ในชวงเวลาแหงความผันผวน ไมมีใครแนใจวา สิ่งที่องคกร
กำลังดำเนินธุรกิจอยูตอนนี้ จะยังประสบความสำเร็จตอไปใน
อนาคตหรือไม?

เราเห็นธุรกิจมากมายที่ลมหายตายจากไปจากตลาดการแขงขัน
บางองคกรจําเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจและการใหบริการ
แลวองคกรจะสามารถทราบไดอยางไรวา
“จะอยูรอดไดอยางยั่งยืนและสามารถเตรียมพรอมรับอนาคต
ที่จะเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ”
องคกรชั้นนำระดับโลกหลากหลายองคกรไดหันมาศึกษา
แนวทาง “Strategic Foresight” หรือการมองอนาคตเชิงกลยุทธ
โดยใชทฤษฎี “Scenario Planning” หรือการวาดเหตุการณ
จำลองอนาคต เพื่อปรับเปลี่ยน “ความคิด” เกี่ยวกับอนาคต
ในมุมมองตางๆ ที่ไมเหมือนกับที่เคยคิดมาในอดีต

Mr.Jonanthan Star วิทยากรผูเ ชีย่ วชาญ จากบริษทั Scenario
Insight ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งโดดเดนในการออกแบบ
หลักสูตรการฝกอบรมและเวิรคช็อปดาน Scenario Planning
และยังคร่ำหวอดในแวดวง Strategic Foresight มามากกวา
25 ป ไดใหเกียรติมารวมใหความรูแกผูอบรมในหลักสูตร
ทีจ่ ดั ขึน้ โดยสถาบันเพิม่ ผลผลิตแหงชาติ และองคการเพิม่ ผลผลิต
แหงเอเชีย หรือ เอพีโอ

Strategic Foresight
แนวทางเพื่อสรางความยั่งยืน
สิ่งแรกที่ Mr.Jonanthan เนนย้ำคือ “เรื่องใหมๆ และความ
ไมแนนอน (Uncertainty) เปนเรื่องที่เกิดขึ้นไดเสมอ ผูนำ
และองคกรจึงตองเรียนรูที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลง”

ดังกลาวมาใช จะชวยลดความเสีย่ งในการตัดสินใจของผูบ ริหาร
ชวยในการกำหนดกลยุทธและวางแผนเพือ่ ความยัง่ ยืนขององคกร
นำไปสูการปูทางใหประเทศตางๆ สามารถรับมือกับอนาคต
ที่ไมแนนอนไดอีกดวย

ดังนัน้ การมองอนาคต (Strategic Foresight) จึงไมใชเพียงแค
แนวคิดทัว่ ไปสำหรับองคกรเทานัน้ เพราะหากเขาใจเรือ่ งดังกลาว
อยางถองแท และนำวิธีการ กระบวนการ ตลอดจนทฤษฎี

“
หากพูดถึง Strategic Foresight คงตองกลาววา บางสวนเปนเรื่องวิทยาศาสตร

บางสวนเปนเรื่องของศิลปะ และบางสวนก็เปนเรื่องเกี่ยวกับการเมืองดวย
แนวคิดนี้จึงเปนเรื่องที่ทาทาย แตก็นาสนใจมากในเวลาเดียวกันเพราะไมวาคุณจะอยู ในองคกร
หรือในสังคมใดก็ตาม ทั้ง 3 ดานเปนสิ่งที่ “เรา” ในฐานะ Strategic Planner ตองพิจารณา
เพื่อสรางความสมดุล (Balance) ใหเกิดขึ้น ”

“

Strategic Foresight
จึงเปนการวิเคราะหและทดสอบเพื่อหาผลลัพธทางอนาคตที่เปนไปได
โดยเรากําลังซอมอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้น หรือ ที่เรียกวา “Rehearsing Future”
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Scenario Planning
เครื่องมือสําคัญในการมองอนาคต
เครื่องมือ (Tools) ที่ใชสำหรับการทำ Strategic Foresight
มีใหเลือกอยูอ ยางหลากหลาย ไมวา จะเปน Horizon Scanning,
Experiential futures Delphi หรือแมแต Super forecasting

แตสําหรับ Mr.Jonanthan แลว เขาไดหยิบเอาเครื่องมืออยาง
“การวาดเหตุการณจําลองอนาคต หรือ Scenario Planning” มาใช
โดยเชื่อวาเปนเครื่องมือที่สามารถใชงานไดอยางอเนกประสงค
และตอบโจทยการพัฒนาธุรกิจขององคกรไดเปนอยางมาก
Scenarios หรือ เหตุการณจําลองอนาคต
คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นบนโลกในวันขางหนา ซึ่งไม ใชการทํานาย
แตเปนภาพทางเลือกของสิ่งที่จะเห็นในอนาคต ชวยใหสามารถปรับเปลี่ยน
มุมมองในชีวิตปจจุบัน นําไปสูการสรางความตระหนักใหแกองคกรหรือสังคม
เพื่อเตรียมพรอมรับมือกับอนาคตที่กําลังจะมาถึง
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Mr.Jonanthan ยังไดยกตัวอยางองคกรที่นำแนวคิดดังกลาว
มาใชอยาง Shell ซึง่ เปนยักษใหญในวงการอุตสาหกรรมน้ำมัน
ชั้นนำของโลก “ในชวงป 1970 อุตสาหกรรมน้ำมันไดรับ
ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกที่เรา
เรียกวา VUCA (Volatility ความผันผวน, Uncertainty
ความไมแนนอน, Complexity ความซับซอน และ Ambiguity
ความกำกวม) Shell พบวาองคกรของตัวเองนั้นไมสามารถ
วางแผนธุรกิจไดเหมือนดังเคย จึงไดนำแนวคิดเรือ่ ง Scenario
Planning มาใชและผลักดันใหองคกรไปไดไกลมากขึน้ กวาองคกร
อื่นๆ ในชวงเดียวกัน “

มองหา “ความเปนไปได”
ในการมุงไปสูอนาคต
Mr.Jonanthan กลาวถึงความพิเศษของเครื่องมืออยาง
Scenario Planning ในการมองหาความเปนไปไดของภาพ
อนาคต “เรามักจะเห็นสิง่ ทีเ่ รารูใ นปจจุบนั แตมเี รือ่ งอีกมากมาย
ที่เราไมรูและมีความไมแนนอน ภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
จึงมีความเปนไปไดหลากหลายทาง และอาจเปนไปตามที่เรา
คาดการณ (Prediction) หรือไมเปนก็ได”

“ดังนั้น Scenario หรือ เหตุการณจำลองอนาคต จึงไมใช
ภาพความเปนไปไดเพียงแคทางเดียว แตเปนการสรางภาพ
อนาคตที่มีหลากหลายความเปนไปได (Possibilities) เพื่อ
หลีกเลีย่ งการติดกับดักในการคาดการณ (Prediction) นัน่ เอง”

SCENARIO AVOID THE TRAPS OF PREDICTION
Scenario Planning หรือการวาดภาพจำลอง
อนาคต จะวาดภาพอนาคตที่มีความเปนไปได
ในหลากหลายทาง

Prediction หรือการคาดการณ
จะมองอนาคตที่มีความเปนไปได เพียงทางเดียว

-10%

+10%
สิ่งที่ ไมแนนอน

สิ่งที่เรารู ในวันนี้

สิ่งที่เรารู ในวันนี้
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หลักการสําคัญที่ตองคํานึงถึง
เมื่อลงมือทํา Scenario Planning

Use Outside-In Thinking

Use

จําเปนตองคิดถึงสิ่งที่เราไมสามารถ
ควบคุมได เชน การเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วของเทคโนโลยี สังคม
ตลอดจนสิ่งแวดลอม

Outside-In
Thinking

Embrace Diverse
Perspectives

Embrace

ตองสนับสนุนความคิด
หรือมุมมองที่หลากหลาย
และแตกตาง เพื่อใหไดคําตอบ
ใหมๆ ที่ปราศจากอคติ

Diverse

Perspectives

Take the Long View

Take the

มองใหเห็นถึง 10 - 30 ป ขางหนา
เมื่อมองไกลขึ้น ก็จะสามารถ
สรางสรรคความเปนไปไดใหมๆ
เพื่อรับมืออนาคตไดอยางทันทวงที

Long
View
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องคกรอยูรอดไดดวย
Scenario Planning
Mr.Jonanthan ทิง้ ทายใหกบั ผูเ ขารวมงานสัมมนาดวยประโยชน
ของการทำ Scenario Planning ในหลากหลายทาง ทั้งใน
ฐานะองคกร ชุมชน ไปจนถึงในระดับการบริหารประเทศ
เกิดแนวทางการตัดสินใจและการวางแผนทีช่ ดั เจน ซึง่ เปนแผนทีป่ ระสบความสำเร็จได
ในสถานการณทไ่ี มแนนอน
สามารถปรับตัวเขากับโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปไดอยางรวดเร็ว
เกิดไอเดียหรือความคิดสรางสรรคใหมๆ
สามารถประเมินและระบุความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ไดกอ นเวลาและไดอยางเปนวงกวาง

ยิง่ ไปกวานัน้ การเริม่ พัฒนาความคิดในดาน Scenario Planning ในองคกร
จะทำใหเกิดวงจรซึง่ นำไปสูส ง่ิ ทีด่ ขี น้ึ (Virtuous Circle)
องคกรมีแนวคิดการเรียนรูเ ปนศูนยกลาง (Learning-Oriented Organization)
และกลายเปนองคกรทีค่ ดิ เร�องการปรับตัวอยูเ สมอ

องคกรเห็นสิง่ ใหมๆทีแ่ ตกตาง
มองเห็นขอสันนิษฐานตางๆ
ที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต
ซึ่งตางออกไปจากความรู
ตามธรรมเนียมดั้งเดิม

สามารถสรางโอกาสใหม
ในการเติบโต
เห็นจุดเสีย่ งและบริหาร
จัดการความเสีย่ งไดดว ย
กลยุทธการวางแผนทีช่ ดั เจน

องคกรมีแนวคิด (Mindset)
การเรียนรูเ ปนศูนยกลาง
รูจ กั ปรับตัว และมี
ความคิดสรางสรรค

บทความดังกลาวมาจากงานสัมมนาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"Training of Trainers on Strategic Foresight and Scenario Planning"
โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติและองคการเพิ่มผลผลิตแหงเอเชีย
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