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บทคัดยอ
 การวางแผนภาพวาดแหงอนาคตเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยใหองคการบริหารกลยุทธมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถึงแมวา
อุตสาหกรรมยานยนตไทยจะมีการพัฒนาแผนแมบทอุตสาหกรรมทุก 5 ป แตดูเหมือนไมไดนําเครื่องมือเรื่องการวางแผน
แหงอนาคตมาใช บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการวางแผนภาพวาดแหงอนาคตและศึกษา
ความเหมาะสมของการใชเครื่องมือนี้เพื่อการวิเคราะหและประเมินอุตสาหกรรมยานยนตไทยตอไปในอนาคต

คําสําคัญ: ภาพวาดแหงอนาคต การวางแผนภาพวาดแหงอนาคต อุตสาหกรรมยานยนต

Abstract
 Scenario planning is a vital tool that helps strategic management become more effi cient. Although Thai 
automotive industry has developed a master plan every 5 years, scenario planning as strategic management 
tool does not seem to be used for developing the master plan in the past. As a result, the objective of 
this article is to review related literatures about scenario planning and to study the appropriateness of 
implementing this tool for analyzing and evaluating Thai automotive industry in the future.  
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บทนํา
 ในปจจุบัน การเปล่ียนแปลงมีบทบาทสําคัญตอความ
อยูรอดขององคการธุรกิจ    การรูรายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑ
การออกแบบ และการสรางนวัตกรรมลาสุดของคูแขง รวมถึง
กลยุทธการลอกเลียนแบบไมใชสูตรลับสําหรับความสําเร็จ
ในระยะยาวอีกตอไป ในทางตรงกันขามความสําเร็จของ
องคการธุรกิจเกิดจากความสามารถในการตรวจสอบสภาพ
แวดลอมทางธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งนําไปสูการสราง
นวัตกรรมที่ชวยนําไปสูความสําเร็จรวมถึงโอกาสในการทํา
กําไรระยะยาว 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจเปนเร่ืองเก่ียวกับ
การบริหารเชิงกลยุทธ เพราะการที ่องคการจะกําหนด
กลยุทธที่มีประสิทธิภาพไดนั้นตองอาศัยการวิเคราะหปจจัย
สภาพแวดลอมทางธุรกิจที ่ชัดเจน ดวยเหตุนี ้จึงมีการนํา
เครื่องมือที่สําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ อยางเชน การ
วางแผนสถานการณที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือการ
วาดภาพแหงอนาคต (Scenario Planning) มาใชเพื่อสราง
ความแนใจตอความอยูรอดอยางยั่งยืนขององคการใน
ระยะยาว (Sevaguru & Safa, 2009) เพราะความลมเหลว
ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังระดับจุลภาคและมหภาค
ที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการ เปนสาเหตุ
สําคัญตอการวางแผนยุทธศาสตรหรือแผนกลยุทธที่ไมมี
ประสิทธิภาพ 
 ดวยเหตุนี้การวางแผนสถานการณที่คาดวาจะเกิดข้ึน
ในอนาคต หรือการวาดภาพแหงอนาคต จึงเปนเครื่องมือที่
องคการนํามาใชเพื่อสนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตรใน
ระยะยาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาสภาพแวดลอมใน
อนาคตท่ีเปนไปได    และใชสําหรับการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ในระดับมหภาคขององคการ ซึ่งครอบคลุมปจจัยทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี (Chermack & 
Payne, 2006) เพราะการวางแผนสถานการณที ่คาดวา
จะเกิดขึ ้นในอนาคต หรือการวาดภาพแหงอนาคต คือ 
กระบวนการของการสรางทางเลือกสําหรับอนาคตที่มาจาก
สภาพแวดลอมภายนอกของธุรกิจ (Simpson, 1992) การ
วาดภาพแหงอนาคตจึงแตกตางจากเครื่องมืออื่นที่ใชสําหรับ
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร      ไมวาจะเปนการวิเคราะหแนวโนม
(Trend Analysis) หรือการพยากรณ (Forecast) เพราะการ
วาดภาพแหงอนาคตไมไดพิจารณาเพียงแคแนวโนมหรือการ
พยากรณแตเพียงเทานั้น แตรวมถึงการพิจารณาแนวทางที่
แนวโนมจะสงผลกระทบในเชิงลบตอองคการ หรือเหตุการณ
ที่อาจนํามาใชประกอบเพ่ือสรางผลลัพธที่หลากหลาย 
(Epstein, 1998)

 การวางแผนภาพวาดแหงอนาคตเปนกระบวน
การของการบริหารเชิงกลยุทธที่เตรียมความพรอมใหแก
ผูบริหารภายในองคการสําหรับอนาคตที่เปนไปได ซึ่งอาจ
ปรากฏหรือไมปรากฏในความเปนจริง ในลักษณะที่เหมือน
กับการพยากรณ อยางไรก็ตาม สถานการณที่คาดวาจะเกิด
ขึ้นในอนาคตเหลานี้จะใหแนวทางที่เปนประโยชน ที่อาจ
สนับสนุนทุกสถานการณที่เกิดขึ้นในองคการ ซึ่งแนวทาง
เหลานี้มีหลายรูปแบบต้ังแตการไมดาํเนินการอะไรเลย จนถึง
มาตรการที่รุนแรงที่สงผลตอการปรับเปลี่ยนนโยบายหรือ
แนวปฏิบัติขององคการใหเขมแข็งมากยิ่งขึ้น (Sevaguru & 
Safa, 2009)
 อุตสาหกรรมยานยนต (Automative Industry) ได
กลายเปนเปาหมายสําคัญของภาคการผลิตทั่วโลก ทําให
ภาครัฐใหความสนใจและความสําคัญของอุตสาหกรรม
ยานยนตตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจาก
อุตสาหกรรมยานยนตเปนอุตสาหกรรมหลักที่สรางมูลคา
ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีสัดสวนในมูลคาผลิตภัณฑ
ในประเทศดานอุตสาหกรรมการผลิตประมาณรอยละ 10 มี
การจางงานซึ่งเปนแรงงานระดับฝมือขึ้นไปโดยตรงมากกวา 
5 แสนคนในป พ.ศ. 2555 มูลคาการผลิตเพื ่อจําหนายใน
ประเทศและการสงออกที่กอใหเกิดมูลคาคิดเปนรอยละ 10 
ของรายไดทั ้งหมดของประเทศ นอกจากนี ้ อุตสาหกรรม
ยานยนตของประเทศไทยไดกาวสูการเปนผูนําทางดาน
การผลิตรถยนตอันดับหนึ ่งในภูมิภาคอาเซียน และเปน
ลําดับที่ 15 ของประเทศผูผลิตรถยนตโลกในป พ.ศ. 2554 
(กระทรวงอุตสาหกรรม. สถาบันยานยนต, 2555)
 จากขอมูลในแผนแมบทอุตสาหกรรมยานยนตป พ.ศ.
2555-2559 ของสถาบันยานยนต กระทรวงอุตสาหกรรม
ไดระบุวา ป พ.ศ. 2557 จะมีการผลิตรถยนตและรถจักรยาน-
ยนตชนิดละมากกวา 3 ลานคันโดยมีผูประกอบรถยนตและ
รถจักรยานยนตจาก 3 ทวีป กลาวคือ ทวีปเอเชียมีประเทศ
ญี่ปุนเปนหลัก ไดแก คาวาซากิ ซูซุกิ โตโยตา นิสสัน มาสดา
มิตซูบิชิ ยามาฮา อีซูซุ ฮอนดา ฮีโน ทวีปอเมริกามีประเทศ
สหรัฐอเมริกาเปนหลัก ไดแก เจเนอรัลมอเตอรและฟอรด 
สวนทวีปยุโรป     ไดแก     บีเอ็มดับบลิว     เบนซ      ไทรอัมพ    และวอลโว
(กระทรวงอุตสาหกรรม. สถาบันยานยนต, 2555) ซึ่งการ
คาดการณที่ระบุในแผนแมบทน้ีสอดคลองกับรายงานยอด
จําหนายรถยนตในประเทศและตางประเทศของสถาบัน
ยานยนต กระทรวงอุตสาหกรรม ป พ.ศ. 2557 ที่พบวา ยอด
จําหนายรถยนตโดยรวมมีประมาณ 2 ลานคัน ไมรวมยอด
จําหนายรถจักรยานยนต (สถานการณอุตสาหกรรมชิ้นสวน
ยานยนตของ SMEs ไทย, 2558)
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 อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจสงผลให
อุตสาหกรรมยานยนตตองมีการปรับตัวเพื่อใหสามารถ
เติบโตไดอยางย่ังยืนภายใตสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป
โดยภาครัฐไดพยายามดําเนินนโยบายที่เอื้อประโยชนตอการ
ขยายการลงทุนและตลาดในประเทศ และพัฒนาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรม    เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน
นําไปสูการสรางมูลคาเพิ่มใหแกอุตสาหกรรมในภาพรวม 
การจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555-2559 มี
เปาหมายที่สําคัญ คือ การเปนศูนยกลางผลิตยานยนตที ่
สําคัญของโลก โดยจะผลิตรถยนตและจักรยานยนต ชนิดละ
ไมนอยกวา 3 ลานคันตอปภายในป พ.ศ. 2560 และพัฒนา
ผลติภณัฑทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม        การเปนศนูยกลางสภาวะ
แวดลอมทางธุรกิจยานยนตท่ีดี     เชน       มีบุคลากรในอุตสาหกรรม
ที่มีขีดความสามารถในระดับที่สูงขึ้น มีศูนยทดสอบ วิจัยและ
พัฒนายานยนต และมีความพรอมในดานปจจัยโครงสราง
พืน้ฐาน  ทีส่ามารถรองรบัการพฒันาไดอยางเพยีงพอ และเปน
ผูนําในกลุมอาเซียนในดานมาตรฐานและการทดสอบการ
พัฒนาบุคลากร และเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่จะทําให
ประเทศไทยหลุดพนจากการเปนประเทศผูมีรายไดปานกลาง
(กระทรวงอุตสาหกรรม. สถาบันยานยนต, 2555) แนวทาง
สําคัญที่อุตสาหกรรมยานยนตไดดําเนินการเพ่ือบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาประเทศสูเปนประเทศที่มีรายไดสูง มา
จากการเพ่ิมมูลคาการใชชิ้นสวนยานยนตใหมากขึ้นการสราง
มูลคาเพิ่มจากการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตมากขึ้น 
เมื ่อเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมในภาคการผลิต และเพิ่ม
มูลคาการสงออกใหมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม จากการรายงาน
ยอดจําหนายรถยนตทั้งในประเทศและตางประเทศของ
สถาบันยานยนต กระทรวงอุตสาหกรรม พบวายอดจําหนาย
ในประเทศของป พ.ศ. 2556 มีอัตราการเติบโตลดลงจากป
ที่ผานมา ติดลบรอยละ 7.3 ในขณะที่ยอดจําหนายในตลาด
ตางประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 8.5 สําหรับยอดจําหนายรถยนต
ในประเทศ ป พ.ศ. 2557 พบวาติดลบถึงรอยละ 33.7 ใน
ขณะท่ียอดจําหนายรถยนตในตลาดประเทศกลับเพ่ิมข้ึน
เพียงรอยละ 1.8 ทั้งนี้ เปนเพราะสถานการณในป พ.ศ. 2557
ไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยท่ีอยูใน
ชวงชะลอตัว จากการลดลงของภาคการสงออก รายได
เกษตรกรที่ตกตํา ภาคการทองเที่ยวที่ยังไมฟนตัว และภาวะ
หนี้ครัวเรือนสูง รวมทั้งมาตรการรถคันแรก (“สถานการณ
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตของ SMEs ไทย,” 2558)

 นโยบายโครงการรถประหยัดพลังงาน (Eco car) และ
นโยบายรถคันแรกของรัฐบาลเปนนโยบายหนึ่งที่สงเสริม
อุตสาหกรรมยานยนต และชวยกระตุนการบริโภคภายใน
ประเทศในภาพรวม   อยางไรก็ตาม     การกระตุนเพือ่การสงเสรมิ
การขายที่จูงใจจากการไดรับภาษีคืนของประชาชน สงผล
กระทบตอยอดผลิตรถยนตในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของป พ.ศ. 
2556 (กลุมยานยนตครึ่งปหลังชะลอ, 2556) ทั้งนี้ นโยบาย
รถคันแรกสงผลกระทบตอดัชนียานยนตในไตรมาส 3 ของป 
พ.ศ. 2556 ที่ปรับตัวลดลงถึงรอยละ 8.7 สงผลกระทบตอ
ดัชนีอุตสาหกรรมในภาพรวมที่ลดลงรอยละ 3.6 (“รถคันแรก
พนพิษ...”, 2556) และหากพิจารณาขอมูลการคาดการณ
ยอดผลิตรถยนตของป พ.ศ. 2556 กับรายงานยอดจําหนาย
รถยนตในประเทศในภาพรวมจากขอมูลปจจุบันพบวา
นโยบายน้ีสงผลกระทบในภาพรวมตอยอดจําหนายรถยนต
ในประเทศในป พ.ศ. 2556 ที่ติดลบถงึรอยละ 7.3 และสงผล
ตอเนื่องตอยอดจําหนายรถยนตในประเทศในป พ.ศ. 2557 
ทีต่ดิลบมากถงึรอยละ   33.7   (สถานการณอตุสาหกรรมชิน้สวน
ยานยนตของ SMEs ไทย, 2558) ในการนี้นโยบายของรัฐตอ
การสงเสริมอุตสาหกรรมยานยนตที่ใหผลลัพธตรงขามจาก
ที ่คาดการณไว อาจสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมาย
ในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตใน
ภาพรวมได นอกจากนี้ ถึงแมวาทางสถาบันยานยนตจะได
จัดทําแผนแมบทกรอบระยะเวลา 5 ป เพื่อกําหนดทิศทาง
และยุทธศาสตรของอุตสาหกรรมยานยนตที่ชัดเจน แตอาจ
ดําเนินการโดยใชวิธีการในการวางแผนยุทธศาสตรตาม
รูปแบบเดิมๆ โดยไมไดนําเครื่องมืออยางเชนการวางแผนการ
วาดภาพอนาคตมาใชเพื่อกําหนดสถานการณที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต ที่จะชวยใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
รถยนตสามารถเตรียมความพรอมรับมือตอการเปล่ียนแปลง
ไดดียิ่งขึ้นและนําไปสูการบรรลุตามแผนที่ไดกําหนดไว ดังที่ 
Schoemaker (1995) กลาววา องคการหรืออุตสาหกรรมจะ
ไดรับประโยชนจากการนําเอาวิธีการวางแผนภาพวาด
แหงอนาคตมาใช ก็ตอเมื่ออุตสาหกรรมนั้นๆ เผชิญหนากับ
การเปล ี ่ยนแปลงที ่ส ําค ัญ ดวยเหตุน ี ้บทความนี ้จ ึงม ี
วัตถุประสงคเพื่อทบทวนวรรณกรรมเรื่องการวางแผน
การวาดภาพแหงอนาคต (Scenario Planning Approach) 
เพื่อการนํามาใชวิเคราะหสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรม
ยานยนตของประเทศไทย    ทีน่าํไปสูการกาํหนดปจจยัทีส่าํคัญ
และการระบุสถานการณที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตสําหรับ
อุตสาหกรรมยานยนตของประเทศไทยในท่ีสุด
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ความสําคัญและความหมายของการวางแผนภาพวาด
แหงอนาคต 
 เทคนิคการพยากรณแบบด้ังเดิมอาจไมสามารถ
ทํานายการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของปจจัยภายนอกองคการ
ได โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื ่อการเปลี่ยนแปลงนั้นมีความไม
แนนอนและเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว หรือเมื่อขอมูลมีอยางจํากัด 
เหตุผลดังกลาวอาจทําใหองคการมองขามโอกาสที่สําคัญ 
รวมถึงปจจัยคุกคามที่รุนแรง สงผลตอการเติบโตหรืออยูรอด
ขององคการนั้นๆ ในการนี้ การวางแผนภาพวาดแหงอนาคต
เปนเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ทางดานสภาพแวดลอมที่ไมแนนอน (NetMBA.com, n.d.) 
จึงอาจสรุปไดวา การวางแผนสถานการณที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ในอนาคตเปนเคร่ืองมือที่ทรงพลังสําหรับการคาดการณและ
จัดการการเปลี่ยนในระดับอุตสาหกรรมและระดับสภาพ-
แวดลอม รวมถึงการจินตนาการเกี่ยวกับสถานการณที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากเปนแนวคิดทางกลยุทธที่สําคัญ
ในสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มีความแปรปรวนเปนอยางมาก
ทั ้งนี ้ เพราะการวาดภาพแหงอนาคตเปนการเชื ่อมโยงที ่
ชัดเจนระหวางการคิดถึงสิ่งในอนาคตกับการปฏิบัติการ
เชิงกลยุทธ และระหวางการคิดถึงอนาคตบนความแตกตาง
ที่สรางสรรคและมีจินตนาการ กับแผนกลยุทธที่สามารถนํา
ไปปฏิบัติไดจริง (Lindgren & Bandhold, 2003)
 ภาพแหงอนาคต (Scenario) คือ มุมมองที่สมําเสมอ
ภายในของอนาคตที่เปนไปได ซึ่งไมใชการพยากรณ แตเปน
ผลลัพธของอนาคตที่เปนไปได (Ringland, 2006) ประเด็น
ที่สําคัญของการวาดภาพแหงอนาคต คือ ความมีเหตุมีผลที่
ภาพวาดเหลานั้นสามารถถูกจินตนาการได ในแงของความ
เปนปจจุบัน สิ่งที่มองเห็น เหตุการณ หรือแนวโนมที่อาจเปน
สาเหตุทําใหภาพเหลานั้นเกิดขึ้น ซึ่งกลุมของภาพเหลานั้น
ไมควรครอบคลุมเฉพาะเพียงแคภาพวาดท่ีเกี่ยวของกับ
วสิยัทศันเทานัน้     แตควรรวมถงึภาพวาดทีท่าทายองคการดวย
ทั้งนี้ การวาดภาพแหงอนาคตไมใชการทํานายหรือพยากรณ
เกี่ยวกับอนาคต แตเปนการสะทอนภาพแหงอนาคตที่ถูก
จินตนาการ และเรื่องราวทางเลือกที่เปนไปไดและสอดคลอง
กันเกี่ยวกับอนาคต (Kiely, Beamish, & Armistead, 2004;
Cornelius, Van de Putte, & Romani, 2005) การวาดภาพ
แหงอนาคตจึงเปนคําอธิบายของอนาคตที่เปนไปได และนํา
เสนอภาพสะทอนของอนาคตดวยความเปนไปไดที่หลาก
หลายมากกวามุมมองเพียงมุมมองเดียวเก่ียวกับอนาคต 
ในการน้ี Cornelius และคณะ (2005) กลาววา การวาดภาพ
แหงอนาคตมีความสําคัญในหลากหลายมุมมอง ประการแรก

ภาพวาดแหงอนาคตนําเสนอพื้นฐานสําหรับการออกแบบ
และคัดเลือกกลยุทธที่เหมาะสมกับองคการ ประการที่สอง
ภาพวาดแหงอนาคตชวยใหผูบริหารตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงและความไมแนนอนของสภาพแวดลอมใน
การดําเนินกิจการขององคการและเผชิญหนากับความ
ไมแนนอนเหลานี้ดวยสภาพแหงอนาคตท่ีแตกตางกัน 
ประการที่สาม ภาพวาดแหงอนาคตนําเสนอเครื่องมือสําหรับ
ระบุเหตุการณในอนาคต และแนวทางการตอบสนองของ
องคการตอพัฒนาการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประการที่สี ่ 
ภาพวาดแหงอนาคตไดนําเสนอความเปนไปไดในการผสม-
ผสานขอมูลเชิงปริมาณกับปจจัยเชิงคุณภาพเขาดวยกัน ชวย
ใหผูวางแผนวาดภาพแหงอนาคตสามารถผนวกผลลัพธจาก
เทคนิคการพยากรณอื่นๆ และพิจารณาตัวแปรที่หลากหลาย
และประการสุดทาย ภาพวาดแหงอนาคตสามารถชวยขยาย
มุมมองความคิดที่ไมเปลี่ยนแปลงของผูบริหารได ทั้งนี้ ใน
ปจจุบันมีองคการจํานวนมากท่ีประยุกตใชเอาวิธีการวางแผน
ภาพวาดแห งอนาคตในการวางแผนเชิ งปฏิบั ติ การ
กระบวนวางแผนงบประมาณและการพยากรณ เสมือน
วิธีการในการประเมินความมีประสิทธิผลภายใตกลุมขอ
สันนิษฐานเกี่ยวกับอนาคตที่หลากหลาย (Axson, 2011) 
 การวาดภาพแหงอนาคตไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น
สืบเนื ่องมาจากปจจัยที ่ส ําคัญ 2 ประการ ประการแรก
เกี่ยวกับผลกระทบในวงกวางของเหตุการณที่ไมสามารถ
คาดเดาไดที ่เกิดขึ ้นอยางรวดเร็ว อาทิ เหตุการณการกอ
วินาศกรรม 11 กันยายน ค.ศ. 2001 หรือการกระจายของ
โรคระบาดตางๆ เชน ไขหวัดนก ไขหวัดหมู เชื้ออีโบลา หรือ
เชื้อเมอรส เปนตน ประการท่ีสองเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงที่
รวดเร็วของสังคมโลก อาทิ การเติบโตที่รวดเร็วทางเศรษฐกิจ
ของประเทศจีนและอินเดีย การขยายตัวของสื ่อสังคม
ออนไลน และอุปกรณการสื่อสารทั้งหลาย เปนตน (Axson, 
2011) ดังนั้น การวางแผนภาพวาดอนาคต จึงหมายถึงศิลปะ
ของการใชการวาดภาพแหงอนาคตเพ่ือการตัดสินใจ 
(Ringland, 2006) หรือกระบวนการของการบริหารเชิง
กลยุทธที่เตรียมความพรอมผูบริหารในองคการสําหรับ
เหตุการณที ่เปนไปไดที ่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต (Kuye & 
Oghojafor, 2011)

การนําแผนการวางแผนภาพวาดแหงอนาคตมาใช
ในธุรกิจ
 ในชวงเวลาท่ีผานมา      การวางแผนภาพวาดแหงอนาคต
ไดรับความนิยมและถูกนําไปใชเพิ ่มมากขึ้น ในฐานะเปน
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เครื่องมือที่ชวยสนับสนุนการบริหารเชิงกลยุทธและ
เทคโนโลยี เพื่อการเผชิญหนากับอนาคตที่ไมแนนอน และยัง
ไดรับความนิยมอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน เนื่องจากความ
สามารถในการจับประเด็นหรือขอบเขตของความเปนไปได 
ซึ่งแนวทางการพยากรณเชิงปริมาณแบบดั้งเดิมไมสามารถ
ดําเนินการได (Latifi , Ghalambor, & Azimi, 2012) ทั้งนี้ 
การนําการวางแผนภาพวาดแหงอนาคตมาใชเพื่อประโยชน
ทางธุรกิจ เริ ่มขึ ้นในชวงป ค.ศ. 1970s เมื ่อบริษัท Royal 
Dutch/Shell ประสบความสําเร็จในการใชการวางแผน
ภาพวาดแหงอนาคตเพ่ือคาดการณปจจัยที่สงผลกระทบ
ตอธุรกิจ ถึงแมวาจะไมสามารถหลีกเลี่ยงปญหาไดทั้งหมด 
เน่ืองจากบริษัทยังไดรับผลกระทบบางสวนจากความไม
แนนอนทางดานการเมืองและเศรษฐกิจ แตในภาพรวมถือวา
ประสบความสําเร็จ (Piirainen & Lindqvist, 2010) กลาวคือ
การวางแผนภาพวาดแหงอนาคตชวยใหบริษัทรับมือกับ
วิกฤตการณนํามันในชวงตนของทศวรรษ 1970s ไดดีกวา
คูแขง และยังชวยใหผูบริหารเขาใจสถานการณที่เปนอยู ณ 
ปจจุบัน (ในชวงเวลาดังกลาว) ที่ราคานํามันอยูต ํากวา 2 
เหรียญดอลลารสหรัฐฯ ตอบาเรลลซึ ่งเปนสถานการณ
ที ่สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ เมื ่อผู แขงขันหลักใน
อุตสาหกรรมนํามันมีอํานาจท่ีนํามาซ่ึงความเปล่ียนแปลง
และความแตกตางในการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมน้ี 
(O’Brien, 2004) ตัวอยางของบริษัท Shell แสดงใหเห็นถึง
การมองการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่มุงไป
ขางหนาเพื่อความสําเร็จในขององคการ ทั้งนี้ เพราะความ
ทาทายที่แทจริงของการสรางกลยุทธที่ประสบความสําเร็จ
ตั้งอยูบนการติดตามและตรวจสอบความไมตอเนื่องของ
การดําเนินธุรกิจที่สงผลกระทบตอองคการในอนาคต 
(Piirainen & Lindqvist, 2010) ถึงแมวาการนําการวางแผน
ภาพวาดแหงอนาคตมาใชในระยะแรกจะเนนการวางแผน
เชิงกลยุทธ    แตในปจจุบันองคการหลายแหงไดนําการวางแผน
สถานการณที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตมาประยุกตใช
ในการวางแผนการปฏิบัติการ (Operational Planning) 
กระบวนการทางดานงบประมาณ และการพยากรณ โดยมี
จุดมุงหมายในการประเมินความมีประสิทธิผลภายใตขอ
สนันิษฐานที่หลากหลายเกี่ยวกับอนาคต (Axson, 2011)

ความเหมาะสมในการประยุกต ใชการวางแผนภาพวาด
แหงอนาคต
 การบริหารความเสี่ยงเปนหัวใจสําคัญสําหรับความ
ไมแนนอนที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 

ดังนั้น การนําเอาการวาดภาพอนาคตมาใชจึงชวยใหองคการ
สามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธและมองเห็นความไมแนนอนท่ี
อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Kathleen, 2011 as cited inLatifi , 
et al., 2012) นอกจากนี้ นักวิชาการยังไดใหความหมายวา
การวางแผนการวาดภาพแหงอนาคต คือ กระบวนการ
พยากรณอนาคตที่ไมแนนอนที่อาจเปนไปไดและหลากหลาย 
(Yeoman & McMahon-Beattie, 2004)
 การวางแผนภาพวาดแหงอนาคต เปนเครื ่องมือ
การวางแผนเชิงกลยุทธที่ถูกนํามาใช เพื่อกําหนดแผน
ระยะยาวที่มีความยืดหยุน และเปนวิธีการเพื่อการเรียนรู
เกี่ยวกับอนาคตโดยทําความเขาใจธรรมชาติและผลกระทบ
ของปจจัยขับเคล่ือนท่ีสําคัญและมีความไมแนนอนท่ีสงผล
กระทบองคการ (JiscInfoNet, 2008) ทั ้งนี ้ การพัฒนา
ยทุธศาสตรหรอืกลยุทธขององคการโดยท่ัวไปเช่ือวา     โลกหรือ
สังคมในชวงเวลา 10 ปขางหนา (ประมาณป ค.ศ. 2020) 
จะไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากโลกหรือสังคม
ที่เปนอยู ณ ปจจุบัน อยางไรก็ตาม การวางแผนภาพวาด
แหงอนาคตมองวาอนาคตจะมีความแตกตางจากสภาพ
ในปจจุบันเปนอยางมาก ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของการสราง
อนาคตท่ีแตกตางจากการผสมผสานปจจัยที่สภาพแวดลอม
ตางๆ ที่อาจสงผลกระทบ เชน ปจจัยดานประชากรศาสตร 
กับทางเลือกของแนวโนมที่ เปนไปไดทางดานการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎหมาย และสภาพแวดลอม 
ที่อาจเปนปจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญตออนาคต 
 Schoemaker (1995) กลาววา องคการจะไดรับ
ประโยชนจากการนําวิธีการวางแผนภาพวาดแหงอนาคต
มาใช ในกรณีที่องคการกําลังเผชิญหนากับเง่ือนไขดังตอไปนี้
 • ความไมแนนอนมีความสัมพันธในระดับสูงกับ
ความสามารถของผูบริหารในการพยากรณหรือปรับเปลี่ยน
องคการ
 • มีเหตุการณที่ไมคาดฝนท่ีสงผลกระทบอยางรุนแรง
ตอองคการในอดีตที่ผานมา
 • องคการไมไดรับรูหรือสรางโอกาสใหมขึ้นมาได
 • คุณภาพของการคิดเชิงกลยุทธไมคอยมีคุณภาพ 
เชน เปนไปในลักษณะแบบเดิมทุกครั้ง เปนตน
 • อุตสาหกรรมเผชิญหนากับการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ
 • เมื่อมีความแตกตางทางความคิดที่รุนแรง 
 • เมื่อคูแขงมีการนําการวางแผนภาพวาดในอนาคต
มาใช
 กลาวโดยสรุป ภาพวาดแหงอนาคตสามารถนํามา
ประยุกตใช เพื่อการมองสถานการณตางๆ ที่ผู บริหารหรือ
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บุคคลที่ เกี่ยวของตอการตัดสินใจตองใชจินตนาการวา
อนาคตจะเปนอยางไร 
 นอกจากน้ี การวางแผนภาพวาดแหงอนาคตพยายาม
ชดเชยขอผิดพลาด 2 ประการของการตัดสินใจ ไดแก การ
พยากรณที่มากเกินไป และการพยากรณที่นอยเกินไปตอการ
เปลี่ยนแปลง ตัวอยางเชน เมื่อ 100 ปกอนคงเปนเรื่องยาก
ที่จะจินตนาการถึงปจจัยที่มีอิทธิพลสําคัญตอสังคมใน
ยุคปจจุบัน ไมวาจะเปนเทคโนโลยีที ่ทันสมัยตางๆ หรือมี
บุคคลบางกลุมที่คาดการณตอการเปลี่ยนแปลงมากเกินไป
หรือไมเปนจริงหรือคาดหวังระดับของการเปล่ียนแปลงท่ี
ไมสามารถทําใหเปนจริงได เชน ยารักษาโรค หุนยนตหรือ
สมองกล และการเดินทางไปอวกาศ เปนตน ดวยเหตุนี ้ 
การวางแผนภาพวาดแหงอนาคตจึงชวยใหองคการกําหนด
แนวทางระหวางกลางของการพยากรณที่มากและนอย
เกินไป โดยชวยใหองคการมองเห็นขอบเขตความเปนไปไดที่
สามารถมองเห็น ในขณะที่ปองกันไมใหผูบริหารจินตนาการ
หรือเพอฝนมากเกินกวาเหตุ (Schoemaker, 1995)
 ปจจัยที่สําคัญที่นําไปสูความนิยมในการประยุกต
ใช การวางแผนภาพวาดแหงอนาคตภายในองคการ มี
2 ประการ ไดแก (Axson, 2011)
 1) การแพรกระจายและการเพ่ิมขึ้นที่รวดเร็วของ
เหตุการณที่ไมสามารถพยากรณได ตัวอยางเชน เหตุการณ
การกอวินาศกรรมเมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 หรือ
วิกฤตการณอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก 
 2) การเปลี่ยนแปลงทางดานแนวโนม ท่ีสําคัญ
ของโลก อาทิ การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี หรือการเติบโต
และขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศในเอเซีย ไมวา
จะเปน จีน อินเดีย หรือกลุมประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
 ปจจัยทั ้ง 2 ประการนี ้นําไปสู การประยุกตใชการ
วางแผนสถานการณที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อใหองคการ
สามารถเตรียมการรับมือตอเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต
ที่สงผลกระทบตอการอยูรอดและความสําเร็จขององคการ
อยางยั่งยืนในระยะยาว 

ข้ันตอนและการสรางแผนภาพวาดแหงอนาคต
 การวางแผนภาพวาดแหงอนาคต มุงเนนการตอบ
คําถามที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก (Axson, 2011)
 1) เหตุการณใดอาจเกิดขึ้น
 2) ปจจัยใดที่มีผลกระทบตอยุทธศาสตร แผน และ
งบประมาณขององคการ
 3) องคการจะตอบสนองตอสิ่งที่เกิดขึ้นอยางไร

 กอนการใชการวางแผนสถานการณที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคตภายในองคการ องคการตองมีความชัดเจนเกี่ยวกับ
ประเด็นที่ใหความสําคัญ และกําหนดขอบเขตที่เหมาะสม 
รวมถึงระยะเวลาที่จะนํามาใช 
 ประเภทของการวางแผนภาพวาดแหงอนาคตมี
4 ประเภท ไดแก (Axson, 2011)
 1) ดานสังคม (Social) ตัวอยางเชน ปจจัยใดเกี่ยวพัน
ของการเพิ่มขึ้นของโรคอวน 
 2) ดานเศรษฐกิจ (Economic) ตัวอยางเชน การ
เติบโตทางดานเศรษฐกิจท่ีรวดเร็วของจีนและอินเดีย มีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงตอตลาดโลกอยางไร
 3) ดานการเมือง (Politic) ตัวอยางเชน การกําหนด
นโยบายการขึ้นคาแรงขั้นตําของรัฐบาลมีผลกระทบอยางไร
ตอการดําเนินงานของกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
 4) ดานเทคโนโลยี (Technological) ตัวอยางเชน
การใชอุปกรณการสื่อสาร เชน โทรศัพทมือถือ แบบ Smart 
Phone และแท็บเล ็ต สงผลกระทบอยางไรตอการใช 
คอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ และโนตบุก
 การที่องคการจะสามารถระบุ ไดว าการใชการ
วางแผนสถานการณที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตมีความเหมาะสม
หรือไม และจะนําไปสูการกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขต
ไดอยางไรองคการตองตอบคําถามดังตอไปนี้
 • องคการมุงเนนการประเมินประเด็นหรือการ
ตัดสินใจรปูแบบใด
 • ประเมินความไมแนนอนของสถานการณวา
อยูในระดับใดเพ่ือพิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพของการ
วางแผนสถานการณที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตวาเปนอยางไร
 • ระยะเวลาสําหรับการตัดสินใจและการนําไป
ปฏิบัติเปนอยางไร
 หลังจากท่ีองคการเห็นชอบกับประเด็นที่จะตอง
ศึกษา และไดระบุขอบเขตและระยะเวลาแลว ประเด็น
เหลานั้นควรไดรับการยอมรับจากผูบริหารระดับสูง และมี
การสื่อสารอยางชัดเจนไปยังสมาชิกทุกคนที่เกี่ยวของกับ
การนําการวางแผนสถานการณที่อาจเกิดขึ้นไปปฏิบัติ
 ขั้นตอนของการประยุกตใชการวางแผนภาพวาด 
แหงอนาคตไปในองคการ ประกอบไปดวย (Axson, 2011)
 1) การระบุว ัตถุประสงคและขอบเขต (Defi ne 
Objective and Scope) ในขั้นนี้บุคคลที่เกี่ยวของจะระบุ
ประเด็นหรือตัวแปรที ่จะถูกประเมิน (ครอบคลุม 4 ดาน
ที่สําคัญ ไดแก สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี) 
กําหนดขอบเขตของการศึกษาและระยะเวลาท่ีใชเพื่อการ
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ศึกษาและการนําไปสูการปฏิบัติ กําหนดวิธีการที่เหมาะสม 
เลือกสมาชิกที ่จะเปนคณะทํางาน และมีการอนุมัติของ
ผูบริหารระดับสูง
 2) การกําหนดปจจัยที่สําคัญ (Defi ne Key Drivers) 
ในขั้นน้ี มีการระบุปจจัยภายนอกที่สําคัญที่อาจสงผลกระทบ
ตอสถานการณ มีการระบุปจจัยภายในท่ีตองการจัดการ และ
กําหนดความสัมพันธที่สําคัญระหวางปจจัยตางๆ
 3) การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล (Collect and 
Analyze Data) มีการรวบรวมขอมูลทั ้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ และขอมูลจากผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ ประเมินผล
กระทบของปจจัยที่สําคัญเหลานั้น และกําหนดวิธีการวัดที่
เหมาะสมสําหรับปจจัยเหลาน้ัน
 4) การสรางสถานการณที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
(Develop Scenario) สรางสถานการณที ่อาจเกิดขึ ้นใน
อนาคตและพัฒนาการเลา เรื่ องเพื่อลํา ดับเหตุการณ
แตละเรื่อง มีการทดสอบสถานการณที่คาดวาจะเกิดขึ้นโดย
ใชขอมูลที่ไดมาจากการเก็บรวบรวม หลังจากน้ันจึงปรับภาพ
ในอนาคตใหทันสมัย และกําหนดหลักเกณฑในการประเมิน
กลยุทธและแผนกลยุทธ
 5) การประยุกตใชสถานการณที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต (Apply Scenario) ทําการทดสอบการตอบสนอง
ของกลยุทธและแผนกลยุทธภายใตสถานการณที่อาจเกิดข้ึน
ในอนาคต มีการสรางแผนฉุกเฉินและกลยุทธการลดความ-
เสี่ยง และสื่อสารแผนกลยุทธไปสูบุคคลที่เกี่ยวของทั้งหมด
 6) การคงสภาพและปรับปรุงใหทันสมัย (Maintain
and Update) มีการบูรณาการปจจัยที่สําคัญและแนวการ
ปฏิบ ัต ิงานที ่ส ําค ัญ รวมถึงม ีการปร ับปร ุงข อม ูลและ
สถานการณที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตใหมีความเหมาะสม
อยางตอเนื่องอยูเสมอ
 ในชวงทศวรรษที่ 1980s วิธีการพัฒนาภาพวาดแหง
อนาคตนั้นสวนใหญดําเนินตามแนวทางจากประสบการณ
ของบริษัท Shell อยางไรก็ดี มีการปรับใชวิธีการที่เรียกวา 
‘Shirt-Sleeve Approach’ ของ Linneman และ Kennell 
(1977, as cited in O’Brien, 2004) ซึ่งทําใหมีขั้นตอนที่
สําคัญ 5 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
 ขั้นที่ 1 เกี่ยวของกับความเขาใจองคการที่จะทําการ
พัฒนาภาพวาดแหงอนาคต มีการกําหนดขอบเขตของการ
วางแผนสําหรับการพัฒนาภาพวาดแหงอนาคต และการ
คนควาปจจัยสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมท้ังในอดีตและ
ปจจุบัน 

 ขั้นที่ 2 เกี่ยวของกับการกําหนดปจจัยท่ีสําคัญท่ี
ถูกพิจารณาจากบุคคลที่มีสวนรวมในการกําหนดภาพวาด
อนาคตขององคการ ซึ่งปจจัยเหลานั ้นอยู นอกเหนือการ
ควบคุมขององคการ แตมีความสําคัญตอธุรกิจ ซึ่งวิเคราะห
จากปจจัยทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
หรือที ่เรียกวา PEST Analysis (Political, Economic, 
Social, Technological) โดยผูมีสวนรวมกําหนดปจจัยที่
สําคัญ 15-20 ปจจัย ซึ่งถือวามากสําหรับการกําหนดภาพวาด
แหงอนาคต โดยขั้นตอนนี้ตองลดระดับของจํานวนปจจัยให
เหลือแค 12 ปจจัย ซึ่งดําเนินการโดยการใหนําหนักคะแนน
ระดับของความไมแนนอนและความสําคัญตอองคการ และ
เลือกเฉพาะปจจัยท่ีมีความสําคัญและความไมแนนอน
มากที่สุด สิ่งสุดทายที่ตองทําในขั้นตอนนี้คือระบุใหชัดเจนถึง
ระดับขอบเขตของคุณคาที่มีตอปจจัยแตละตัว
 ขั้นที่ 3 เปนข้ันตอนท่ีเกี่ยวกับภารกิจที่หลากหลาย 
ขั้นแรก คือ การกําหนดจํานวนของภาพวาดแหงอนาคตที่จะ
พัฒนา โดยผูมีสวนรวมในการกําหนดภาพวาดแหงอนาคต
จะชวยพัฒนาภาพวาด 2-4 ภาพ ขั้นตอมา คือ การพัฒนา
ภาพวาดโดยหลังจากเลือกประเด็นสําหรับภาพวาดแหง
อนาคตแตละภาพแลว ผูมีสวนรวมในการกําหนดภาพวาด
แหงอนาคตจะคาดการณแตละปจจัยในแตละประเด็นเพื่อ
สรางมูลคาที่สอดคลองกับประเด็นและกรอบเวลา
 ขั้นที่ 4 ประกอบดวยการวิ เคราะหผลกระทบที่
สัมพันธหรือเกี่ยวของกัน (Cross Impact Analysis) ซึ่งเกี่ยว
กับการหาทิศทางของความสัมพันธเชิงบวกหรือเชิงลบของ
ตัวแปรที่ไดทําการวิเคราะห และวิเคราะหระดับของความ
สัมพันธ (เขมแข็ง ปานกลาง หรือออนแอ) ระหวางปจจัยที่
เกี ่ยวของตั้งแตสองปจจัยขึ้นไป ตัวอยางเชน ถาพบความ
สัมพันธของปจจัยจํานวน 12 ปจจัย ก็จะถูกนําไปสูการสราง
ตาราง 12x12 ซึ่งถูกใชสําหรับการทดสอบความสอดคลอง
ภายในของภาพวาดแหงอนาคต และขั้นตอนสุดทายของ
กระบวนการ คือ การใชภาพวาดแหงอนาคตเพื่อพัฒนากลุม
ทางเลือกเชิงกลยุทธที่มีความเขมแข็งภายใตภาพอนาคต
แตละภาพ 
 รูปแบบของกระบวนการพัฒนาภาพวาดแห ง
อนาคตนี้ตองอาศัยบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับองคการ
หรืออุตสาหกรรม โดยใชขอมูลจากรายงานผลประกอบการ
ประจําป การทบทวนสภาพของอุตสาหกรรม บทความทาง
วิชาการหรือบทความจากนิตยสารที่เกี่ยวของ และโอกาส
สัมผัสหรือมีประสบการณในองคการหรืออุตสาหกรรมน้ัน 
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เพื่อที่จะเขาใจการดําเนินการของธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
นั้นๆ (O’Brien, 2004)

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําการวางแผนภาพวาด
แหงอนาคตมาใชเพื่อประเมินธุรกิจและอุตสาหกรรม
 Sevaguru และ Safa (2009) ไดวิจัยการบริหารเชิง
กลยุทธของกลุมธุรกิจขนาดเล็กในประเทศมาเลเซีย ดวย
วิธีการของการวางแผนการวาดภาพแหงอนาคต โดยการ
วิเคราะหเอกสาร (Document Analysis) และการสัมภาษณ
แบบมีโครงสร างก ับบ ุคคลที ่ เก ี ่ยวข อง (Structured 
Interview) โดยดําเนินการตามขั้นตอนของการวางแผน
สถานการณที่อาจเกิดในอนาคต ดังตอไปนี้
 ขั้นที่ 1 การสัมภาษณลูกคา ในขั ้นนี ้ ลูกคาแสดง
บทบาทในฐานะบุคคลท่ีเปนตัวแทนของธุรกิจเพ่ือใหขอมูล
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
 ขั้นที่ 2 การสัมภาษณเจาของกิจการ ในขั้นนี้ เจาของ
กิจการจะถูกสัมภาษณเกี่ยวกับมุมมองและการรับรูที่มีตอ
อุตสาหกรรม
 ขั้นที่ 3 การระบุถึงปจจัยสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกของอุตสาหกรรม ในขั้นนี้ ทีมงานที่ดําเนินการจะ
ระบุป จจั ยสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของ
อุตสาหกรรม
 ขั้นที่ 4 มุมมองทางธุรกิจ ในขั้นนี้ เปนการใชขอมูลที่
ไดรับ เพื่อสรางมุมมองหรือแนวคิดทางธุรกิจผานรูปภาพเพื่อ
อธิบายโมเดลทางธุรกิจ
 ขั้นที่ 5 การสรางมูลคาเพิ่ม หมายถึง การสรางมูลคา
เพิ่มสําหรับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีเกิดขึ้นจากผลลัพธของ
การบอกตอหรือใชบริการซํา
 ขั้นที่ 6 การสรางภาพอนาคตคือการวาดแผนภูมิ
การคาดคะเนอนาคตที่เปนไปได โดยขั้นนี้เกี่ยวกับการสราง
สถานการณที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และการระบุเสนทางของ
เรื่องราวของแตละสถานการณ โดยจะคัดสถานการณที่ไมมี
ความนาเชื่อถือออกภายหลังจากการอภิปรายกลุมและ
ทําการทบทวนแลว
 Latifi  และคณะ (2012) ไดดําเนินการวิจัยเพื่อการ
พิจารณาอนาคตและประเมินอุตสาหกรรมยานยนตของ
อิหรานผานการประยุกตใชวิธีการวางแผนภาพวาดแหง
อนาคต โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ คือ ทําการทบทวน
วรรณกรรมและการวิเคราะหอุตสาหกรรมยานยนตของ
ประเทศอิหรานเพื่อนําไปสูการระบุปจจัยที่สําคัญ ตอจากนั้น
ไดใชเทคนิคเดลฟายกับผูเชี่ยวชาญทางดานอุตสาหกรรม 

และการวิเคราะหผลกระทบที่สัมพันธกันเพื่อนําไปสูการ
ระบุถึงปจจัยหลัก สุดทายนําไปสูการเขียนภาพอนาคตของ
อุตสาหกรรมยานยนตของอิหราน จากการวิจัยพบปจจัยที่มี
ประสิทธิผลตอกระบวนการผลิตยานยนตทั้งหมด 45 ปจจัย 
ภายหลังจากการใชเทคนิคเดลฟายกับผูเชี่ยวชาญ ผลการ
ศึกษาพบปจจัยหลักที่สําคัญ 2 ปจจัย ไดแก บทบาทของ
รัฐบาล (Goverment Role) และลูกคา (Customer) หลัง
จากน้ันจึงไดมีการเปดเผยภาพวาดแหงอนาคตสําหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต นอกจากนี้ ยังมีการอธิบายกลยุทธ
และขอเสนอแนะสําหรับการเตรียมความพรอม และการ
ตอบสนองที่ เหมาะสมสํ าหรับภาพวาดแห งอนาคต
แตละภาพ ซึ่งนําไปสูภาพวาดแหงอนาคตที่นาเชื่อถือทั้งหมด 
4 ภาพ ไดแก เรือเร็ว (Fast Boats) เรือรบ (War Ships) 
เรือโดยสาร (Passenger Ships) และเรือแหงชีวิต (Lifeboats)
 จากงานวิจัย ท่ีไดทบทวนมานั้นจะพบวิธีการที่
แตกต างกันในการ วิ เคราะหและประเ มินธุ ร กิจและ
อุตสาหกรรมที ่ศ ึกษา จากการใชเครื ่องมือการวางแผน
ภาพวาดแหงอนาคต ทั้งนี้ การออกแบบงานวิจัยเพื่อตอบ
วัตถุประสงคการศึกษาในแตละเรื่อง ขึ้นอยูกับงบประมาณ 
ระยะเวลา และความสามารถในการเขาถึงแหลงขอมูลใน
การศึกษา อยางไรก็ตาม จากขอมูลที่ปรากฏสามารถสรุป
ไดวาการนําเครื่องมือการวางแผนภาพวาดแหงอนาคตมา
ใชในการวิเคราะหและประเมินอุตสาหกรรมยานยนตของ
ไทยมีความเหมาะสมและสามารถดําเนินการไดเพ่ือนําไป
สูการกําหนดภาพวาดท่ีเหมาะสมเพ่ือใชเปนประโยชนตอ
การกําหนดขอเสนอแนะสําหรับการเตรียมความพรอมของ
อุตสาหกรรมยานยนตไทยตอไปในอนาคต

สถานการณอุตสาหกรรมยานยนต ไทยกับการประยุกต
ใชการวางแผนภาพวาดแหงอนาคต
 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวง
อุตสาหกรรมคาดการณวา ตลาดรถยนตจะเริ่มปรับตัวดีขึ้น
ในไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2558 ภายหลังจากที่กลไกตลาด
ถูกบิดเบือนโดยโครงการรถยนตคันแรกของรัฐบาล โดย
พิจารณาวานาจะไดรับผลจากการเปดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ซึ ่งจะทําใหมีการลดภาษีรถยนตเหลือ
รอยละ 0 ตามกรอบเวลาที่กําหนดไว ซึ่งจะทําใหยอดขาย
ผานชายแดนเพิ่มมากขึ้น และจะมีโครงการรถยนตประหยัด
พลังงานระยะที่ 2 ที่สนับสนุนการผลิตรถยนตที่ลดการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซตที่สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดโลก ทําใหคาดการณวารถยนตของไทยจะสงออกได
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มากขึ้น นอกจากนั้น การที่ประเทศไทยจะเริ่มใชอัตราภาษี
สรรพสามิตฉบับใหมในป พ.ศ. 2559 จะชวยกระตุ นการ
ตัดสินใจซื้อรถยนตในชวงป พ.ศ. 2558 มากขึ้น อยางไรก็ตาม
ตองพิจารณาปจจัยอื่นๆ ทั้งภายและภายนอกของประเทศ
ดวย ไมวาจะเปนสถานการณทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ และรวมถึงปจจัยทางเศรษฐกิจในยุโรป 
อเมริกา และจีน ซึ ่งสงผลตอการเติบโตในภาพรวมของ
อุตสาหกรรมยานยนตไทยและตลาดรถยนตเปนอยางมาก 
(“ทิศทางตลาดรถยนตป 58…”, 2558) 
 นอกจากนี ้   สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย      (ส.อ.ท.) 
ประเมินวายอดผลิตรถยนตของไทยในป พ.ศ. 2558 มี
เปาหมายประมาณ 2.15 ลานคัน โดยรายงานวาในชวง
เดือนมกราคมของป พ.ศ. 2558 ตัวเลขการสงออกเพิ่มขึ้น
รอยละ 14 เนื่องจากมีการสงออกรถยนตประหยัดพลังงาน
เปนจํานวนมากขึ ้น โดยตลาดที ่ม ียอดสงออกขยายตัว 
4 ภูมิภาค ไดแก อเมริกาเหนือ ขยายตัวสูงสุดรอยละ 95.66 
มีจํานวน 4,418 คัน มีสวนแบงการตลาดรอยละ 4.78 
รองลงมาเปนยุโรป ขยายตัวรอยละ 66.38 มีจํานวน 9,753 
คัน สวนแบงการตลาดรอยละ 10.55 อเมริกากลางและใต 
ขยายตัวร อยละ 33.12 จํานวน 13,395 คัน สวนแบง
การตลาดรอยละ 14.5 ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ขยายตัว
รอยละ 25.46 จํานวน 19,849 คัน สวนแบงการตลาด
รอยละ 21.47 ขณะที่ตลาดตางประเทศที่มียอดสงออกลดลง
มี 3 ภูมิภาค ไดแก เอเชีย ลดลงรอยละ 1.15 มีจํานวน 19,934
คัน สวนแบงการตลาดรอยละ 21.56 แอฟริกา ลดลงรอยละ 
5.26 จํานวน 4,214 คัน สวนแบงตลาดรอยละ 4.56 และ
ตะวันออกกลางลดลง รอยละ 6.84 จํานวน 20,877 คัน 
สวนแบงการตลาดรอยละ 22.58 
 รถยนตที่มียอดสงออกขยายตัวสูงสุดเปนกลุมรถยนต
ประหยัดพลังงาน โดยตลาดอเมริกาเหนือมียอดรถยนตนั่ง
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 203 ในขณะที่ยุโรปเพิ่มขึ้นรอยละ 135 
อยางไรก็ตาม ยอดขายรถยนตในภาพรวมของเดือนมิถุนายน
พบวา ปริมาณการขายรวมทั ้งหมด 8 แสนคัน แบงปน
รถยนตนั่ง 304,400 คัน รถยนตเพื่อการพาณิชย 495,600 
คัน รถยนตกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 393,100 
คัน รถกระบะ 1 ตัน (ไมรวมรถกระบะดัดแปลง) 350,800 คัน 
สําหรับบริษัทที่มีสวนแบงทางการตลาดมากท่ีสุดสําหรับ
ยอดขายรถยนตทุกประเภท ไดแก โตโยตา ซึ่งเมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดพบวา ยอดขายรถยนตนั่งของบริษัทโตโยตา
มอเตอร ประเทศไทย จํากัด ลดลงถึงรอยละ 20.7 จากชวง
เดียวกันของปที่ผานมา และรถยนตเพื่อการพาณิชยที่ลดลง

ถึงรอยละ 41.6 จากชวงเดียวกันของปที่ผานมา จะเห็นไดวา
ตัวเลขยอดขายรถยนตในภาพรวมลดลงอยางมากเมื่อ
เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก
กําลังซื้อท่ียังไมฟนตัวอันเนื่องมาจากรายไดของกลุมลูกคา
ทางการเกษตรที่ยังทรงตัวอยู ในระดับต ํา สภาพคลองใน
ระบบและการใชจายของภาคครัวเรือนลดลง (“รายงานยอด
จําหนายรถยนตในประเทศไทยแตละเดือน…”, 2558) ทําให
ศูนยสารสนเทศยานยนตของสถาบันยานยนตไดแจงเตือน 
“ไฟแดง” ของ “ระบบสัญญาณเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม 
เดือนสิงหาคมป พ.ศ. 2558” ทั้งนี้ เนื่องจากยอดขายรถยนต
ไทยตกตํามากที่สุดนับตั้งแตชวงตนปที่ผานมา ซึ่งสอดคลอง
กับการใหสัมภาษณของผู บริหารบริษัทโตโยตา มอเตอร 
ประเทศไทย จํากัด ที่ไดเปดเผยถึงตัวเลขยอดขายของตลาด
รถยนต วามีปริมาณ 56,942 คัน ลดลงรอยละ 18.3 เมื ่อ
เทียบกับชวงเดียวกันของป พ.ศ. 2557 โดยตลาดรถยนตนั่ง
มีอัตราการเติบโตลดลงรอยละ 21.1 ตลาดรถยนตเพื่อการ
พาณิชย มีอ ัตราการเติบโตลดลงรอยละ 16.2 (“เต ือน
ไฟแดง…”, 2558) 
 ขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาสถานการณในปจจุบัน
ของตลาดรถยนตและอุตสาหกรรมยานยนตไทยยังไมอยูใน
ทิศทางตามที่คาดการณ และไดรับผลกระทบจากทั้งปจจัย
ภายในและภายนอกประเทศในชวงเวลาเดียวกัน สะทอนให
เห็นวาการใชเครื่องมือในการประเมินสถานการณหรือ
แนวโน มแบบเด ิม อาจไม สามารถช วยให ผ ู ผล ิตและ
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนตรับมือไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดวยเหตุนี้การนําแนวคิดเรื่องของการวางแผน
ภาพวาดแหงอนาคตมาประยุกตใชสําหรับอุตสาหกรรม
ยานยนตไทยจึงมีความเหมาะสม ทั้งนี้ การวางแผนภาพวาด
แหงอนาคตชวยใหทําความเขาใจตอปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ
การดําเนินงานในอนาคตของอุตสาหกรรม และนําไปสูการ
กําหนดกลยุทธเพื่อตอบสนองตอภาพวาดแตละภาพที่ถูก
นําเสนอ

ขอเสนอแนะเพื่อนําแนวทางการจัดทําแผนภาพวาดแหง
อนาคตไปประยุกต ใช
 การวิเคราะหการวางแผนภาพวาดแหงอนาคต 
โดยปกติจะเปนกระบวนการที่ใชการระดมความคิดของกลุม 
หรือเปนกิจกรรมกลุมที่ใชผูมีสวนรวมประมาณ 9-10 คน 
หรืออาจมากถึง 30 คน ซึ่งอาจแบงเปนกลุมยอย 3 กลุม 
และมีผูอํานวยการในการวิเคราะหแผนภาพวาดแหงอนาคต 
ซึ่งขั้นตอนการไดมาซึ่งความคิดเหลานั้น เปนประโยชนตอ
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การนําแนวคิดการวางแผนภาพวาดแหงอนาคตไปประยุกต
ใชในอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศไทย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งธุรกิจรถยนต บทความนี้ไดนําเสนอแนวทางหรือ
ขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชการวางแผนภาพวาด
แหงอนาคตทั้งหมด 6 ขั้นตอน ซึ่งปรับมาจากแนวคิดของ 
Wade (2012) ดังนี้
 ขั้นที่ 1 ระบุถึงความทาทายท่ีจะสงผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมยานยนตของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลุมธุรกิจรถยนต
ตัวอยางความทาทายที่เห็นไดชัดในชวงที่ผานมา 
 การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต
รถยนต สงผลใหความตองการรถยนตของผูบริโภคทั้งใน
ประเทศและตลาดโลกเปลี ่ยนแปลง โดยผู บริโภคมุงเนน
สมรรถนะของเครื่องยนตและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพิ่ม
มากยิ่งขึ ้น ในขณะเดียวกันมีการคาดการณวาทรัพยากร
นํามันที่ใชเปนเชื้อเพลิงหลักสําหรับเคร่ืองยนตจะหมดไป
ในอนาคตอันใกล การพัฒนาเทคโนโลยีดานยานยนตที่ชวย
ประหยัดพลังงานหรือลดการใชนํามันเพื่อเปนทางเลือกให
กับผูใชรถจึงมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ความลาชา
ในการพัฒนาระบบคมนาคมการขนสงของประเทศไทย
ก็เปนอีกประเด็นที่สงผลตอความตองการใชรถยนตของ
ประชาชนในประเทศ สงผลใหรัฐบาลชุด นางสาวยิ่งลักษณ 
ชินวัตร ออกนโยบายรถคันแรก ซึ่งมุงเนนการสนับสนุนให
ประชาชนมีโอกาสเขาถึงการใชรถยนตสวนบุคคลแบบ
ประหยัดพลังงานที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ การเขามาบริหารงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา ไดกําหนดมาตรการทางดานภาษีสรรพสามิต
รถยนตเพิ ่มขึ ้น โดยจะปรับราคาจําหนายรถยนตเพิ ่มขึ ้น
ประมาณรอยละ 5-7 ปจจัยเหลานี้เปนความทาทายที่สงผล
กระทบตออุตสาหกรรมยานยนตไทยในภาพรวมท้ังสิ้น
ในชวงตนป พ.ศ. 2559 และเปนสาเหตุสําคัญที่นําไปสูการ
วิ เคราะหการวางแผนภาพวาดแห งอนาคตสํ าหรับ
อุตสาหกรรมยานยนตไทย เพื่อนําไปใชกําหนดแนวทางการ
บรหิารอุตสาหกรรมยานยนตไทยในภาพรวมตอไปในอนาคต 
 ขั้นที่ 2 รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
ยานยนตไทย โดยเฉพาะอยางยิ ่งกลุ มธุรกิจรถยนตจาก
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ 
สถาบันยานยนต สถาบันการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมยานยนตและกลุมธุรกิจรถยนต บริษัทผูผลิต
รถยนต ผูประกอบการรถยนตในประเทศไทย รวมถึงผูใช

รถยนตในประเทศดวย ซึ่งการเก็บรวบรวมทั้งขอมูลปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ ซึ ่งประกอบไปดวย การสัมภาษณผู บริหาร
บุคลากร ผู ประกอบการและผู ใชรถยนตที ่เกี ่ยวของกับ
อุตสาหกรรมยานยนต รวมถึงการรวบรวมสถิติหรือตัวเลขที่
เก่ียวของกับสถานการณที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต
เพ่ือนําไปสูการวางแผนภาพวาดแหงอนาคตของอุตสาหกรรม
ยานยนตไทยในการนี้ การรวบรวมขอมูลเปนการทําความ
เขาใจเกี่ยวกับแนวโนมที่เกิดขึ้นในปจจุบันที่มีโอกาสสงผล
กระทบตอองคการ ธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม โดยอาจซื้อขอมูล
จากบริษัทที่ทําหนาที่รวบรวมขอมูล การรวบรวมขอมูลจาก
แหลงขอมูลตางๆ เชน หนังสือพิมพ โทรทัศน นิตยสาร หรือ
สื่อออนไลน รวมถึงการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ ซึ่ง
สามารถท ําได หลากหลายว ิธ ีการ เช น การส ัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญโดยตรง หรือการถอดบทสัมภาษณของผูเช่ียวชาญ
หรือผูที่เก่ียวของในเรื่องนั้นๆ ที่ไดมีการสัมภาษณไวแลว โดย
ตัวอยางคําถามที่ใชสัมภาษณ มีดังนี้
 • หากมองอนาคตในแงบวก คุณจะเห็นอะไรเกิดขึ้น
ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนี้ในอีก 10 ปขางหนา
 • คุณคิดอยางไรตอธุรกิจและสภาพแวดลอมทาง
การตลาดอนาคตที่จะเปล่ียนแปลงไป
 • การเปลี่ยนแปลงอะไรบางที่จําเปนตองเกิดขึ้น ถา
อุตสาหกรรม ธุรกิจ และโครงการที่คุณอยูตองการประสบ
ความสําเร็จในอีก 10 ปขางหนา
 • คุณคิดอยางไรตอผลิตภัณฑและบริการท่ีนําเสนอ
โดยธุรกิจของคุณและคูแขงที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอีก 10 ป
ขางหนา ถาเปรียบเทียบกับปจจุบัน
 • ลูกคาของเราจะมีการเปล่ียนแปลงอยางไรบาง 
อะไรที่ลูกคาคาดหวังจากบริษัทหรืออุตสาหกรรมที่คุณอยู
และผลิตภัณฑของคุณที่คุณไมไดนําเสนอในปจจุบัน
 ขั้นที่ 3 การระบุปจจัยสภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีสง
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ปจจัยสภาพ
แวดลอมทางธุรกิจที่เปนตัวขับเคลื่อน ไดแก การพิจารณา
ปจจัยท่ีมีศักยภาพที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญ
เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจเปนแนวโนมที่ไดมีการระบุไวอยาง
ชัดเจนแลว เชน อัตราการเกิดที่ลดลง ซึ่งสามารถบอกไดถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นไดอยางชัดเจน นอกจากนี ้ ปจจัย
สภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปนตัวขับเคลื่อน อาจเปนตัวแปร
ที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงอนาคตอยางมีนัยสําคัญ 
แตไมสามารถคาดคะเนไดเนื่องจากปจจัยท่ีหลากหลาย 
ตัวอยางเชน ราคานํามัน เปนตน 
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 เครื่องมือท่ีสําคัญท่ีนิยมใชในการกําหนดปจจัยสภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีเปนตัวขับเคล่ือนธุรกิจหรืออุตสาหกรรม 
ไดแก การวิเคราะห PEST โดยจะสอบถามบุคคลที่มีสวนรวมในการวิเคราะหการวางแผนภาพวาดแหงอนาคตเกี่ยวกับปจจัย
ที่เกี่ยวของในการทํางานในอุตสาหกรรม บริษัท และโครงการของตนเอง ซึ่งประกอบไปดวย
 • Political Forces – ปจจัยดานการเมือง
 • Economic Forces – ปจจัยดานเศรษฐกิจ
 • SocialForces – ปจจัยดานสังคม
 • Technological Forces – ปจจัยดานเทคโนโลยี
 นอกจากนี ้   ยงัมีเครือ่งมือการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีไดรวบรวมปจจยัอืน่ท่ีเก่ียวของเพิม่เติม    ทีเ่รยีกวา
STEBNPDILE
 • Social – ปจจัยดานสังคม
 • Technological – ปจจัยดานเทคโนโลยี
 • Economic – ปจจัยดานเศรษฐกิจ
 • Business methods – ปจจัยดานรูปแบบการดําเนินธุรกิจ
 • Natural resources – ปจจัยดานทรัพยากรทางธรรมชาติ
 • Political – ปจจัยดานการเมือง
 • Demographic – ปจจัยดานประชากร
 • International – ปจจัยดานความเปนสากลหรือนานาชาติ
 • Legal – ปจจัยดานกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับตางๆ 
 • Environmental – ปจจัยดานสภาพแวดลอม
 ในบทความนี้ ผูเขียนยกตัวอยางการสังเคราะหและวิเคราะหแตละปจจัยที่ไดจากการดําเนินการในขั้นตอนที่ 2 
เพื่ออธิบายผลกระทบของแตละปจจัยตออุตสาหกรรมยานยนตไทย โดยนําเสนอในรูปของตารางการวิเคราะหดังตอไปนี้ 
(ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ปจจัยสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมยานยนตไทยโดยใชการวิเคราะห STEBNPDILE

ปจจัยที่สงผลกระทบ ประเด็นที่เกี่ยวของ

ปจจัยดานสังคม
(A)

พฤติกรรมการใชรถยนตเพื่อสรางภาพลักษณ หรือแสดงฐานะทาง
เศรษฐกิจของตน

ปจจัยดานเทคโนโลยี
(B)

การพัฒนาระบบเครื่องยนต เทคโนโลยีในการควบคุม สิ่งอํานวยความสะดวก
ที่เพิ่มมากขึ้น

ปจจัยดานเศรษฐกิจ
(C)

การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกทั้งสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน รวมถึง
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศ

ปจจัยดานรูปแบบการดําเนินธุรกิจ
(D)

การยายฐานการผลิตของผูผลิตบางรายไปยังประเทศเพื่อนบาน
ในกลุมอาเซียนที่มีคาแรงที่ถูกกวา

ปจจัยดานทรัพยากรทางธรรมชาติ
(E)

ความกังวลเรื่องการใชพลังงานที่มาจากนํามัน

ปจจัยดานการเมือง
(F)

ความไมมีเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมืองของประเทศ อันเนื่องมาจาก
การปฏิวัติโดยทหารเมื่อป พ.ศ. 2557 ซึ่งลดความเชื่อมั่นตอการลงทุน

จากตางประเทศและการบริโภคภายในประเทศ

ปจจัยดานประชากร
(G)

จํานวนประชากรสูงวัยที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ประชากรที่จะเขาสู
ตลาดแรงงานมีจํานวนลดลง
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ตารางที่ 1 ปจจัยสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมยานยนตไทยโดยใชการวิเคราะห STEBNPDILE  
 (ตอ)

ปจจัยที่สงผลกระทบ ประเด็นที่เกี่ยวของ

ปจจัยดานความเปนสากล
หรือนานาชาติ

(H)

นโยบายภาษีของกลุมประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนสิ่งสําคัญ
ตอการตั้งราคารถยนตในบางประเทศที่ผลิตในกลุมประเทศอาเซียน

ปจจัยดานกฎหมายหรือระเบียบ
ขอบังคับตางๆ

(I)

การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมรถยนต ไมวาจะเปนการ
สงเสริมการผลิตรถยนตประหยัดพลังงานระยะที่ 2 และการขึ้นภาษี

สรรพสามิตประมาณรอยละ 5-7

ปจจัยดานสภาพแวดลอม
(J)

การมุงเนนยานยนตที่ใชพลังงานทางเลือกมากขึ้น เชน ระบบพลังงานไฟฟา 
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ระบบพลังงานนํา 

หรือแบบสองระบบ (ไฮบริด)

ที่มา: สังเคราะหและวิเคราะหโดยผูเขียน

 ในทางปฏิบัติการไดมาซึ่งตัวแปรที่ เกี่ยวของกับ
สภาพแวดลอมทางธุรกิจเหลานี้ ควรดําเนินการสอบถาม
ผูเชี่ยวชาญหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยานยนต
หรือกลุมธุรกิจรถยนตเปนหลัก แลวจัดลําดับความสําคัญ 
โดยอาจใชการกําหนดคาถวงนําหนัก หรือการใหคานําหนัก
คะแนน เพื่อกําหนดความไมแนนอนที่สําคัญที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต ในขั้นตอนที่ 4 ตอไป
 ขั้นที่ 4 กําหนดความไมแนนอนท่ีสําคัญที่อาจเกิด
ขึ้นในอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนตไทย ในสถานการณ
ที่เต็มไปดวยความไมแนนอน คงไมมีองคการธุรกิจใดหรือ
อุตสาหกรรมใดมองอนาคตในอีก 10-20 ปข างหนาว า
ปราศจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งความไมแนนอนที่เกิดขึ้นนั้น
มี ระดับความสํ าคัญไม เท ากันในแตละองคการหรือ
อุตสาหกรรม และผูบริหารหรือบุคคลที่เกี ่ยวของเองก็ไม
สามารถระบุไดอยางแนนอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตขางหนา อยางไรก็ตาม การคาดคะเนอยางมีเหตุมีผล
หรือตั้งอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลที่มีมากพอจะชวยทําให
สามารถมองเห็นความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ไดชัดเจนขึ้น ตัวอยางเชน อาจพิจารณาวาการเปลี่ยนแปลง
ดานประชากรศาสตรเปนเรื่องที่เกิดขึ้นสําหรับแนวโนมใน
ระยะยาว ซึ่งระดับของความไมแนนอนในเรื่องนี้อาจไมสูง
เทาใดนัก เมื ่อเปรียบเทียบกับเรื ่องเทคโนโลยีที ่ม ีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ องคการหรืออุตสาหกรรม
บางแหงอาจพบวาความไมแนนอนบางประการเก่ียวกับ
อนาคตอาจมีความสําคัญมากกวาความไมแนนอนเรื่องอื่นๆ 
 การระบุถึงความไมแนนอนท่ีสําคัญชวยใหสามารถ
วาดแผนภูมิท่ีสําคัญได     ซ่ึงปจจัยท่ีเปนแรงขับเคล่ือนแตละดาน

ที่ไดระบุในขั้นที่ผานมาจะชวยทําใหเห็นภาพของส่ิงที่นา-
สนใจ โดยมีเปาหมาย คือ การระบุความไมแนนอนที่สําคัญ
ที่สุดอยางนอย 2 ประการ ไดแก ปจจัยสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจที่อธิบายถึงระดับของโอกาสท่ีความไมแนนอนจะเกิด
ขึ้นและระดับของผลกระทบของปจจัยนั้นๆ ที่สงผลตอความ
สําเร็จในอนาคตขององคการหรืออุตสาหกรรม
 อยางไรก็ตาม ควรกําหนดชวงเวลาของปจจัยหรือ
แนวโนมในแตละดาน ทั้งนี ้ เนื ่องจากปจจัยบางดานหรือ
แนวโนมบางดาน อาจไมมีความสําคัญเทาใดนักถาพิจารณา
ในกรอบระยะเวลา 5 ป แตอาจมีความสําคัญถาพิจารณาใน
กรอบระยะเวลา 10-20 ปขางหนานับจากปจจุบัน ซ่ึงหมายถึง
โอกาสที่เพิ่มขึ้นของผลลัพธที่อาจเกิดข้ึนไดในอนาคตเมื่อ
เวลาผานไป     ซึง่กจ็ะมาพรอมกบัความไมแนนอนทีเ่พิม่ขึน้ดวย
ทั้งนี ้ เกณฑการกําหนดวาปจจัยใดเปนความไมแนนอนที่
สําคัญ คือ มีความไมแนนอนระดับสูง และมีผลกระทบ
ระดับสูง โดยขั้นตอไปคือการสรางแผนภูมิใหม ที่เปนตาราง
เมตริกซแบบ 2X2 จากเกณฑขางตนซึ่งเกิดการพัฒนาแผน
ภาพวาดที ่แตกตางกัน 4 ภาพ ซึ ่งแตละภาพจะระบุถ ึง
ผลลัพธของความไมแนนอนที่สําคัญทั้ง 2 ประเด็นที่นํามา
พิจารณารวมกัน
 บทความนี ้ไดยกตัวอยางดวยการสมมติว า หาก
ประเมินปจจัยตางๆ ตามระดับความไมแนนอนและความ
รุนแรงของผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับอุตสาหกรรมยานยนต
ไทยแลว สิ่งที่จะดําเนินการตอไปคือการพัฒนาแผนภูมิ เพื่อ
แสดงใหเห็นถึงระดับความไมแนนอนและผลกระทบท่ี
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น (ภาพที่ 1)
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ภาพท่ี 1 ตัวอยางระดับการระบุความไมแนนอนและโอกาสของผลกระทบของปจจัยที่เก่ียวของตออุตสาหกรรมยานยนตไทย
ที่มา: ดัดแปลงจาก Wade (2012)

 จากตัวอยางการวิเคราะหความไมแนนอนและผลกระทบของปจจัยที่เกี่ยวของพบวา ปจจัยทางดานเทคโนโลยี และ
ปจจัยทางดานกฎระเบียบ ถูกพิจารณาวาเปนปจจัยที่มีความไมแนนอนที่มีความสําคัญตออุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งกําหนด
ผลลัพธที่เปนไปไดใน 2 ลักษณะของแตละปจจัยไดดังนี้

 

ปจจัยทางดานเทคโนโลยี 

รวดเร็ว 

ปจจัยทางดานกฎระเบียบ 

ชา 

ผอนปรน เขมงวด 

ภาพที่ 2 ตัวอยางของการกําหนดผลลัพธของผลกระทบของปจจัยที่เกี่ยวของตออุตสาหกรรมยานยนตไทย
ที่มา: ดัดแปลงจากจาก Wade (2012)
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 ขั้นที่ 5 สรางภาพวาดแหงอนาคตของอุตสาหกรรม
ยานยนตไทย การสร างภาพวาดแหงอนาคตเป นการ
ผสมผสานเกณฑความไมแนนอนที่สําคัญทั้ง 2 ประเด็นที่ได
ระบุไวในขั้นตอนที่ผานมา เพื่อนําไปสูการสรางภาพตัดขวาง
ในการกําหนดภาพวาดที่แตกตางกันทั้งหมด 4 ภาพ ตัวอยาง
เชน ในการระบุความไมแนนอนในขั้นที่ผานพบวา ปจจัยเรื่อง
ของการเติบโตของตลาด และปจจัยทางดานเครื่องมือและ
เทคนิคทางการศึกษามีความไมแนนอนที่สําคัญเปนอยาง
มากตอธุรกิจการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งเมื่อพิจารณา
ผลลัพธท่ีเปนไปไดของแตละปจจัยพบวา     การเติบโตของตลาด
อาจมีผลลัพธที ่เปนไปได 2 แนวทาง ไดแก ตลาดภายใน
ประเทศและตลาดภายนอกประเทศ ในขณะที่ปจจัยทางดาน
เครื่องมือและเทคนิคทางการศึกษา มีผลลัพธที่เปนไปไดอยู 

2 แนวทาง ไดแก การใชวิธีการแบบดั้งเดิมกับการใชวิธีการ
ทางเทคโนโลยี เปนตน หลังจากที่นํามาผสมผสานกัน ให
กําหนดชื่อที่เหมาะสมของภาพวาดแตละภาพ เพื่อชวยให
มองเห็นสาระสําคัญของอนาคตเฉพาะท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
ได และทําใหสามารถจําชื่อภาพวาดแหงอนาคตแตละภาพ
ไดงายข้ึนจากตัวอยางของการประเมินอุตสาหกรรมยานยนต
ไทย ภายหลังจากที่ไดทําการประเมินแตละปจจัยแลววามี
ความไมแนนอนและผลกระทบอยูในระดับใด และนําไปสู
การระบุปจจัยที่มีความสําคัญสูงสุด 2 ปจจัย ขั้นตอนตอไป
คือการสรางภาพวาดแหงอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต
ไทย โดยการนําปจจัยทั้ง 2 ปจจัยที่มีผลลัพธที ่เปนไปได 
2 ลักษณะผนวกเขาดวยกัน แลวทําการกําหนดชื่อของแตละ
ภาพวาด (ภาพท่ี 3)

ภาพที่ 3 ตัวอยางภาพวาดแหงอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนตไทย
ที่มา: ผูเขียนสรางขึ้นเอง
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 ขั้นที่ 6 ระ บุประ เ ด็นของภาพวาดแต ละภาพ
เพิ่ ม เติ มและสร า งขอบเขต เรื่ อ งราวที่ เ กี่ ย วข อ งกับ
อุตสาหกรรมยานยนตไทย ในขั้นตอนนี้ผูจัดทําการวางแผน
ภาพวาดแหงอนาคตควรอธิบายสาระสําคัญแตละขอวามี
สาระสําคัญอยางไร เพื ่อสรางความเขาใจใหแกบุคคลที ่
เกี่ยวของทราบวา แตละสถานการณที่ถูกกําหนดดวยชื่อเรียก
เฉพาะมีความสําคัญอะไรบาง และสามารถเชื่อมโยงไปสูการ
จัดทํากลยุทธของธุรกิจยานยนตใหสอดคลองกับในแตละ
สถานการณไดอยางเหมาะสม

บทสรุป
 การวางแผนภาพวาดแหงอนาคตเปนเครื่องมือ
สําคัญที่ชวยในการบริหารกลยุทธ ซึ่งในปจจุบันธุรกิจและ
อุตสาหกรรมเปนจํานวนมากไดนํามาใชเพ่ือชวยวางแนวทาง
ในการบริหารกลยุทธของธุรกิจและองคการไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธ ิภาพ สามารถรองร ับต อการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บทความนี้ไดทบทวน

วรรณกรรมท่ีมุงเนนการทําความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญ 
ประโยชนและการนําการวางแผนภาพวาดแหงอนาคตไปใช
ในธุรกิจ และเพื ่อศึกษาความเหมาะสมของการนําเอา
เคร่ืองมือนี้ไปประยุกตใชในการวิเคราะหและประเมิน
อุตสาหกรรมยานยนตไทยตอไป ผลการทบทวนวรรณกรรม
ชี้ใหเห็นวาเครื่องมือนี้มีความสําคัญและเหมาะที่จะนํามา
ใชในการทําวิจัยเพื่อวิเคราะหและประเมินอุตสาหกรรม
ยานยนตไทยตอไปโดยไดใหขอเสนอแนะพรอมยกตัวอยาง
ขั้นตอนในการนําเอาการวางแผนภาพวาดแหงอนาคตไป
ประยุกตใชกับอุตสาหกรรมยานยนตไดจริง

กิตติกรรมประกาศ
 บทความนี ้ เป นสวนหนึ ่งของงานวิจ ัยเร ื ่อง การ
วิ เ ค ร าะห และประ เมิ นอุ ตสาหกรรมยานยนต ของ
ประเทศไทยดวยวิธีการการวางแผนภาพวาดแหงอนาคต
ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
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