
ในช�วงเวลาแห�งความผันผวน ไม�มีใครแน�ใจว�า สิ่งที่องค�กร 

กำลังดำเนินธุรกิจอยู�ตอนนี้ จะยังประสบความสำเร็จต�อไปใน 

อนาคตหรือไม�?

 เราเห็นธุรกิจมากมายที่ลมหายตายจากไปจากตลาดการแขงขัน

บางองคกรจําเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจและการใหบริการ 

แลวองคกรจะสามารถทราบไดอยางไรวา

“จะอยูรอดไดอยางยั่งยืนและสามารถเตรียมพรอมรับอนาคต

ที่จะเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ”

องค�กรชั ้นนำระดับโลกหลากหลายองค�กรได�หันมาศึกษา 

แนวทาง “Strategic Foresight” หรือการมองอนาคตเชิงกลยุทธ� 

โดยใช�ทฤษฎี “Scenario Planning” หรือการวาดเหตุการณ� 

จำลองอนาคต เพื่อปรับเปลี่ยน “ความคิด” เกี่ยวกับอนาคต 

ในมุมมองต�างๆ ที่ไม�เหมือนกับที่เคยคิดมาในอดีต



Mr.Jonanthan Star วิทยากรผู�เช่ียวชาญ จากบริษัท Scenario 

Insight ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งโดดเด�นในการออกแบบ 

หลักสูตรการฝ�กอบรมและเวิร�คช็อปด�าน Scenario Planning 

และยังคร่ำหวอดในแวดวง Strategic Foresight มามากกว�า 

25 ป� ได�ให�เกียรติมาร�วมให�ความรู�แก�ผู �อบรมในหลักสูตร 

ท่ีจัดข้ึนโดยสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห�งชาติ และองค�การเพ่ิมผลผลิต 

แห�งเอเชีย หรือ เอพีโอ

Strategic Foresight

แนวทางเพื่อสรางความยั่งยืน

ดังกล�าวมาใช� จะช�วยลดความเส่ียงในการตัดสินใจของผู�บริหาร 

ช�วยในการกำหนดกลยุทธ�และวางแผนเพ่ือความย่ังยืนขององค�กร 

นำไปสู�การปูทางให�ประเทศต�างๆ สามารถรับมือกับอนาคต 

ที่ไม�แน�นอนได�อีกด�วย

สิ่งแรกที่ Mr.Jonanthan เน�นย้ำคือ “เรื่องใหม�ๆ และความ 

ไม�แน�นอน (Uncertainty) เป�นเรื่องที่เกิดขึ้นได�เสมอ ผู�นำ 

และองค�กรจึงต�องเรียนรู�ที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลง”

ดังน้ัน การมองอนาคต (Strategic Foresight) จึงไม�ใช�เพียงแค� 

แนวคิดท่ัวไปสำหรับองค�กรเท�าน้ัน เพราะหากเข�าใจเร่ืองดังกล�าว 

อย�างถ�องแท� 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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เครื่องมือ (Tools) ที่ใช�สำหรับการทำ Strategic Foresight 

มีให�เลือกอยู�อย�างหลากหลาย ไม�ว�าจะเป�น Horizon Scanning, 

Experiential futures Delphi หรือแม�แต� Super forecasting 

Scenario Planning 

เครื่องมือสําคัญในการมองอนาคต

แตสําหรับ Mr.Jonanthan แลว เขาไดหยิบเอาเครื่องมืออยาง 

“การวาดเหตุการณจําลองอนาคต หรือ Scenario Planning” มาใช 

โดยเชื่อวาเปนเครื่องมือที่สามารถใชงานไดอยางอเนกประสงค 

และตอบโจทยการพัฒนาธุรกิจขององคกรไดเปนอยางมาก 

Scenarios หรือ เหตุการณจําลองอนาคต 

คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นบนโลกในวันขางหนา ซึ่งไมใชการทํานาย 

แตเปนภาพทางเลือกของสิ่งที่จะเห็นในอนาคต ชวยใหสามารถปรับเปลี่ยน 

มุมมองในชีวิตปจจุบัน นําไปสูการสรางความตระหนักใหแกองคกรหรือสังคม 

เพื่อเตรียมพรอมรับมือกับอนาคตที่กําลังจะมาถึง
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Prediction หรือการคาดการณ 

จะมองอนาคตที่มีความเปนไปได เพียงทางเดียว

สิ่งที่เรารู ในวันนี้

+10%-10%

Scenario Planning หรือการวาดภาพจำลอง 

อนาคต จะวาดภาพอนาคตที่มีความเปนไปได

ในหลากหลายทาง

Mr.Jonanthan ยังได�ยกตัวอย�างองค�กรที่นำแนวคิดดังกล�าว 

มาใช�อย�าง Shell ซ่ึงเป�นยักษ�ใหญ�ในวงการอุตสาหกรรมน้ำมัน 

ชั้นนำของโลก “ในช�วงป� 1970 อุตสาหกรรมน้ำมันได�รับ 

ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ�โลกที่เรา 

เรียกว�า VUCA (Volatility ความผันผวน, Uncertainty 

ความไม�แน�นอน, Complexity ความซับซ�อน และ Ambiguity 

ความกำกวม) Shell พบว�าองค�กรของตัวเองนั้นไม�สามารถ 

วางแผนธุรกิจได�เหมือนดังเคย จึงได�นำแนวคิดเร่ือง Scenario 

Planning มาใช�และผลักดันให�องค�กรไปได�ไกลมากข้ึนกว�าองค�กร 

อื่นๆ ในช�วงเดียวกัน “

Mr.Jonanthan กล�าวถึงความพิเศษของเครื่องมืออย�าง 

Scenario Planning ในการมองหาความเป�นไปได�ของภาพ 

อนาคต “เรามักจะเห็นส่ิงท่ีเรารู�ในป�จจุบัน แต�มีเร่ืองอีกมากมาย 

ที่เราไม�รู�และมีความไม�แน�นอน ภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

จึงมีความเป�นไปได�หลากหลายทาง และอาจเป�นไปตามที่เรา 

คาดการณ� (Prediction) หรือไม�เป�นก็ได�” 

มองหา “ความเปนไปได” 

ในการมุงไปสูอนาคต

SCENARIO AVOID THE TRAPS OF PREDICTION

“ดังนั้น Scenario หรือ เหตุการณ�จำลองอนาคต จึงไม�ใช� 

ภาพความเป�นไปได�เพียงแค�ทางเดียว แต�เป�นการสร�างภาพ 

อนาคตที่มีหลากหลายความเป�นไปได� (Possibilities) เพื่อ 

หลีกเล่ียงการติดกับดักในการคาดการณ� (Prediction) น่ันเอง”

สิ่งที่เรารู ในวันนี้

สิ่งที่ ไมแนนอน
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Thinking 

Use
จําเปนตองคิดถึงสิ่งที่เราไมสามารถ 

ควบคุมได เชน การเปลี่ยนแปลง 

อยางรวดเร็วของเทคโนโลยี สังคม 

ตลอดจนสิ่งแวดลอม

มองใหเห็นถึง 10 - 30 ป ขางหนา 

เมื่อมองไกลขึ้น ก็จะสามารถ 

สรางสรรคความเปนไปไดใหมๆ 

เพื่อรับมืออนาคตไดอยางทันทวงที

ตองสนับสนุนความคิด

หรือมุมมองที่หลากหลาย

และแตกตาง เพื่อใหไดคําตอบ 

ใหมๆ ที่ปราศจากอคติ

Outside-In

View

Take the

Long

Perspectives

Embrace

Diverse

หลักการสําคัญที่ตองคํานึงถึง

เมื่อลงมือทํา Scenario Planning

Use Outside-In Thinking

Take the Long View

Embrace Diverse

Perspectives
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องคกรอยูรอดไดดวย 

Scenario Planning 

Mr.Jonanthan ท้ิงท�ายให�กับผู�เข�าร�วมงานสัมมนาด�วยประโยชน� 

ของการทำ Scenario Planning ในหลากหลายทาง ทั้งใน 

ฐานะองค�กร ชุมชน ไปจนถึงในระดับการบริหารประเทศ 

ย่ิงไปกวาน้ัน การเร่ิมพัฒนาความคิดในดาน Scenario Planning ในองคกร 

จะทำใหเกิดวงจรซ่ึงนำไปสูส่ิงท่ีดีข้ึน (Virtuous Circle) 

องคกรมีแนวคิดการเรียนรูเปนศูนยกลาง (Learning-Oriented Organization) 

และกลายเปนองคกรท่ีคิดเร�องการปรับตัวอยูเสมอ 

บทความดังกล�าวมาจากงานสัมมนาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

"Training of Trainers on Strategic Foresight and Scenario Planning"  

โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติและองค�การเพิ่มผลผลิตแห�งเอเชีย

เกิดแนวทางการตัดสินใจและการวางแผนท่ีชัดเจน ซ่ึงเป�นแผนท่ีประสบความสำเร็จได� 

ในสถานการณ�ท่ีไม�แน�นอน

สามารถปรับตัวเข�ากับโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปได�อย�างรวดเร็ว 

เกิดไอเดียหรือความคิดสร�างสรรค�ใหม�ๆ

สามารถประเมินและระบุความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได�ก�อนเวลาและได�อย�างเป�นวงกว�าง

องคกรเห็นส่ิงใหมๆ ท่ีแตกตาง 

มองเห็นขอสันนิษฐานตางๆ 

ที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต 

ซึ่งตางออกไปจากความรู 

ตามธรรมเนียมดั้งเดิม

สามารถสรางโอกาสใหม

ในการเติบโต

 

เห็นจุดเส่ียงและบริหาร 

จัดการความเส่ียงไดดวย

กลยุทธการวางแผนท่ีชัดเจน

องคกรมีแนวคิด (Mindset) 

การเรียนรูเปนศูนยกลาง 

รูจักปรับตัว และมี 

ความคิดสรางสรรค
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