นจินตน�ก�รและ 
คว�มคิดสร้�งสรรค์ ทำ�ให้กล้�คิดนอกกรอบ กล้�ห�วิธีก�รใหม่ในก�รแก้ไขปัญห�เดิม)

 ก�รเขียนภ�พอน�คต (Scenario Stories) จึงเป็นก�รเรียบเรียง
เหตุก�รณ์ในอน�คตออกม�ในลักษณะของ “เร่ืองเล่�”(Narrative) เพ่ือให้
สถ�นก�รณ์ที่เล่�นั้นมีคว�มน่�สนใจ โดย สถ�นก�รณ์ที่เขียนนั้นเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับ Focal question ที่ตั้งไว้ และไม่ลืมที่จะนำ� Future event ที่เร�ไม่
ได้นำ�ม�เป็นแกน X, Y ม�พิจ�รณ�เพื่อใส่ลงในภ�พแต่ละภ�พให้ครบทุกมิติของ 
STEEP ด้วย

ขั้นตอนการเขียนภาพอนาคต
1. กำ�หนดขอบเขตของภ�พอน�คตว่� จะเป็นก�รสร้�งภ�พอน�คตใน

ระดบัโลก ภูมิภ�ค ประเทศ หรอืองคก์ร และจะมองอน�คตในระยะกีป่ ีหรอืจะเจ�ะ
เฉพ�ะประเด็นใด

2. ระบุแนวโน้ม (Trends) ที่เป็นแรงผลักดัน (Driving forces) ของ
ประเด็นที่กำ�ลังพิจ�รณ�อยู่ในด้�นสังคม (Social) เทคโนโลยี (Technology) 
เศรษฐกิจ (Economics) สิ่งแวดล้อม (Environment) ก�รเมือง (Politics) และ

ก�รทห�ร (Military) หรือ STEEP-M
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3. ระบุคว�มไม่แน่นอน (Uncertainties) ของปัจจัยหรือเหตุก�รณ์ที่

ไม่แน่ใจว่�จะเกิดหรือไม่เกิดในอน�คต อ�จเป็นปัจจัยด้�นบวก หรือลบก็ได้

4. กำ�หนดประเด็นหลัก (Scenario logics) ของโครงเรื่องภ�พอน�คต

5. เขียนภ�พอน�คตในลักษณะเรื่องเล่� (Narrative) เหตุก�รณ์ใน

อน�คต

6. จินตน�ก�รเป็นสิ่งสำ�คัญในก�รเขียนภ�พอน�คต

7. เชื่อมโยงภ�พอน�คตกับก�รว�งแผนเชิงกลยุทธ์โดยพิจ�รณ�เหตุ

ปจัจัยทกุอย่�งไดค้รบถ้วน ภ�ยใตท้รพัย�กรจำ�กัด เพือ่ขย�ยผลสิง่ทีพ่งึประสงค ์และ

ป้องกันสิ่งที่ไม่พึงประสงค์มิให้เกิดขึ้น

8. หลกัก�รเขยีนภ�พทีส่ำ�คญั คอื ภ�พอน�คต (Scenario) ตอ้งบรรย�ย

ภ�พแบบสุดขั้ว (Extreme) ข�ว หรือ ดำ� ไม่เอ�แบบเท� ๆ อธิบ�ยได้ว่� ดีที่สุดจะ

เป็นอย่�งไร และแย่ที่สุดจะเป็นอย่�งไรในระยะเวล�ที่กำ�หนดไว้ ซึ่งภ�พที่เขียนขึ้น

นี้อ�จจะเกิดขึ้นจริง หรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้

9. Driving forces (DF) 1 ตัว อ�จส่งกระทบหรือเชื่อมโยงกันได้หล�ย

มิติ (Complexity) 

10. แรงผลักดัน (Driving forces) แม้ไม่ได้ถูกนำ�เข้�ม�พิจ�รณ�ใน 

ต�ร�ง U เม่ือมีก�รเขียนภ�พอน�คต ก็ยังจำ�เป็นต้องนำ�ม�พิจ�รณ�ถึงผลกระทบท่ีจะเกิด

ขึ้นกับภ�พหลักที่เกิดจ�ก DF ที่นำ�ม�ตัดเป็นแกน X และ Y ด้วยเสมอ
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S4: หมอหลังเขา 

(ประเทศไทยไม่มีความสามารถในการแข่งขันแต่สามารถรับมือโรคระบาดได้)

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคว�มมั่นคงท�งส�ธ�รณสุข ส�ม�รถ

รบัมอืโรคระบ�ด (Pandemic) ไดอ้ย�่งดยีิง่พึง่ตนเองและส�ม�รถใหค้ว�มชว่ยเหลอื

ประเทศอื่นได้ แต่ข�ดก�รพัฒน�ด้�นนวัตกรรม เป็นเพียงผู้ใช้ม�กกว่�ผู้พัฒน�  

ภ�ครัฐมีปัญห� Corruption ไม่ส่งเสริมก�รคิดและพัฒน�เทคโนโลยี ข�ดคว�มเช่ือม่ัน 

จ�กประช�ชน ฐ�นะของไทยยงัอยูใ่นระดบัประเทศท่ีไมพั่ฒน� ต้องพ่ึงพ�วคัซีนจ�ก

ต่�งช�ติ รูปแบบของธุรกิจไทยเปลี่ยนเป็นธุรกิจท�งด้�นส�ธ�รณสุขที่เน้น Health 

care ก�รแพทย์แผนไทย และก�รเป็นศูนย์กล�งท�งด้�นส�ธ�รณสุขให้ภูมิภ�ค 

อตุส�หกรรมยงัเปน็แบบดัง้เดมิ ไมท่นัตอ่ก�รเปลีย่นแปลงท�งด้�นเทคโนโลย ีจึงไม่

ส�ม�รถเปลี่ยนประเทศไปสู่ Digital ได้ ประเทศไม่หลุดจ�กกับดักประเทศ 

ท่ีมีร�ยได้ป�นกล�ง ยังคงรับมือกับปัญห�ส่ิงแวดล้อม ปัญห�ขยะ ก�รบริห�รจัดก�รท่ีดิน 

ก�รปลอ่ยก๊�ซเรอืนกระจก และก�รบรูณ�ก�รเทคโนโลยใีนก�รแก้ปญัห�สิง่แวดลอ้ม

ตัวอย่าง ก�รเขียน Scenario Stories ก�รตั้งชื่อภ�พ (Scenario) และก�รเขียน

ร้อยแก้วอธิบ�ยภ�พแต่ละ Scenario 

4
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ที่ยังมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ล้�หลัง ก�รเมืองข�ดเสถียรภ�พและคว�มต่อเนื่อง 

สง่ผลตอ่ก�รเปน็ผูน้ำ�ด�้นเทคโนโลยี ในภูมภิ�คมีคว�มอ่อนแอในก�รป้องกนัขอ้มลู 

ด้�นไซเบอร์ มีค่�ใช้จ่�ยในก�รใช้เทคโนโลยีป้องกันข้อมูลด้�นส�ธ�รณสุข 

จากตัวอย่าง เร�แทน U1 ด้วยก�รแข่งขันท�งเทคโนโลยี และแทน U11 

ดว้ย ก�รรบัมอืกบัโรคระบ�ด เนือ้ห�ในก�รเขยีนภ�พแต่ละภ�พกจ็ะอยูภ่�ยในกรอบ

ที่กำ�หนดในแต่ละ Quadrants จุดปล�ยสุดของแต่ละแกน คือ ภ�พที่ดีที่สุด และ 

แย่ทีสุดของแกน  

Module 8: Strategic Options/ Selecting Strategic Options
จ�กกระบวนก�ร Foresight สิ่งที่

ได้สุดท้�ย คือ ภ�พอน�คตท่ีเป็นก�รสร้�ง

แบบ Deductive บนพื้นฐ�นของเหตุก�รณ์

อน�คตที่มีคว�มไม่แน่นอนสูง และมีผล 

กระทบสูง (High Uncertainty and High 

Impact) ภ�พท่ีได้ท้ัง 4 ภ�พ จะนำ�ไป

วิเคร�ะห์ห�โอก�ส และอุปสรรค (O&T) เพื่อ

ตอบคำ�ถ�มว่� 

•	 ถ้�เกิดภ�พอน�คตแบบนี้จะมีโอก�สและ

ภัยคุกค�มอะไร 

•	 ถ้�เป็นโอก�สท่ีดีขององค์กรจะนำ�ม�กำ�หนดอน�คตอย่�งไรเพ่ือให้ไปสู่ภ�พน้ันได้ 

•	 ถ้�ภ�พที่ออกม�เป็นภัยคุกค�มท่ีส่งผลกระทบอย่�งรุนแรงในท�งที่ไม่ดี  

จะหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดภ�พนั้นได้อย่�งไร 

 กระบวนก�รนี้ เรียกว่� “การสร้างทางเลือกทางยุทธศาสตร์ (Strategic 

Options)” แล้วสังเคร�ะห์ซำ้� ๆ ให้เหลือน้อยท่ีสุด กล�ยเป็น “ประเด็น 

ทางยุทธศาสตร์ (Strategic issues)” 
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ก�รจัดทำ� Strategic Option จัดทำ�ขึ้นเพื่อค้นห�ประเด็นยุทธศ�สตร์ 

ที่ได้จ�กโอก�ส (O: opportunity) และภัยคุกค�ม (T: Threat) ของภ�พอน�คต 

ท้ัง 4 ภ�พ โดยประเด็นยุทธศ�สตร์ท่ีได้จ�กประเด็นท่ีเป็นโอก�ส (O) จะกล�ยเป็นประเด็น

ยุทธศ�สตร์ที่ใช้เพื่อตอบภ�พที่ต้องก�รจะเป็นในอน�คต ขณะที่ประเด็นที่เป็นภัย

คกุค�มจะเปน็ประเดน็ยทุธศ�สตรท์ีใ่ชเ้พือ่ตอบภ�พทีไ่มต้่องก�รใหเ้กดิขึน้ในอน�คต 

โดยใช้วิธีก�ร ดังนี้

(1) ก�รสร้�งต�ร�ง O & T จ�กภ�พที่ได้ทั้ง 4 ภ�พ

(2) แต่ละภ�พกำ�หนดโอก�สที่เกิดข้ึนและภัยคุกค�ม/คว�มท้�ท�ยที่เกิด

ขึ้นในต�ร�ง

(3) ก�รสร้�งต�ร�งพิจ�รณ�จ�ก O & T ที่กำ�หนด

(4) กำ�หนดประเด็นยุทธศ�สตร์เพื่อตอบภ�พที่ต้องก�รจะเป็นในอน�คต 

(5) กำ�หนดประเด็นยุทธศ�สตร์เพื่อตอบภ�พที่ไม่ต้องก�รให้เกิดขึ้นใน

อน�คต
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ตัวอย่าง 

O ประเด็น ยศ.  
ที่ต้องการให้เป็น T

ประเด็น 
ยศ.ป้องกัน

ภาพที่ไม่ต้องการ
ให้เกิด

S4
: ห

มอ
หล

ังเ
ขา

- ศูนย์กล�ง
ท�งด้�น
ส�ธ�รณสุข

- ธุรกิจก�ร
แพทย์แผนไทย

- ส่งเสริมและ
สร้�งก�รแพทย์
ท�งเลือก เชื่อม
โยงอ�ห�รไทย 
ก�รท่องเที่ยว 
(Wellness) ให้เป็น
ม�ตรฐ�นส�กล

- คว�มเหลื่อม
ลำ้�ท�งด้�น
เทคโนโลยี
- ก�รบริห�ร
จัดก�รภ�ครัฐ/
คอร์รัปชั่น
- อุตส�หกรรม
แบบดั้งเดิม ส่ง
ผลให้ร�ยได้ไม่
พอเพียง
- กฎระเบียบที่
ล้�หลัง 
- ข�ด
เสถียรภ�พ 
ด้�นก�รเมือง
- ค่�ใช้จ่�ยของ
ภ�ครัฐด้�น
ส�ธ�รณสุขสูง
- ก�รรั่วไหล
ข้อมูลภ�ยใน
ประเทศ
- ก�รรับมือกับ
ปัญห� 
สิ่งแวดล้อม 

- ระบบรัฐ
สวัสดิก�รด้�น
ก�รศึกษ� สู่
ทรัพย�กรมนุษย์
ของช�ติ มิติใหม่ 
(New skills)
 - ก�รปลูกฝังค่�
นิยมหลักของช�ติ 
 - ก�รสร้�ง
นวัตกรรมด้�น
ก�รเกษตรด้วย
เทคโนโลยีบนพื้น
ฐ�นเศรษฐกิจพอ
เพียง
 - ประเทศไทย 
Green Nation
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สรุปประเดน็ยุทธศาสตรท์ีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทยท่ีตอ้งเผชญิใน พ.ศ.2566-

2570

ประเด็นยุทธศาสตร์ มิติหลัก

1. สร้�งคว�มเชื่อมั่นและคว�มรักในสถ�บันหลักของช�ติ 

เชิงประจักษ์ 

2. ระบบรัฐสวัสดิก�รด้�นก�รศึกษ� สู่ทรัพย�กรมนุษย์ของช�ติ  

มิติใหม่ (New skills) 

3. ก�รเป็นรัฐสวัสดิก�รด้�นส�ธ�รณสุข 

S

1. สนับสนุนก�รสร้�ง smart city 
2. ก�รเป็นช�ติผู้นำ�ด้�น AI ในภูมิภ�ค 
3. ประเทศไทยเป็นประเทศที่มุ่งสู่ก�รสร้�งนวัตกรรม 

T

1. ส่งเสริมและสร้�งก�รแพทย์ท�งเลือก เชื่อมโยงอ�ห�รไทย 
   ก�รท่องเที่ยว (Wellness) ให้เป็นม�ตรฐ�นส�กล 
2. ประเทศไทยเป็น medical hub ระดับ advanced 

Eco

1. ประเทศไทยเป็นประเทศสีเขียว (Green nation) Envi

1. ก�รปลูกฝังค่�นิยมหลักของช�ติ 
2. ก�รสร้�งนวัตกรรมด้�นก�รเกษตรด้วยเทคโนโลยีบนพื้นฐ�น

เศรษฐกิจพอเพียง 

P

หลังจ�กได้ประเด็นยุทธศ�สตร์ท่ีจะทำ�ให้เกิดภ�พที่ต้องก�รจะเป็น และ

ภ�พที่ไม่ต้องก�รให้เกิดขึ้นในอน�คตแล้ว นักวิเคร�ะห์และนักยุทธศ�สตร์ส�ม�รถ

ที่จะนำ�“ท�งเลือกท�งยุทธศ�สตร์ (Strategic Options)” และ “ประเด็นท�ง

ยทุธศ�สตร ์(Strategic issues)” เหล�่นี ้ม�ทำ�ก�รตรวจสอบแบบย้อนกระบวนก�ร

เพื่อก�รประเมินเส้นท�งจ�กภ�พอน�คตที่ต้องก�รกลับม�ยังสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน 

เรียกกระบวนก�รนี้ว่� “การพยากรณ์ย้อนหลัง (Backcasting)”
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3.2 การพยากรณ์ย้อนหลัง (Backcasting)
ก�รพย�กรณ์ย้อนหลัง (Backcasting) เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่นำ�ม�ใช้ใน

กระบวนก�รมองอน�คตแบบ Foresight โดยใช้ก�รสร้�งคว�มเชื่อมโยงระหว่�ง

ผลลัพธ์ที่ต้องก�รในอน�คตกับแนวท�งและคว�มเป็นไปได้ในก�รบรรลุอน�คตนั้น 

ด้วยกระบวนก�รมีส่วนร่วม (Participatory Process) ของผู้บริห�ร ผู้เชี่ยวช�ญ  

ผู้มีส่วนได้เสีย และสม�ชิกทุกคนท่ีอยู่ในองค์กร (Wangel, 2011; Carlsson-

Kanyama et al., 2008 อ้�งถึงใน Foresight Tools คู่มือก�รมองอน�คต ฉบับ

ปรับปรุง ธันว�คม 2561,วิทย�ลัยสหวิทย�ก�ร มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ สถ�บัน

ก�รมองอน�คตนวัตกรรม (IFI) สำ�นักง�นนวัตกรรมแห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน))

แนวคิดของ “Backcasting” จึงเป็นศูนย์กล�งของกระบวนก�รเชิง 

กลยุทธเพื่อก�รพัฒน�ท่ียั่งยืน ก�รพย�กรณ์ย้อนหลัง หรือ Backcasting เป็นวิธี

ก�รว�งแผนทีจ่นิตน�ก�รถงึคว�มสำ�เรจ็ของผลลัพธท์ีใ่นอน�คต ด้วยก�รต้ังคำ�ถ�ม

ว่� “วันนี้เราต้องทำาอะไร เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ต้องการนั้นประสบความสำาเร็จ” โดย

ทำ�ก�รกำ�หนดผลลัพธ์ท่ีต้องก�รในอน�คตข้ึนม�ก่อนให้ชัดเจน แล้วย้อนกลับม�

พิจ�รณ�ว่� แนวท�งและคว�มเป็นไปได้ในก�รบรรลุเป้�หม�ยในอน�คตที่ต้องก�ร

นัน้จะตอ้งทำ�อย�่งไร ก�รกำ�หนดภ�พอน�คตและกลยทุธเ์พือ่บรรลเุป้�หม�ยจะตอ้ง

คำ�นงึถงึคว�มท�้ท�ยท่ีอ�จเกดิข้ึนในอน�คต และแนวโนม้ของก�รเปลีย่นแปลงของ

ปัจจัยภ�ยนอกองค์กรม�ประกอบ เพื่อพิจ�รณ�เส้นท�งจ�กอน�คตที่ปร�รถน� 

ย้อนกลับม�ยังสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน ซึ่งทำ�ให้ได้จุดเริ่มต้นและเส้นท�งที่จะนำ�พ�

องค์กรไปสู่อน�คตที่ชัดเจนได้ ดังรูปที่ 11
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รูปที่ 11 แสดงกระบวนการพยากรณ์ย้อนหลัง (Backcasting)

ภาพประกอบจาก : https://www.naturalstep.ca/backcasting

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

(องคก์ารมหาชน) ไดอ้ธบิ�ยถงึก�รทำ� Backcasting ว�่ เริม่จ�กก�รกำ�หนดประเดน็

และกรอบระยะเวล�ของภ�พอน�คตทีต่อ้งก�รใหช้ดัเจน ก�รคัดเลือกผูม้ส่ีวนได้เสีย

เข้�ร่วมก�รระดมสมองเพื่อวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ในปัจจุบัน กับภ�พอน�คตท่ี

ตอ้งก�ร ใน 3 ประเดน็ คอื (1) ก�รกำ�หนดหรอืปรบัปรงุนโยบ�ยปัจจบุนัใหส้อดคลอ้ง

กับภ�พอน�คต (2) บริบทสภ�พแวดล้อมในระดับองค์กร ประเทศ และระหว่�ง

ประเทศ และ (3) ระบบ กลไกก�รปฏิบัติง�น และวัฒนธรรมองค์กรที่จะสอดคล้อง

กับอน�คตที่พึงประสงค์ แล้วสรุปผลลัพธ์ของก�รทำ� Backcasting ออกม�เป็น

ประเด็นสำ�คัญ เช่น เหตุก�รณ์ในอน�คตที่สำ�คัญ 3-4 เหตุก�รณ์ที่จะชี้บ่งว่�กำ�ลัง

เดนิท�งสูอ่น�คตไดต้รงกบัวตัถปุระสงคท์ีต้่องก�ร มกี�รระบสุิง่ทีจ่ะตอ้งเปลีย่นแปลง

ในแต่ละช่วงเวล�ที่จะนำ�ไปสู่เป้�หม�ย รวมถึงก�รวิเคร�ะห์เหตุก�รณ์สำ�คัญที่อยู่

นอกเหนอืก�รควบคมุ แล้วจดัเรียงลำ�ดบัเหตกุ�รณ์สำ�คญัหรอืสิง่ทีจ่ะตอ้งปรบัเปลีย่น

ให้สำ�เร็จลงในกรอบเวล� (Timeline)
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The Natural Step, Canada ซึ่งเป็นหน่วยง�นก�รกุศลที่จัดทำ�

ยุทธศ�สตร์เสริมสร้�งภ�คเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งภ�ยใต้ขอบเขตของทรัพย�กรท่ีมี

อยู่อย่�งจำ�กัด ได้นำ�เสนอกรอบก�รทำ�ง�นในก�รพัฒน�กลยุทธ์ที่ยั่งยืนขององค์กร 

ว่�ควรมีก�รทบทวนกระบวนก�รท้ังหมดซำ้� เพื่อย้อนกลับขั้นตอนทั้งหมด เรียก

กระบวนก�รนี้ว่� The A-B-C-D method ซึ่งมีพื้นฐ�นม�จ�กก�รทำ� Backcasting 

ประกอบด้วย

A w a r e n e s s  a n d 

Visioning: ทำ�คว�มเข้�ใจบริบท 

“ทั้งระบบ” ขององค์กร

Baseline Mapping: 

“ก�รวิเคร�ะห์ช่องว่�ง’ (Gap Analysis) 

ของกระบวนก�รหลักและผลลัพธ์ที่

ได้ขององค์กรทุกขั้นตอน เพื่อห�

ปัญห�ที่เป็นอุปสรรคต่อแผนง�น

Creative Solutions: 

ระดมสมองห�ท�งแกไ้ข โดยยอ้นกลบั

ไปจ�กวิสัยทัศน์เพื่อพัฒน�กลยุทธ์ จุดนี้คือ Backcasting ที่เปล่ียนจ�กก�รสร้�ง

ยทุธศ�สตรเ์พือ่แกป้ญัห�ปจัจบุนั เปน็ ก�รก�รต้ังเป�้หม�ยทีป่ล�ยท�งแล้วยอ้นม�

ดกู�รเตรยีมพรอ้มและวธิกี�ร ณ จดุปจัจบุนัซึง่จะผลักดันใหด้ำ�เนนิก�รไปสู่เป�้หม�ย

นั้นได้ 

Decide on Priorities: ก�รสนับสนุนแผนก�รปฏิบัติและแก้ปัญห�ทุก

ขัน้ตอนแบบ Step by Step ซึง่กระทำ�ไดค่้อนข�้งง�่ยและเหน็ผลตอบแทนไดร้วดเรว็ 

สรุป Backcasting คือ เครื่องมือที่ใช้ในก�รประเมินก�รตัดสินใจและ

ตรวจสอบก�รกระทำ�ท่ีว�งแผนไวอ้ย�่งตอ่เนือ่งทกุข้ันตอน เพือ่ดวู�่กำ�ลงัขบัเคลือ่น

องค์กรไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องก�รต�มที่ระบุไว้ในขั้นตอน ‘A’ หรือไม่

รูปที่ 12 แสดง The A-B-C-D method
ที่ม�/ ภ�พประกอบ: https://www.naturalstep.ca/

backcasting
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3.3 กระบวนการ From To Analysis
 ประเด็นท�งยุทธศ�สตร์ที่ได้ (Strategic 

Issues) ต้องนำ�ไปวิเคร�ะห์ผ่�นกระบวนก�ร From To 

Analysis ในคว�มหม�ยว�่ ถ�้ตอ้งก�รไปถงึจดุ ๆ  นัน้ จ�ก

จุดปัจจุบัน จะต้องทำ�อย่�งไร โดยเป็นก�รวิเคร�ะห์ผ่�น

จุดอ่อน และจุดแข็งของตนเอง ณ ปัจจุบัน โดยใช้ก�ร

พิจ�รณ�ด้วยหลักก�ร PPT (People / Process / 

Technology) ซึ่งคว�มหม�ยของ PPT คือ 

People ก�รมองทักษะ ศักยภ�พ ขีดคว�ม

ส�ม�รถ คว�มพอเพียงของของบุคล�กร ฯลฯ 

Process คือ กระบวนก�รบริห�รจัดก�รง�น ก�รบริห�รองค์กร สิ่งที่จะ

ทำ�ให้เกิดก�รขับเคลื่อน ฯลฯ 

Technology คือ สิ่งที่สนับสนุนทั้งกระบวนก�รและบุคล�กร ซึ่งเป็นได้

ทั้งท�งเทคนิค Software และ Hardware หรือ ในกระบวนก�รนี้จะใช้ 7s ของ 

McKinsey แทน PPT ก็ได้ 

ผู้ศึกษ�เลือกใช้ PPT หลังจ�กก�รวิเคร�ะห์ From To Analysis จ�ก 

จุดอ่อนและจุดแข็งแล้ว จึงส�ม�รถนำ�ไปกำ�หนดเป็นยุทธศ�สตร์ โดยกำ�หนด

เป้�ประสงค์ (ENDs) และก�รกำ�หนดแผนยุทธศ�สตร์ (Ways) จ�กผลวิเคร�ะห์ 

From To Analysis ด้วยกระบวนก�ร Strategic Formulation ดังนี้

Strategic issues Strategic Development

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
•	 People ก�รเตรียมพร้อมด้�นบุคล�กร
•	 Process ก�รเตรียมพร้อมด้�นกระบวนก�ร
•	 Technology ก�รเตรียมพร้อมด้�นเทคโนโลยี

•	 ประเด็น ยศ. ย่อยที่ 1.1

•	 ประเด็น ยศ. ย่อยที่ 1.2

•	 ประเด็น ยศ. ย่อยที่ 1…(cont.)
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สรุป กระบวนก�ร Strategic Foresight ตั้งแต่ Module ที่ 1-8 พร้อมทั้ง

หลักก�รที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น “หลัก PDCR” หลักพึงระวัง “Successful Trap” 

“กระบวนก�ร Backcasting” จนกระทั่งถึง “กระบวนก�ร From To Analysis” 

ห�กดำ�เนินก�รได้ครบทั้ง 8 Module ภ�ยใต้หลักก�รที่เกี่ยวข้อง ภ�พอน�คต 

(Scenario) ที่ได้ออกม�จะส�ม�รถนำ�ม�กำ�หนดประเด็นยุทธศ�สตร์เพื่อตอบภ�พ

ทีต่อ้งก�รใหเ้กดิขึน้และภ�พทีไ่มต่อ้งก�รใหเ้กดิขึน้ในอน�คตได ้นกัวิเคร�ะหอ์น�คต

และนกัยทุธศ�สตรจ์งึเปน็เสมอืนผู้ประครองให้องคก์รหรอืประเทศเดนิไปสู่เป�้หม�ย

ปล�ยท�งที่กำ�หนดไว้ใน 20-30 ปีข้�งหน้�ได้ โดยมีกระบวนก�ร Strategic 

Foresight เป็นเสมือนกระบอกไฟฉ�ยที่ส่องให้เห็นโอก�สและอุปสรรคท่ีมีอยู่ใน

แต่ละช่วงเวล� เพื่อนำ�ม�วิเคร�ะห์และพิจ�รณ�ให้ส่ิงท่ีเห็นนั้นกลับกล�ยเป็น 

ตัวผลักดันให้องค์กรพัฒน�ต่อไปได้และส่งผลกระทบต่อเป้�หม�ยปล�ยท�ง 

ขององค์กรนั้นน้อยที่สุด
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ส่วนที่ 4

บทสรุปส่งท้าย

จ�กกระบวนก�ร Strategic Foresight ที่กล่�วม�ทั้งหมด ปัจจัยสำ�คัญ

ที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้นักวิเคร�ะห์อน�คตและนักยุทธศ�สตร์ต้องทำ�ก�รว�ง

ยุทธศ�สตร์เพื่อให้องค์กรตั้งแต่ระดับบริษัท ห้�งร้�น ไปจนกระทั่งถึงระดับรัฐบ�ล

และองคก์รระหว�่งประเทศส�ม�รถดำ�รงอยูไ่ด ้คอื “VUCA World” ทีส่ถ�นก�รณ์

ต่�ง ๆ มีก�รเปลี่ยนแปลงและก�รแทนที่กันอย่�งรวดเร็ว (Disruption) ทั้งในด้�น

เทคโนโลยี รูปแบบธุรกิจ พฤติกรรมมนุษย์ สงคร�มก�รค้� โรคระบ�ด และส่งผลก

ระทบต่อกันอย่�งมีนัยสำ�คัญ โลกที่มีคว�มผันผวนสูง (Volatility) ย่อมส่งผลกระ

ทบตอ่คว�มเสีย่ง และก�รข�ดเสถียรภ�พขององคก์ร สถ�ก�รณท์ีม่คีว�มไมแ่นน่อน

สงู (Uncertainty) ก็อ�จเป็นไดท้ั้งวกิฤตและโอก�สขององคก์ร ขณะทีค่ว�มซับซ้อน 

(Complexity) และคว�มคลุมเครือ (Ambiguity) ก็จะส่งผลกระทบให้เกิดคว�มยุ่ง

ย�กในก�รแก้ไข ตัวแปรบ�งตัวอ�จมีผลกระทบต่อตัวแปรตัวอื่น ๆ ทำ�ให้เกิดคว�ม

ไม่แน่ใจ และยิ่งทำ�ให้สถ�นก�รณ์เกิดคว�มคลุมเครือม�กขึ้น “VUCA World” จึง

เป็นส�เหตุให้แนวคิด Strategic Foresight ถูกนำ�ม�ใช้ในก�รว�งแผนองค์กรที่มอง

จ�กแนวโน้มของสถ�นก�รณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอน�คต จ�กก�รศึกษ�เหตุก�รณ์ใน

ปัจจุบันและในอดีตไม่เพียงพอต่อก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์และแผนก�รพัฒน�

กระบวนก�รจดัทำ�ภ�พอน�คต (Foresight) โดยใชห้ลักก�รสร้�งฉ�กทศัน ์

(Scenario technique) จงึเป็นกระบวนก�รหนึง่ของก�รจดัทำ�ยทุธศ�สตรท์ีส่�ม�รถ

รองรับก�รเปลี่ยนแปลงของโลกได้ ซึ่งหลักก�รของ Strategic Foresight จะมุ่งไป

สู่เหตุก�รณ์ที่มีคว�มไม่แน่นอนสูง (High Uncertainty) และยังส่งผลกระทบอย่�ง

รุนแรง (High Impact) ต่อเหตุก�รณ์ที่จะเกิดขึ้นในอน�คตช่วง 10-20 ปีข้�งหน้� 

ในหล�ยประเทศได้พิจ�รณ�แล้วว่� กระบวนก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์หรือกลยุทธที่ใช้

เพียงห�รวิเคร�ะห์ด้วย SWOT และ TOWS Matrix นั้นไม่เพียงพอต่อก�รกำ�หนด
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ยทุธศ�สตรใ์นระยะย�ว ดว้ยเพร�ะ Strategic Foresight เปน็กระบวนก�รวิเคร�ะห์

และมององค์กรแบบ Outside In ที่แตกต่�งจ�กก�รทำ� SWOT Analysis ท่ีจะ

ทำ�ก�รวิเคร�ะห์ขีดคว�มส�ม�รถขององค์กรแบบ Inside out ณ ช่วงเวล�ปัจจุบัน น้ัน

แตป่จัจยัทีพ่งึระลกึในก�รทำ� Strategic Foresight ทีน่กัวิจยัอน�คตหรอื

นักยุทธศ�สตร์ ควรยึดมั่นไว้เสมอตั้งแต่เริ่มกระบวนก�ร คือ การยึดหลัก PDCR 

ปัจจัยที่สำ�คัญที่สุดของก�รทำ� Strategic Foresight ที่ทำ�ให้ได้ผลลัพธ์เป็น “ภ�พ

อน�คต” ที่แตกต่�งจ�กก�รก�รวิเคร�ะห์ด้วยวิธีอื่น ๆ คือ องค์ประกอบในตัวของ

ผู้ที่ร่วมก�รวิเคร�ะห์ ท่ีนอกจ�กควรเป็นผู้ท่ีมีอิทธิิพลต่อก�รคิดและก�รตัดสินใจ 

(Influencer) แล้ว ก็ควรจะเป็นผู้ที่มีจินตน�ก�ร (Anticipation) ที่อยู่บนพื้นฐ�น

ของข้อมูลที่เป็นคว�มจริง (Fact & Data) กล้�คิดนอกกรอบ (Out of the box) 

คิดในสิ่งที่ไม่เคยคิดม�ก่อน (Dare to go beyond the thinking) มีคว�มกล้�เสี่ยง

อย่�งช�ญฉล�ด (Intelligence Risk) และกล้�ที่จะสร้�งอน�คต (Shape the 

Future)

 นอกจ�กนี้ ยังมีปัจจัยที่พึงระวัง คือ ก�รเกิด “Successful Trap” หรือ 

“กับดักแห่งคว�มสำ�เร็จ” ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อก�รสร้�งจินตน�ก�ร ที่มักจะเกิด

ขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัว คือ Mental Block เพร�ะมักเป็นทัศนคติส่วนบุคคลที่ยึดติดกับ 

วิธีคิดแบบเดิม ๆ  จึงปิดกั้นคว�มคิดใหม่ ทำ�ให้ข�ดก�รคิดจินตน�ก�ร ซึ่งเป็นปัจจัย

ที่สำ�คัญม�กในก�รทำ� Strategic Foresight และก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์ขององค์กร 

......
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