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 อดีตและปัจจุบันเป็นเรื่องราวหรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นมาจริง ๆ ท่ีมนุษย์
สามารถท่ีสัมผัสได้ แต่ส าหรับอนาคตนั้นเปรียบเสมือนปรากฏการณ์หรือมโนทัศน์ท่ียัง
มาไม่ถึงหรือยังไม่ได้เกิดขึ้น ในอดีตถึงปัจจุบันมนุษย์มีความเชื่อว่า อนาคตเป็นสิ่งท่ี           
ไม่แน่นอน คาดคะเนท านายไม่ได้อนาคตเป็นไปตามท่ีต้องการจะเป็น ซึ่งมนุษย์ไม่อาจ         
รู้ได้ แต่อย่างไรก็ตามมนุษย์ก็พยายามคาดคะเนพยากรณ์หรือท านายอนาคตเรื่อยมา 
ปัจจุบันแนวความคิดเกี่ยวกับการศึกษาอนาคตได้เปลี่ยนแปลงไปโดยเริ่มมองเห็นว่า
อนาคตเป็นเรื่องท่ีสามารถศึกษาและควบคุมผลักดันให้เป็นไปตามท่ีต้องการได้จึงเริ่มมี
การศึกษาเรื่องอนาคตเป็นเรื่องท่ีสามารถได้เปลี่ยนแปลงไปโดยเริ่มมองเห็นว่าอนาคต
เป็นเรื่องท่ีสามารถศึกษาและควบคุมผลักดันให้เป็นไปตามท่ีต้องการได้  จึงเริ่มมี
การศึกษาเรื่องอนาคต เป็นเรื่องท่ีสามารถศึกษาและควบคุมผลักดันให้เป็นไปตามท่ี
ต้องการได้ จึงเริ่มมีการศึกษาเรื่องอนาคตย่างจริงจัง จนกลายเป็นสาขาวิชาการแนวใหม่
ท่ีเรียกว่า อนาคตวิทยา (Futurology) หรืออนาคตนิยม (Futurism) และนักอนาคตนิยม 
(พรชุลี อาชวอ ารุง,  2537 :76-97) 
 อนาคตศึกษาเป็นค าท่ีแปลมาจากค าภาษาอังกฤษว่า Futures Studies ซึ่งหมายถึง
วิชาสาขาใหม่ท่ีศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาอนาคตตลอดจนระเบียบวิธี
ท่ีใช้ในการศึกษาแนวโน้ม และทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีความเป็นไปได้ในอนาคตเพื่อเตรียม
รับสถานการณ์ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อวางแผนอนาคตไปในแนวทาง                           
ท่ีพึงประสงค์ การวิจัยอนาคตท่ีใช้กันในปัจจุบันมีแผนแบบการวิจัยที่แตกต่างไปจากเดิม
มาก เนื่องจากมีการประยุกต์เทคนิควิธีการวิจัยแบบอื่น ๆ มาใช้ร่วมกันกับการวิจัย  
 
 
 

บทที่ 12 
การวิจัยเชิงอนาคต 
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 โดยนัยนี้อนาคตศึกษา จะประกอบไปด้วยเนื้อหาอย่างน้อย 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 
1. ส่วนท่ีเป็นแนวคิด (Perspectives) และทฤษฎี (Theories) ซึ่งอาจใช้ค ารวม

ว่าอนาคตนิยม (Futurism)  
2. ส่วนท่ีเป็นระเบียบวิธี (Methodologies) ซึ่งอาจเรียกว่าการวิจัยอนาคต 

(Futures Research) 
 ความหมายท่ีให้ไว้ข้างบนนี้ เป็นความหมายท่ีผู้เขียนสรุปไว้เพื่อให้ผู้อ่านท่ียัง  
ไม่ค่อยคุ้นเคยกับสาขาวิชานี้ได้เข้าใจเป็นเบ้ืองต้นเท่านั้นผู้อ่านอาจจะพบความหมายของ
ค านี้ในลักษณะท่ีแตกต่างไปจากท่ีผู้เขียนให้ไว้ได้ในต าราหรือบทความอื่น ซึ่งก็เป็น 
เร่ืองธรรมดาในวงวิชาการ ย่ิงไปกว่านั้น ผู้อ่านอาจจะพบค าอื่น ๆ ท่ีมีความหมายเหมือน
หรือใกล้เคียงกับค า ๆ นี้ อีกหลายค า เช่น Futurics, Futurology, Futuribles, Prognostics, 
และ Anticipatory Science เป็นต้น แต่ละค าก็มีความหมาย และลักษณะพิเศษเฉพาะตัว
ตามแนวคิดของคนท่ีคิดขึ้น แต่สิ่งท่ีเหมือนกันก็คือการเน้นเรื่องอนาคต ผู้ท่ีท าการศึกษา
อนาคตอย่างเป็นระบบโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยอนาคตแบบต่าง ๆ เรียกว่า นักอนาคตนิยม 
(จุมพล พูนภัทรชีวิน : online) 
 

12.1 ความเป็นมาของการศึกษาอนาคต 

 วิโรจน์ สารรัตนะ (2546) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความเป็นมาของการวิจัย
อนาคตไว้ว่า เริ่มมีการศึกษากันอย่างจริงจังในปี 1907 โดย S.Colum Gilfillan ซึ่งเป็น 
ผู้ริเริ่มก าหนดวิธีการท านายท่ีเรียกชื่อกันในปัจจุบันนี้ว่า การท านายเชิงปทัสถานและ  
เชิงส ารวจ  (Normative & Exploratory Forecasting) ต่อมาในตอนปลายทศวรรษท่ี 1930 
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ให้ความสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อพัฒนาทางเทคนิคการท านาย
ขึ้นใหม่อีกหลายวิธี ซึ่งยังคงใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน ในปี 1944 Assip K. Flechtheim  
เป็นผู้ริเริ่มใช้ค าว่า “อนาคตวิทยา” (Futurology) เพื่อแสดงให้เห็นว่าการศึกษาอนาคต
เป็นวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตามอนาคตวิทยาในช่วงเวลาดังกล่าวไม่อาจถือเป็นการศึกษา
เชิงวิทยาศาสตร์ได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากยังอาศัยการคาดเดาอยู่มาก จนกระท่ังในช่วง
ทศวรรษ 1960 การศึกษาอนาคตจึงเริ่มเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น เมื่อนักท านายด้าน
เทคโนโลยีเกิดการเรียนรู้ว่าการท านายด้านเทคโนโลยีนั้นไม่อาจแยกออกไปจากสังคม
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ในด้านต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดด้วยและในช่วงทศวรรษท่ี 1970 ในวงการศึกษา ก็เริ่มเกิด           
การเรียนรู้ว่าการท านาย อนาคตจะไม่สามารถก าหนดรูปแบบการศึกษาและมุ่งตรงไปยัง
อนาคตทางการศึกษาท่ีพึงปรารถนาได้ หากว่าการท านายอนาคตนั้นไม่ได้ค านึงถึง
อนาคตของสังคมในด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ด้านรัฐบาล ชุมชน ธุรกิจและอุตสาหกรรม
ตลอดจนตัวแปรด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี เป็นต้น ส่งผลให้เกิด 
การเรียนรู้ว่าการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของสังคมในด้านต่าง ๆ จะเป็นตัว                     
บ่งชี้ให้เห็นถึงทางเลือกในอนาคตท่ีจะพึงมีของสังคมในด้านท่ีศึกษาซึ่งสอดคล้องกับ
ความเห็นของ (ศิริชัย  ศิริกายะ และสมหวัง พิริยานุวัฒน์, 2525 : 58) ท่ีว่า การกระท า         
ใด ๆ ท่ีปราศจากการคาดการณ์ถึงอนาคตท่ีการกระท านั้นจะเป็นสิ่งไร้คุณค่า การวิจัย
อนาคตจะช่วยให้สังคมมีทางเลือกท่ีดี และช่วยสร้างจิตส านึกของบุคคลท่ีพึงมีต่อสังคม
หรือทางเลือกในอนาคตของสังคมนั้นด้วย ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันท่ีมี
กระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มจะรวดเร็วยิ่งขึ้น               
ในอนาคตดังนั้นการวิจัยอนาคตจึงมีแนวโน้มท่ีจะเป็นการวิจัยท่ีมีความจ าเป็นมากยิ่งขึ้น
ตลอดจนแนวโน้มการวิจัยการศึกษาในอนาคตจะเน้นเรื่องการวิจัยอนาคต (Futuristic 
Research) 
  Joseph (1974 :92) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การศึกษาอนาคตเป็นวิธีด าเนินการ 
ท่ีเป็นระบบและระเบียบ ส าหรับก าหนดความเป็นไปได้ของอนาคตเพื่อจะให้เรามุ่งไป
ยังอนาคตนั้นได้อย่างนอกเหนือการคาดเดาอย่างบริสุทธ์นอกจากนี้ เขายังจ าแนก              
ความแตกต่างระหว่างการท านายกับการพยากรณ์ด้วยว่า การพยากรณ์ (Predicting)           
เป็นการถามข้อความในลักษณะ “อะไรจะเกิดขึ้น ถ้า.....” นอกจากนั้น Comish 
(1977:65) อ้างอิงมาจาก นาตยา ปิลันธนานันท์ (2526 :120) แม้ไม่ได้กล่าวถึงความหมาย
โดยตรง แต่ได้ท าให้ความหมายของการท านายมีความชัดเจนขึ้น โดยได้น าไป
เปรียบเทียบกับความหมายของท านายมีความชัดเจนขึ้น โดยได้น าไปเปรียบเทียบกับ
ความหมายของการดูโชคชะตา (Fortune Telling) ว่าแม้ค าท้ังสองจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การคาดการณ์ถึงอนาคตเช่นกัน แต่มีความแตกต่างกัน คือ การท านายนั้นเชื่อว่าโลก        
แห่งอนาคตสามารถจะก่อป้ันขึ้นด้วยการตัดสินใจและการกระท าของมนุษย์ มากกว่า          
จะเป็นเรื่องของโชคชะตายิ่งกว่านั้นการท านายจะอาศัยวิธีการเชิงเหตุผลเหนือ                        
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เชิงวิทยาศาสตร์มิได้อาศัยไพ่ ด้วยแก้ว ใบชา หรืออื่น ๆ ดังเช่น การดูโชคชะตาและท่ี
ส าคัญการดูโชคชะตาจะเกี่ยวข้องกับอนาคตของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ส่วนการท านายนั้น
จะเก่ียวข้องกับส่วนรวมและความเจริญรุ่งเรืองของอนาคตนั้น คือ นักอนาคตจะไม่ตอบ
ค าถามลักษณะท่ีว่า “รูปแบบการแต่งงาน ในทศวรรษหน้าจะเป็นอย่างไร” เป็นต้น และ
ในปี 2526 นาตยา ปิลัมธนานันท์ (2526 : 121) ได้กล่าวถึงความแตกต่างของการศึกษา
อนาคตและการท านายทายทักไว้เช่นกัน ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาสรุปเปรียบเทียบดังตาราง 4 
ต่อไปนี ้
 
ตารางท่ี  4  ความแตกต่างของการศึกษาอนาคตและการท านายทายทัก 

 

ความแตกต่างของการศึกษาอนาคตและการท านายทายทัก 
การศึกษาอนาคต การท านายทายทัก 

1)  นักอนาคตศาสตร์เชื่อว่า โลกในอนาคต
จะเป็นไปอย่างไรขึ้นอยู่กับการ
ตัดสินใจและการกระท าของมนุษย์เอง 

1)  โหรหรือหมอดูเชื่อว่าโลกในอนาคต
ขึ้นอยู่กับโชคชะตาเป็นเรื่องของโชค
เคราะห์ 

2)  นักอนาคตศาสตร์ใช้แนวทางต่าง ๆ ท่ีมี
เหตผุลและเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษา
ความเป็นไปได้ต่าง ๆ ของอนาคต 

2)  โหรหรือหมอดู ใช้วัสดุต่าง ๆ เช่น
ใบไม้ไผ่ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ท านาย
เหตุการณ์ต่าง ๆ 

3)  นักอนาคตศาสตร์เน้นท่ีอนาคตของ
มวลมนุษย์เช่น สถาบันครอบครัวและ
การแต่งงานจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
ในอีก 20 ปีข้างหน้า 

3)  โหรหรือหมอดู จะเน้นอนาคตของ 
แต่ละคนโดยเฉพาะเช่น ศรีนวล 
จะได้แต่งงานปีหน้าหรือไม่ 

4)  นักอนาคตศาสตร์เป็นวิทยาการและ
ปรากฏการณ์สมัยใหม่ในโลกปัจจุบัน 

4)  โหรหรือหมดดูรู้จักกันดีมาแต่โบราณ
คนโบราณมีความศรัทธาในตัวโหร
หรือหมอดูมาก 
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12.2  ความหมายของการศึกษาอนาคต 

 จุมพล  พูลภัทรชีวิน (2536) ให้ความเห็นไว้ว่า เป้าหมายของหลักการศึกษาและ
การวิจัยอนาคตว่า มิใช่ยู่ท่ีการท านายท่ีถูกต้องแม่นย า เพราะเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องท่ี
ยังไม่เกิดขึ้นหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เราไม่มีข้อเท็จจริง (Facts) เกี่ยวกับอนาคต มีแต่
เพียงการคาดการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มท่ีเป็นทางเลือกท่ีคาดว่าจะมีความ
เป็นไปได้ (Possible Alternative Trends) เท่านั้น เป้าหมายหลักของการศึกษา และการ
วิจัยอนาคตอยู่ที่การส ารวจและศึกษาแนวโน้มที่เป็นไปได้หรือน่าจะเป็นของเรื่องท่ี
ศึกษาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ ท้ังท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ เพื่อหาทางท าให้
แนวโน้มท่ีพึงประสงค์เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็หาทางป้องกัน หรือขจัดแนวโน้มท่ี                  
ไม่พึงประสงค์ด้วยการกระท าในปัจจุบัน 

 สิปปนนท์  เกตุทัต  (2541 :34) ให้ความเห็นไว้ว่า  การมองอนาคต เพื่อหาเป้าหมาย
ท่ีเคลื่อนท่ี หรือทิศทาง อาจท าได้หลายวิธีประกอบด้วยการวาดมโนภาพอนาคตในแง่ดี 
การวาดมโนภาพอนาคตในแง่ชั่วและการวาดมโนภาพที่มีความเป็นไปได้สูงสุด 

 Joseph E-C. (1974 ) ; อ้างอิงมาจาก วิโรจน์ สารรัตนะ (2542 : 112) ให้ความเห็นไว้ว่า  
การศึกษาอนาคตในความหมายของการท านาย (Forecasting) ว่าเป็นวิธีด าเนินการท่ีเป็น
ระเบียบ ส าหรับก าหนดความเป็นไปได้ของอนาคตเพื่อท่ีจะให้เรามุ่งไปยังอนาคตได้อย่าง
นอกเหนือการเดาอย่างบริสุทธิ์  ความแตกต่างระหว่างการพยากรณ์  (Predicting)                      
กับการท านาย (Forecasting) การพยากรณ์ เป็นการตั้งข้อค าถามในลักษณะอะไร             
จะเกิดขึ้น ในขณะท่ีการท านายเป็น การตั้งค าถามในลักษณะอะไรจะเกิดขึ้น โดยมีเงือนไข
อื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คอร์นิช  Comish และคณะ ; อ้างอิงมาจาก วิโรจน์     
สารรัตนะ  (2542 : 112) ให้ความเห็นไว้ว่า การท านายไปเทียบเคียงกับความหมาย      
ของการดูโชคชะตา (Future Telling) และพบความแตกต่างกัน คือ การท านาย เชื่อว่า
โลกแห่งอนาคตสามารถก่อป้ันขึ้น โดยการตัดสินใจและการกระท าของมนุษย์มากกว่า
จะเป็นเรื่องของโชคชะตา ยิ่ งกว่ านั้นการท านายอาศัยวิธีการเชิง เหตุผลหร ือ                         
เชิงวิทยาศาสตร์และที่ส าคัญ การดูโชคชะตาจะเกี ่ยวข้องกับการเป็นอนาคตนั ้น 
อนาคตจึงเป็นความพยายามที่มองไปข้างหน้า  เพื ่อการพยากรณ์ต่อเหตุการณ์หนึ่ง 
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หรือองค์การใด องค์การหนึ่งที่มีผลกระทบในภาพกว้าง ด้วยข้อมูลเชิงเหตุผลที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจหรือก าหนดอนาคต 

 ความส าคัญของการศึกษาอนาคต มีสามเหตุจากความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง
ท่ีเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตามสภาพของบริบทท่ีเปลี่ยนไป อย่างรวดเร็วและซับซ้อน  
นักอนาคตศาสตร์จึงพยายามหาทางป้องกันและหาทางออก เพื่อให้เกิดความเหมาะสม        
และเกิดประโยชน์สูงสุด เพราะการเรียนรู้เก่ียวกับอนาคตจะช่วยก าหนดปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
ในอนาคตเพื่อเป็นการป้องกัน การส ารวจอนาคตอย่างเป็นระบบ จะเป็นระบบเตือน
ล่วงหน้าท่ีดี เพื่อเตรียมการเหมาะสมถูกต้องก่อนท่ีจะลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โต  
ในท่ีสุด นอกจากนั้น ยังช่วยก าหนดโอกาสท่ีเป็นไปได้ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต 
ซึ่งโอกาสต่าง ๆ จะช่วยให้เกิดการตัดสินใจของผู้เก่ียวข้อง และเกิดการกระท าเมื่อเห็นว่า
มีความเหมาะสมและต้องการให้เกิด ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมตัวล่วงหน้าที่ไม่ประมาท 
การศึกษาอนาคตโดยการท านายถึงสภาพปัญหาและโอกาสที่เป็นไปได้ของเหตุการณ์
ต่าง ๆ ในอนาคตของสังคมด้านต่าง ๆ เช่น ด้านบุคคล ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
ด้านการเมือง อันเป็นผลมาจากแหล่งท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  ท้ังจาก
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ท้ังในด้านท่ีเป็นความคิด หรืออุดมการณ์ และด้าน
ท่ีเป็นวัตถุตลอดจนจากปัจจัยท่ีเป็นมนุษย์ หรือมิใช่มนุษย์ จึงเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญ
และจ าเป็น 

 

12.3 ลักษณะส าคัญของการศึกษาอนาคต 

 นาตยา ปิลันธนานันท์ (2527 : 121) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาอนาคตว่า
จะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  1. เวลา การกล่าวถึงระยะเวลาในอนาคตศาสตร์มักกล่าวเป็นช่วงเวลาจาก  
5-50 ปี หรือบางทีก็มากกว่านี้หรือบางท่ีก็กล่าวเป็นระยะเวลา เช่น “จากนี้ไปอีก 20-30 ปี 
ข้างหน้า” ในการมองภาพอนาคตนั้นมิใช่ดูจากความแตกต่างของเวลาแต่เป็นเรื่องของ
การเน้นถึงสภาพเงื่อนไขแสดงสภาพการณ์ท่ีการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตสิ่งนั้น               
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในปัจจุบันด้วย 
  2. ปัญหาท่ีนักวิจัยอนาคตให้ความสนใจมักมีอยู่อย่างน้อย 3 ลักษณะ คือ 
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ประการแรก มิใช่เป็นปัญหาท่ีมีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหรือการ
ตัดสินใจของใคร โดยให้สัมพันธ์กับปัญหาท่ีแท้จริงท่ีเป็นอยู่ และประการสุดท้ายปัญหา
อาจก่อขึ้นเพื่อการวิเคราะห์เรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่การแก้ปัญหาท่ีแน่นอนยังไม่สามารถ
คาดหวังได้ 
  3. ความไม่แน่ใจและความไม่ต่อเนื่องความไม่แน่ใจเป็นเรื่องธรรมดา                     
ในกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันของคนเราโดยเฉพาะกิจกรรมท่ีมีลักษณะของ             
การอาศัยประสบการณ์เป็นหรือไม่ ถ้าหากปรากฏการณ์นั้นมีลักษณะของความต่อเรื่อง 
ท่ีเคยเป็นมาและด าเนินอยู่ต่อไป กรณีเช่นนี้ความแน่ใจการศึกษาอนาคตของสิ่งนั้น              
ก็อาจมีมาก แต่ในสภาพความเป็นจริงในสังคมปรากฏการณ์หลายอย่างมีลักษณะของ
การเปลี่ยนแปลงนั้น บางครั้งก็เหลือวิสัยท่ีจะไม่คงท่ี เนื่องจากมีตัวแปรอื่น ๆ เข้ามา
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น บางครั้งก็เหลือวิสัยท่ีจะทราบหรือควบคุมตัวแปร
เหล่านั้นไว้ล้วงหน้าได้ ในลักษณะเช่นนี้ความไม่แน่ใจจะมีมากและตัวแปรอื่นเข้ามา
เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ซึ่งนักวิจัยอนาคตให้ความส าคัญว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ    
ของการศึกษาอนาคต 
  4. ความพอเพียงเนื่องจากอนาคตเป็นเร่ืองของความไม่แน่ใจ เพราะข้อจ ากัด
ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับอนาคตของสิ่งนั้น และเพราะว่าอนาคตโดยตัวของมันเองเป็นผล
ของการตัดสินใจท่ียังมาไม่ถึง ผลท่ีได้จากวิธีการวิจัยอนาคตจึงมีลักษณะท่ีไม่รู้จักพอ          
ไม่ยุติพออย่างหนึ่ง แต่มักจะมีทางเลือกหลายทางอย่าง การวิจัยอนาคตไม่ได้มีเป้าหมาย
เบ้ืองต้นอยู่ท่ีการพยากรณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เป็นการจัดเตรียมภาพรวมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ปัญหานั้นมากกว่า ดังนั้น การวิจัยอนาคตจึงมักเกี่ยวข้องกับการแสวงหาทางเลือก            
แห่งอนาคต 
  5. ทฤษฎี โดยท่ัวไปแล้วการวิจัยอนาคตไม่ได้ผูกพันอยู่กับทฤษฎีท่ีอธิบาย
ความเป็นเหตุเป็นผลของเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ แต่ก็มิได้หมายความว่าการวิจัยอนาคต            
จะใช้วิธีการพยากรณ์โดยอาศัยสัญชาติญาณ แต่ในการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะ
ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่าง ๆ และการจัดล าดับเหตุการณ์ต่าง ๆ นักวิจัยอนาคตจะมี
อิสระมากกว่านักสังคมศาสตร์ ท่ีมักจะใช้และสร้างทฤษฎี  ตลอดจนข้อสมมุติ                      
ในเชิงทฤษฎีต่าง ๆ อาจกล่าวได้ว่าการวิจัยอนาคตมีผลต่อการพัฒนาทฤษฎีต่าง ๆ 
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  6. เทคนิคการวิเคราะห์ บางครั้งมีผู้กล่าวหาการวิจัยอนาคตมีลักษณะของ
การพยากรณ์แบบการใช้จินตนาการ โดยยกตัวอย่างเทคนิคการพยากรณ์แบบสร้าง
อนาคต การคาดการณ์อนาคตซึ่ งตรงข้ ามกับวิธีการ ทีมีลักษณะ เ ป็นวิธีการ                           
ทางวิทยาศาสตร์ แต่ความจริงแล้วในการศึกษาเรื่องเดียวกันการใช้เทคนิคเหล่านี้                   
ไม่จ าเป็นจ้องแยกออกจากวิชาการทางวิทยาศาสตร์สามารถน ามาใช้ร่วมกันได้ 
นอกจากนั้น วิธีการอื่น เช่น การวิเคราะห์ระบบ และการวิเคราะห์นโยบาย ก็มีผู้น ามาใช้
กับการวิจัยอนาคตจึงมีลักษณะของการผสมผสานกันระหว่างวิธีการทางวิทยาศาสตร์
และวิธีการเชิงพรรณนา 
  7. การน าผลท่ีได้ไปใช้ ผลท่ีได้จากการวิจัยอนาคตได้น าไปใช้ในกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจตลอดจนให้ข้อมูลแก่หน่วยงาน             
ท่ีต้องการข้อมูลเฉพาะเรื่อง 
  8. ความสัมพันธ์กับวิธีการวางแผนและวิธีการตัดสินใจอยู่มาก อาจกล่าว          
ได้ว่า การวางแผนเป็นวิธีการอย่างหนึ่งท่ีรวมถึงการเตรียมการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ  
การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมท่ีสะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายและคุณค่าอย่างใดอย่างหนึ่ง
ปรากฏอยู่  ดังนั้น การวางแผนและการพัฒนาสภาพแวดล้ อมของสิ่งหนึ่งสิ่งใด               
ในอนาคตด้วย 
  9. ค่านิยม เป้าหมายและปทัสถาน บางคนกล่าวว่าเรื่องของค่านิยมปทัสถาน
ควรแยกออกจากการวิจัยอนาคตโดยให้ความเห็นว่าการวิจัยอนาคตมีอิทธิพลต่อ  
การวางแผนและการตัดสินใจไม่โดยตรงก็โดยอ้อม อย่างไรก็ตามอนาคตของสิ่งท่ีมี
พื้นฐานของค่านิยม เป้าหมายและปทัสถานต่าง ๆ ย่อมมีผลต่อการก าหนดการวางแผน
และความสามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงค่านิยมและเป้าหมายไว้ล่วงหน้า กล่าวสรุปได้ว่า            
ท้ังค่านิยม เป้าหมาย และปทัสถาน ล้วนมีผลต่อการท าให้สิ่งท่ีเราศึกษาเกี่ยวกับอนาคต 
ท่ีมีผลต่าง ๆ กันไปดว้ย 
 วิโรจน์  สารรัตนะ (2547) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาอนาคตไว้ ดังนี้ 
  1.   การศึกษาอนาคตเป็นการขยายหรือเป็นการมองสังคมไปข้างหน้า           
ให้กว้างขึ้นด้วย การพัฒนาวิธีการคิดเกี่ยวกับอนาคตท่ีดีขึ้น และเป็นไปในเชิงวัฒนธรรม
มากขึ้น 
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  2.   จากจ านวนของนักวิทยาการมากขึ้น และเทคนิคในการท านายอนาคต               
ท่ีเป็นเชิงวิชาการมากขึ้น ท าให้การศึกษาอนาคต เป็นวิชาการท่ีได้รับการยอมรับกัน
โดยท่ัวไป 

  3.   การศึกษาอนาคตเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการท านาย แต่ท่ีส าคัญการศึกษา
อนาคตได้ช่วยให้บุคคลได้พัฒนาความเข้าใจ ทัศนคติ และความสามารถ ซึ่งในทาง
กลับกันก็ช่วยให้พวกเขาได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และด้วยความรับผิดชอบต่อการด ารงชีวิตในสังคมเทคโนโลยี 

  4.   การศึกษาอนาคตตั้งอยู่บนหลักการท่ีว่า อนาคตไม่สามารถบอกล่วงหน้า
ได้อย่างถูกต้อง แน่นอน แต่เป็นเกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ หรือน่าจะเป็นเท่านั้น           
และก่อให้เกิดกรอบความคิดต่าง ๆ จ านวนมาก ตลอดจนวิธีท่ีเป็นประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  5.  การศึกษาอนาคตตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อท่ีว่า กิจกรรมต่าง ๆ ของ
มนุษย์ก่อให้เกิดสิ่งตามมาอย่างกว้างขวางมีระยะยาวมากขึ้น ดังนั้น การศึกษาถึง              
ความเป็นไปได้ของสิ่งท่ีจะเกิดตามมานั้นอย่างรอบคอบ จึงเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น 

  6.  การศึกษาอนาคตเป็นการศึกษาทางเลือก (Alternative) บนพื้นฐาน
ความคิดท่ีว่าอนาคตมิได้มีเพียงทางเลือกเดียว แต่มีอยู่มากมาย ซึ่งจะมีบทบาท ท่ีมี
อิทธิพลต่ออนาคตที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก 
  7. การศึกษาอนาคต เกี่ยวข้องอย่างมากต่อการอ านวยความสะดวกในการ 
ท าความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง จึงมีผลต่อการเร่งการเปลี่ยนแปลงและผลท่ีเกิด
ตามมาทั้งระดับบุคคลและสังคมให้เร็วขึ้น 
  8.  การศึกษาอนาคตช่วยให้มีความส านึกถึงเป้าหมายท่ีพึงปรารถนา 
  9. สาระส าคัญของการศึกษาอนาคต มิได้จ ากัดอยู่ด้วยขอบเขตของวิชาการ
แบบดั้งเดิมแต่เป็นการมองไปข้างหน้าอย่างเป็น สหวิทยาการ 
  10. การศึกษาอนาคตเป็นความพยายามท่ีจะท าความเข้าใจ และอธิบาย
ความส าคัญท้ังภายในและระหว่างระบบท่ีสลับซับซ้อนของส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
ธรรมชาติและของโลกแห่งสังคม เช่น ระบบรัฐ/ประเทศ ระบบนิเวศวิทยา ระบบ
เศรษฐกิจ เป็นต้น 
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  11. องค์ประกอบส าคัญของการศึกษาอนาคตประการหนึ่ง คือ การมุ่งมองไป
ท้ังโลกจากพื้นฐานความเชื่อท่ีว่าเราอาศัยอยู่ในโลกท่ีจ ากัด และต้องพึ่งอาศัยซึ่งกัน     
และกัน จึงต้องการการสงวนรักษา การร่วมมือ และสันติภาพ 
  12. องค์ประกอบท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งของการศึกษาอนาคต คือ การมอง
ไปข้างหน้าเกี่ยวกับนิเวศวิทยา เพื่อสะท้อนให้เห็นท่ีคุกคามต่อสภาพแวดล้อมมากมาย 
  13. การศึกษาอนาคต อาศัยเทคนิค กระบวนการส าหรับการวิ เคราะห์  
การพัฒนาท่ีเป็นไปได้ ท่ีน่าจะเป็นและท่ีพึ่งปรารถนา ซึ่งมีแตกต่างกันมากมายหลายวิธี 
โดยอาศัยแนวคิดด้านสถิติและสังคมศาสตร์และการท าให้มีเหตุผลขึ้น ซึ่งมิใช่โดยความ
ท่ีท านายได้ส าเร็จแต่อยู่ ท่ีการยอมให้มีการทดสอบทางเลือกท่ีเกิดตามขึ้นมาและ
เป้าหมายซ่ึงจะท าให้การศึกษาอนาคตเป็นสิ่งท่ีถูกต้องขึ้น 
  14. การศึกษาอนาคตต้องเก่ียวข้องกับอุดมการณ์เป็นอย่างมาก จึงง่ายต่อการท่ี
จะมีความคิดเห็นท่ีขัดแย้งกับบุคคลอื่น ซึ่งก็จะก่อให้เกิดการท านายสิ่งท่ีเกิดขึ้นตามมา
จากพฤติกรรมและการกระท าของมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ กันท้ังในระยะสั้นและ                
ระยะยาว 
  15. แม้ว่าจะมีภาพอนาคตท่ีไม่ดี (Pessimistic) อยู่มาก แต่การศึกษาอนาคต 
จะมีพื้นฐานการท านายอยู่ท่ีภาพอนาคตท่ีดี (Optimistic) ดังนั้น ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาใหญ่
หลวงรออยู่แต่มนุษย์ก็สามารถใช้สติปัญญา หาวิธีการท่ีจะจัดการให้ส าเร็จให้ได้ในกรณี
เช่นนี้ ก่อให้เกิดการวางแผนท่ีจะให้บรรลุผลตามอนาคตท่ีพึงปรารถนา และหลักเลี่ยง
อนาคตท่ีไม่พึงปรารถนาได้ 
  16. แม้ว่าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับอนาคต จะเน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างมาก แต่ปัจจุบันก็มีแนวโน้ม ท่ีจะให้ความส าคัญกับอนาคตด้านที่เป็นมนุษย์มากขึ้น 
  17. การศึกษาอนาคตเป็นการมองไปข้างหน้าในแนวใหม่ ซึ่งอาจจะช่วยให้
เข้าใจสภาพในปัจจุบันได้ดีขึ้น และท าให้เรามองเห็นโลกท่ีเราอาศัยอยู่ในปัจจุบันชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
  18. เป้าหมายสุดท้ายของการท านาย ส่วนใหญ่อยู่ ท่ีการจัดสารสนเทศ  
เพื่อช่วยในการก าหนดนโยบายและเพื่อการวางแผนส าหรับอนาคต 
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12.4  ประโยชน์ของการศึกษาอนาคต 

 ในปัจจุบันบุคคลและองค์การท่ีเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ต่างคิดไปข้างหน้า 
เพื่อก้าวให้ทันและปรับตัวให้ได้อย่างเหมาะสม จึงมักให้ตีความส าคัญกับการศึกษา
อนาคตท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งวิโรจน์ สารรัตนะ (2547) ได้ให้ความเห็นถึง
ประโยชน์ของการศึกษาอนาคต ไว้ดังนี้ 
  1. ช่วยในกระบวนการตัดสินใจ ดังเช่น 

   1.1 ช่วยก าหนด กรอบการท างานในการตัดสินใจเผื่อการวางแผน 
กล่าวคือ แผนนโยบายหรือการตัดสินใจใด ๆ จะไม่สามารถท าได้ หากขาดข้อตกลง
เบ้ืองต้น หรือมีแต่เป็นข้อตกลงเบ้ืองต้นท่ีคลาดเคลื่อนก็จะน าไปสู่ความเสียหาย ซึ่ง
ข้อตกลงเบ้ืองต้นนี้ สามารถได้มาด้วยการศึกษาอนาคต แม้จะเป็นเพียงความเป็นไปได้ 
หรือความน่าจะเป็นมากกว่าความถูกต้องแน่นอน แต่ต้องเป็นพื้นฐานให้นักวางแผน
น าไปพิจารณา ประกอบการวางแผนการก าหนดนโยบาย หรือตัดสินใจได้ 
   1.2 ช่วยในการตัดสินใจหาทางป้องกันปัญหาท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นก่อน
กลายเป็นปัญหาขั้นวิกฤต และการตัดสินใจ เพื่อให้มีการกระท ากับโอกาสท่ีคาดว่า              
จะเป็นไปได้และเหมาะสม 

   1.3 ช่วยในการตัดสินใจ เลือกวิธีการป้องกันปัญหาจากหลาย ๆ วิธี           
ท่ีนักอนาคตได้เสนอทางเลอืกเอาไว้ให้ 
   1.4 ช่วยให้สามารถประเมินทางเลือกของนโยบายและการปฏิบัติ
เนื่องจากนักอนาคตได้ช่วยประเมินทางเลือกต่าง ๆ เอาไว้ โดยวิเคราะห์ถึงผลกระทบ          
ท่ีเป็นไปได้ที่จะมีต่อโลกแห่งอนาคตนั้น 
   1.5 ช่วยเพิ่มโอกาสในการเลือกสรร จากทางเลือกหลาย ๆ ทางท่ีเสนอไว้
ท าให้คนมีความเป็นอิสระในการเลือกสรร สามารถจะหลีกเลี่ยงจากการเป็นทาสของ
การยอมรับแนวโน้มปัจจุบันท่ีอาจจะน าไปสู่ความหายนะได้ 
  2. ช่วยในการเตรียมคนส าหรับอนาคตท่ีก าลังเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ 
การศึกษาความเป็นไปได้ของอนาคต จะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในตนเอง ท าให้
คนเริ่มมองไปข้างหน้าค านึงถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ท้ังท่ีเป็นปัญหาและไม่เป็น
ปัญหา การมุ่งไปข้างหน้าไม่ถอยหลังจะเป็นให้ประชาชนได้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับ             
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การพัฒนาสิ่งใหม ่ๆ ขึ้นนอกเหนือจากนี้ ยังท าให้เกิดความมั่นใจ และมองอนาคตในแง่ดี 
สามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ด้วยความตื่นเต้นสนใจมากกว่าตกใจกลัวประชาชน           
จะมุ่งหน้าเข้าสู่อนาคต นอกจากนี้  การศึกษาอนาคตยังช่วยให้ประชาชนยอมรับ                    
การเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น เนื่องมากจากการได้รับการเตือนสามารถปรับตัวได้  และ           
ท าให้เดินทางเข้าไปสู่อนาคตนั้นได้โดยมีความสับสนวุ่นวายทางจิตใจน้อยท่ีสุด 

  3. ส่งเสริมให้เกิดความปรองดองและร่วมมือ แม้ว่าในอดีตจะมีลักษณะต่าง
ชิงดีชิงเด่นซึ่งกันและกันก็ตาม เนื่องจากอดีตเป็นสิ่งท่ีผิดพลาดมาแล้ว และไม่อาจจะท า
ให้ดีได้แต่ส าหรับอนาคตเป็นโลกแห่งความฝันท่ีสามารถท าให้เกิดเป็นจริงได้ หากใช้
ความพยายามเพระอนาคตยังมิได้แปดเป้ือนด้วยความชั่วร้ายหรือความอิจฉาริษยา              
การมุ่งอนาคตจึงท าให้คนลืมอดีตแต่จะเริ่มต้นปรองดองและร่วมมือกันได้ เพราะ               
การมุ่งอนาคตจะท าให้ผู้คนค านึงถึงแต่ความดี และมีความมุ่งท่ีจะไปให้ถึงสิ่งนั้น 

  4. ช่วยในการสร้างสรรค์ การศึกษาอนาคตจะสามารถชักจูงและให้ความ
สนใจต่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพราะการมองอนาคตท่ีห่างไกลออกมากกว่า
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหน้าและสามารถมองได้อย่างสร้างสรรค์ มีอิสระในการคิด และ        
มีความเป็นไปได้ 
  5. เป็นเทคนิคในด้านการศึกษา อนาคตเป็นเครื่องมือท่ีดีเยี่ยมอย่างหนึ่ง             
ท่ีจะช่วยชักจูงให้เกิดการเรียนรู้เกิดความตระหนักว่า จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ            
ให้เกิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการได้ 
  6. ช่วยในการสร้างปรัชญาแห่งชีวิต การศึกษาอนาคตจะช่วยให้บุคคล            
เกิดความคิดเกี่ยวกับเป้าหมายชีวิตอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดปรัชญาชีวิตของแต่ละคน
ขึ้น ซึ่งจะท าให้บุคคลเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากการมีปฏิกิริยา กับปัญหาท่ีเกิดขึ้น
กลายเป็นเตรียมตัวเพื่อป้องกันต่อปัญหาล่วงหน้า 
 จุมพล  พูลภัทรชีวิน (2547) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลประโยชน์ของการศึกษา
และวิจัยอนาคตว่าเป็นการศึกษาและการวิจัยอนาคตมีประโยชน์หลายประการ 
ดังต่อไปนี ้
  1. การศึกษาและการวิจัยอนาคตช่วยให้ได้ข้อมูลท่ีส าคัญ และจ าเป็น
เก่ียวกับอนาคตท่ีจะน ามาใช้กระบวนการตัดสินใจ การก าหนดนโยบาย และการวางแผน  
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เพราะการศึกษาและการวิจัยอนาคตมักจะให้หรือน าไปสู่สิ่งต่าง ๆ ได้แก่ ให้กรอบ
ส าหรับการตัดสินใจหลายรูปแบบ บ่งชี้ถึงอันตรายและโอกาสต่าง ๆ แนะวิธีแก้ปัญหา
แบบต่าง ๆ ช่วยประเมินนโยบายและการปฏิบัติต่าง ๆ ช่วยให้มองเห็นและเข้าใจปัจจุบัน
และอดีตดีขึ้น ช่วยเพิ่มทางเลือก ก าหนดจุดหมายและแสวงหาวิธีท่ีจะบรรลุจุดหมาย 
  2. ช่วยเตรียมมนุษย์ให้มีความพร้อมท่ีจะเผชิญกับโลกท่ีเปลี่ยนแปลง            
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยการให้ประสบการณ์ล่วงหน้า (Pre-Experience) แก่มนุษย์
ว่าอนาคตอาจจะเป็นอย่างไรเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมว่าควรจะท าตัวอย่างไร จะได้ 
ไม่เกิดหรือลดอาการกลัวอนาคต (Future Shock) และให้การรับรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินชีวิตบนโลกท่ีเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและสับสน การรับรู้หรือ  
มโนทัศน์ดังกล่าว ได้แก่  การเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการปกติตามธรรมชาติ  
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอาจจะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ียิ่งใหญ่ต่อมา การเลือก          
เป็นสิ่งจ าเป็น การปฏิเสธท่ีจะเลือกก็คือการเลือก โลกในอนาคตน่าจะแตกต่าง                 
อย่างสิ้นเชิงในหลาย ๆ ด้านจากโลกปัจจุบัน มนุษย์มีความรับผิดชอบต่ออนาคตของเขา 
อนาคตมิใช่เป็นเพียงสิ่งท่ีปรากฏต่อหน้าเขาเท่านั้น วิธีการท่ีได้ผลในอดีตอาจจะ          
ไม่ได้ผลในอนาคตเพราะสภาพการณ์เปลี่ยนไป 
  3. กระตุ้นให้มนุษย์ท าการศึกษาอนาคตอย่างมีสติ 
  4. ช่วยให้มนุษย์เห็นถึงความส าคัญ และความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ  
ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันมาก 
  5. ช่วยชี้น าและเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และความคิด 
  6. ช่วยให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพราะไม่ติดอยู่กับปัญหาในอดีต 
และปัจจุบัน 
  7. ช่วยกระตุ้นให้มนุษย์ (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) ใฝ่หาความรู้โดยการเป็นผู้สร้าง
ความรู้มากกว่าเรียนสิ่งท่ีผู้อื่นบอกหรือท ามาแล้วแต่เพียงอย่างเดียว 
  8. ให้แนวคิดในการพัฒนาปรัชญาชีวิตท่ีผสมกลมกลืน 
  9. ให้สนทนาการและความสนุกเพลิดเพลิน 
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12.5  ความหมายของการวิจัยอนาคต 

 จุมพล พูลภัทรชีวิน (2529) ให้ความเห็นไว้ว่า การวิจัยอนาคตไว้ว่าเป็นวิธี
การศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับทางเลือกอนาคตต่าง ๆ ท่ีเป็นไปได้หรือน่าจะเป็น            
ของกลุ่มประชากร หรือกลุ่มสังคมใดสังคมหนึ่ง (ตรีชดา ปุ่นส าเริง , 2541 ; เสียงพิณ  
อ่ าโพธิ์,  2543 ; นฤมิตร  ดิษบรรจง, 2544) ท่ีได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า การวิจัย
อนาคตเป็นการศึกษาแนวโน้มของภาพเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่ง ปรากฏการณ์ต่าง ๆ  
ในอนาคตอย่างเป็นระบบมีแบบแผนเพื่อท านาย คาดการณ์หรือพยากรณ์แนวโน้ม
เหตุการณ์ภาพในอนาคต รวมถึงผลกระทบของเหตุการณ์นั้น ๆ โดยการอ้างอิงข้อมูล
พื้นฐานจากอดีตปัจจุบันไปสู่อนาคต ท้ังนี้ก็เพื่อใช้ในการวางแผนและก าหนดนโยบาย
ตลอดจนแนวทางการด าเนินงานในอนาคตนั่นเอง 
 สุพัตรา มะปรางหวาน (2546) ให้ความเห็นไว้ว่า การวิจัยอนาคตเป็นการศึกษา
อย่างเป็นระบบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ถึงแนวโน้มของภาพเหตุการณ์ในอนาคต               
ท่ีอาจเป็นไปได้ของสังคมกลุ่มหนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนและก าหนดนโยบาย
ตลอดจนแนวทางในการด าเนินงานในอนาคต 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การวิจัย หมายถึง วิธีการในการด าเนินการอย่างเป็น
ขั้นตอน มีระบบและแบบแผนท่ีเป็นเหตุและผลในการคาดการณ์สิ่งท่ีจะเกิดในอนาคต
เน้นท่ีการศึกษาทางเลือกอนาคตต่าง ๆ ท่ีเป็นไปได้หรือน่าจะเป็นโดยจะช่วยเป็น
แนวทางก าหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติงานแก่บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีในการวางแผน
ตลอดจนการป้องกันปัญหาและการเอื้อหรือส่งเสริมให้เกิดโอกาสท่ีพึงประสงค์ท่ีเป็น  
ไปได้อย่างด ี

 

12.6  จุดมุ่งหมายการวิจัยอนาคต 

 นักวิชาการด้าน อนาคตศึกษาหรืออนาคตวิทยาได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย
ของการวิจัยอนาคตไว้ ดังนี้ (Amare,  1974; อ้างอิงมาจาก นาตยา ปิลันธนานันท์,  2526 : 
150) 
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 จุดมุ่งหมายของการวิจัยอนาคตมิใช่อยู่ ท่ีการท านายถูกต้องหากแต่อยู่ ท่ี  
การส ารวจและการศึกษาแนวโน้มท่ีเป็นไปได้ หรือน่าจะเป็นของเรื่องท่ีศึกษาให้มาก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ ท้ังท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ให้หมดไป หรือหาทางท่ีจะ
เผชิญกับแนวโน้มท่ีไม่พึงประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าหากว่ามันจะเกิดขึ้นจริง          
อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ดังนั้น ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยอนาคตจะมีประโยชน์ต่อการวางแผน 
การก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ ตลอดไปจนถึงการก าหนดยุทธวิธี (Strategies) และวิธี 
(Tactic) ท่ีจะน าไปสู่การสร้างอนาคตท่ีพึงประสงค์และป้องกัน หรือขจัดอนาคตท่ี              
ไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้ ยังครอบคลุมจุดมุ่งหมาย ดังต่อไปนี ้
  1. เพื่อบรรยายทางเลือกในอนาคตรูปแบบต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นไปได้ของ              
กลุ่มประชากรท่ีศึกษา โดยประเมินสถานภาพในปัจจุบันเกี่ยวกับความรู้ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่
เก่ียวกับอนาคตท่ีเป็นไปได้ 
  2. เพื่อบ่งชี้ถึงผลกระทบและผลต่อเนื่องท่ีอาจเกิดขึ้นจากอนาคตท่ีเป็นไปได้
ในแต่ละอนาคต 

  3.   เพื่อเตือนให้ทราบล่วงหน้า กับอนาคตท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้นได้
และให้เข้าใจถึงเบ้ืองหลังของกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

  4.   เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมในการวางแผนสังคม 
  5.   เพื่อประเมินและพัฒนาการสถาบันต่าง ๆ ให้เข้ากับบริบทของอนาคต 

 Theodore (1999) ให้ความเห็นไว้ว่า จุดมุ่งหมายของการวิจัยอนาคตมิใช่เพื่อรู้
อนาคตแต่เพื่อช่วยในการตัดสินใจของวันนี้ได้ดีขึ้น งานวิจัยหลายชิ้นท่ีเกี่ยวกับ
การศึกษาอนาคตได้แสดงถึงพลังอ านาจในการช่วยให้เราเข้าใจ โลกอนาคตท่ีเป็นไปได้ 
วิธีวิทยาการวิจัยอนาคตท้ังหลายได้ถูกน าไปใช้ในการวางแผน และใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ 
ทางนโยบาย โดยบรรดาบริษัทองค์การเอกชน องค์การท่ีไม่ใช่ของรัฐ มหาวิทยาลัย 
รัฐบาลและองค์การระหว่างประเทศ 
 สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายหลักของการวิจัยอนาคตไม่ได้อยู่ท่ีการท านายได้ถูกต้อง 
แต่เป็นการส ารวจแนวโน้มท่ีเป็นไปได้ท้ังท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ให้มากท่ีสุด 
เพื่อหาทางท าให้แนวโน้มท่ีพึงประสงค์นั้นเกิดขึ้น ป้องกันหรือขจัดแนวโน้มท่ีไม่               
พึงประสงค์ให้หมดไปหรือเตรียมตัวเผชิญหน้ากับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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12.7  มโนทัศน์พื้นฐานของการวิจัยอนาคต 

 Jerome (1999) ให้ความเห็นไว้ว่า การศึกษาและการวิจัยอนาคตเป็นการศึกษา
ความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเป็นไปได้ ซึ่งมิใช่เป็นเพียงความนิยมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง             
เพียงชั่วขณะเท่านั้น แต่ยังหมายถึงสิ่งท่ีอาจสร้างความแตกต่างให้กับระบบหรือระเบียบ
ข้อมูลต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลา 10-25 ปีข้างหน้าขึ้นไป โดยจะเห็นได้ว่านักประวัติศาสตร์
เป็นท่ีตั้งสมมติฐานเพื่อบอกให้เราทราบถึงสิ่งเกิดขึ้นไปแล้ว ส่วนนักข่าวก็เป็นผู้รายงาน
ถึงสิ่งก าลังเกิดขึ้นในขณะนั้น ดังนั้น นักอนาคตนิยมจึงเป็นตัวแทนของผู้ท่ีจะบอกถึง           
สิ่งท่ีสามารถเกิดขึ้นได้และสิ่งท่ีอาจต้องการให้เป็นไป โดยไม่ใช่เป็นการพยากรณ์ว่า
อะไรจะเกิดขึ้น แต่เป็นการเรียกร้องท่ีจะรู้มากขึ้นเก่ียวกับอนาคตท่ีเป็นไปได้และอนาคต
ท่ีพึงปรารถนา โดยศึกษาว่านาคตจะพัฒนาไปอย่างไร วิธีวิทยาการวิจัยอนาคต จึงมิได้
ก่อให้เกิดการบรรยายเกี่ยวกับอนาคตท่ีแม่นย าหรือสมบูรณ์ แต่วิธีวิทยาการวิจัยอนาคต
จะช่วยแสดงสิ่ง ท่ี เ ป็นไปไม่ได้  ช่วยให้ความกระจ่างในการวางนโยบาย ระบุ                       
และประเมินการกระท าใด ๆ ท่ีเป็นทางเลือก หลีกเลี่ยงหลุมพรางท่ีอาจจะเกิดในอนาคต 
รวมไปถึงเป็นการฉวยโอกาสอันดีต่อสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 ค าว่าการวิจัยอนาคต (Futures Research) มีผู้ใช้ในความหมายท่ีแตกต่างกัน 
ออกไปมากมายพอสมควร บ้างก็น าไปใช้อย่างสับสน ปนกับค าอื่น ๆ ซึ่งเรามักจะพบ
ถ้อยค าท่ีใช้เกี่ยวกับการศึกษาเชิงอนาคตอยู่หลายค า เช่น อนาคตศึกษา อนาคตศาสตร์ 
และอนาคตนิยม อย่างไรก็ตามสมาคมอนาคตโลก (World  Future Society) ได้แสวงหา
ค าตอบใน ค.ศ. 1975 พบว่าค าท่ีมีคนเห็นด้วยมากท่ีสุด คือ ค าว่า Future Studies กับ 
Future Research ส่วนค าว่า Futurology ได้รับการปฏิเสธมากท่ีสุดเนื่องจากเป็นค าท่ีเน้น
ไปในทางท่ีว่าอนาคตสามารถรู้ได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งในความเป็นจริงไม่ได้เป็น
เช่นนั้น (Allen, 1978) และเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนระหว่างค าต่าง ๆ เหล่านี้             
 จุมพล พูลภัทรชีวิน (2529) จึงได้ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของแต่ละค า ไว้ดังนี้ 
 ค าว่า  Futurism แปลเป็นไปไทยได้ว่า “อนาคตนิยม” โดยท่ัวไปจะหมายถึง
แนวความคิดความเชื่อเกี่ยวกับทางเลือกอนาคตต่าง ๆ (Alternative Futures) ของกลุ่ม
ประชากรหรือกลุ่มสังคมใดสังคมหนึ่ง มีลักษณะท่ีเป็นลัทธิปรัชญาสาขาหนึ่ง โดยมี
ความเชื่อว่า อนาคตเป็นเรื่องท่ีสามารถจะศึกษาได้อย่างมีระบบ การคิดเกี่ยวกับอนาคต
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ของมนุษย์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ มนุษย์เป็นผู้สร้างอนาคต การเตรียมตัว
เผชิญอนาคตตามแนวของอนาคตนิยมก็คือการคิดและสร้างอนาคตเสียตั้งแต่ปัจจุบัน         
ดังค าขวัญท่ีว่า The Future is Now ดังนั้น กระบวนการในการแก้ปัญหาของนักอนาคต
นิยมจึงอยู่ในลักษณะท่ีเป็น Proactive   
 ค าว่า  Futurology แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “อนาคตวิทยา” หรือ “อนาคตศาสตร์” 
ค านี้นักอนาคตนิยมบางกลุ่มไม่อยากใช้ เพราะถือว่าแนวคิดเกี่ยวกับอนาคตเป็นเพียง
แนวคิด (Perspective) ไม่ใช่ศาสตร์ เพราะยังไม่มีองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ท่ีอยู่
ในรูปกฎและหรือทฤษฎีเช่นเดียวกับศาสตร์สาขาอื่น ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์หรือ
แม้กระท่ังสังคมศาสตร์ท่ีเป็นเช่นนี้ เพราะเราไม่มีข้อเท็จจริงในอนาคต (Future Facts)  
สิ่งท่ีเรามีเป็นเพียงข้อมูลท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้ของมนุษย์ในปัจจุบันเกี่ยวกับ
ทางเลือกต่าง ๆ ในอนาคตในช่วงระยะเวลาหนึ่งการศึกษาหรือการวิจัยอนาคตเน้น ไปท่ี
การศึกษาทางเลือกอนาคตท่ีเป็นไปได้ (Possible) หลายทางไม่ใช่ทางเดียว การท านาย
อนาคตจึงมีลักษณะไม่เหมือนการท านาย ในทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีอ านาจในการท านาย
ในแง่ของสถิติสูงกว่า แต่การท านายท่ีนักอนาคตนิยมใช้คือ การท านายอนาคต                     
ซึ่งเปิดโอกาสให้มีความผิดพลาดสูงกว่า 
 ค าว่า Futures Studies แปลเป็นไทยว่า “อนาคตศึกษา” โดยธรรมชาติท่ัวไปแล้ว 
มีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกับการวิจัยอนาคต เพียงแต่มีลักษณะของการใช้ความคิดท่ีเรียกว่า 
Intuitive มากกว่าการวิจัยอนาคต ในขณะท่ีการวิจัยอนาคตมีการเน้นข้อมูลและมีระบบ
ระเบียบและวิธีการศึกษาท่ีรัดกุมและเป็นแบบแผนมากกว่า ตัวอย่างเช่น การคิด 
(วิเคราะห์-สังเคราะห์) จากข้อมูลเดิมท่ีมีอยู่โดยไม่มีการจัดระบบระเบียบข้อมูลหรือหา
ข้อมูลใหม่ จัดเป็นอนาคตศึกษา (Futures Studies) ส่วนการออกแบบการวิจัยการใช้
เทคนิคการวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลหรือสร้างข้อความรู้ใหม่ เกี่ยวกับอนาคตจัดเป็นการวิจัย
อนาคต (Futures Research) 
 วิธีศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับทางเลือกอนาคตต่าง ๆ ท่ีเป็นไปได้  หรือ               
น่าจะเป็นของกลุ่มประชากร หรือกลุ่มสังคมใดสังคมหนึ่ง โดยได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ของการวิจัยอนาคต ไว้ดังนี้  (Tector , Robert. B.,  1978  ;  อ้างอิงมาจาก จุมพล พูลภัทร
ชีวิน, 2542 ; Bell. W., 1997) 
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  1. บรรยายอนาคตรูปแบบต่าง ๆ ท่ีจะเป็นไปได้หรือน่าจะเป็นของกลุ่ม
ประชากรท่ีศึกษา 
  2. ประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับความรู้ต่าง ๆ ท่ีเรามีอยู่เกี่ยวกับ
อนาคตท่ีเป็นไปได้ในแต่ละทาง 
  3. บ่งชี้ผลกระทบและผลต่อเนื่องท่ีเป็นไปได้ต่าง ๆ ของแต่ละอนาคต 
  4. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับอนาคตท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น 
  5. เข้าใจเบ้ืองหลังของกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า  การวิจัยอนาคตมีลักษณะเด่นท่ีแตกต่างออกไปจาก  
ค าอื่น ๆ ตรงท่ีการวิจัยอนาคตเน้นข้อมูลและมีระบบระเบียบและวิธีการศึกษาท่ีรัดกุม
และเป็นแบบแผนมากกว่า    
 

12.8  พัฒนาการของการวิจัยอนาคต 

 Eleonora (1993 : 226) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการของการศึกษาวิจัย
อนาคต ว่าได้เริ่มมีการศึกษาวิจัยอย่างแพร่หลายในราวทศวรรษท่ี 1950 -1960 และเมื่อ
เริ่มต้นทศวรรษท่ี 1970 ความสนใจในการวิจัยอนาคตกลับลดลงแต่ในปลายทศวรรษท่ี 
1970 และต้นทศวรรษท่ี 1980 กลับได้รับความสนใจอีกครั้งและเป็นรากฐานของการวิจัย
อนาคตมาจนถึงปัจจุบัน แม้จะปรากฏว่ามีขึ้น ๆ ลง ๆ เก่ียวกับการวิจัยอนาคตเมื่อ 30 ปีท่ี
ผ่านมาก็ตาม แต่ Eleonora ก็มีความเชื่อว่าการศึกษาอนาคตท่ีผ่านมาสามารถใช้เป็นกฎ
หรือระเบียบเกี่ยวกับการวิจัยอนาคตในปัจจุบันได้ การศึกษาอนาคตเป็นการตอบสนอง
ความต้องการจ าเป็นของมนุษย์ โดยมีเรื่องของเวลาและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกี่ยวเนื่อง
สัมพันธ์กันเป็นสิ่งท่ีส าคัญ 
 กฤษดา กรุดทอง (2530) ให้ความเห็นไว้ว่า การวิจัยอนาคตท่ีมีระบบและรูปแบบ
ท่ีชัดเจนว่าเริ่มขึ้นราวทศวรรษ 1960 โดย Rand Corporation ได้วางพื้นฐานการวิจัย         
ด้านนี้ร่วมกับ SDC (System Development Corporation) และ Hudson Institute เพื่อ
ด าเนินการวิจัยอนาคตแก่กองทัพอากาศสหรัฐในปี 1960 Nichokas Rescher และ Olaf  
Helmer ได้พัฒนาเทคนิคเดลฟาย (Delphi) มาใช้ศึกษาอนาคตต่อมาในปี 1964 Olaf  
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Helmer กับ Jame Gordon ในนามบริษัท Rand Corporation ได้ท า Long Range 
Forecasting Study เพื่อท านายเหตุการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 103 โครงการ เช่น การลง         
ดวงจันทร์ การเปลี่ยนหัวใจมนุษย์ การติดต่อทางจิต การวิศวกรรมพันธุ์  เป็นต้น                    
ในทศวรรษนี้ถือว่า การวิจัยอนาคตได้รับการยอมรับกันท่ัวไปในวงการธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมโดยน าไปใช้ในการวางแผนก าหนดนโยบายเพื่อการด าเนินงานธุรกิจ
อุตสาหกรรม ซึ่งท าให้การวิจัยอนาคตกลายเป็นเครื่องมือส าคัญของนักก าหนดนโยบาย
ไปในท่ีสุด 
 หลังจากนั้นในปี 1967 เป็นต้นมา การวิจัยอนาคตได้แพร่หลายเข้าไปในยุโรป 
เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมันและอิตาลี ในปารีส ได้จัดตั้ง The club of rome ขึ้น ผลงาน
ส าคัญของนักวิจัยอนาคตกลุ่มนี้ คือ The limits to growth ซึ่งสร้างภาพของอนาคตในปี 
2000 ด้วยการฉายภาพของการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร ทรัพยากร การผลิตอาหาร 
และมลภาวะและในปี 1974 ได้ ริเริ่มโครงการชื่อ The project on the predicament of  
mankind ซึ่งมุ่งวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ท่ีกระทบต่อมนุษยชาติในทุกประเทศ เป็นต้นว่า 
ความยากจน ปัญหาสิ่งแวดล้อม การขยายตัวของเมืองอย่างขาดทิศทาง ปัญหาเงินเฟ้อ
และเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ เป็นท่ีน่าสังเกตว่า The club of rome ได้พยายามศึกษาวิเคราะห์
โครงการท่ีมีลักษณะเป็นงานวิจัยอนาคตโดยแท้ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
การวิจัยอนาคตได้พัฒนาก้าวหน้าไปมาก จนได้มีการพัฒนาวิธีวิทยา การวิจัยอนาคตไป
เป็นแบบเฉพาะของตนเองมากขึ้น และการวิจัยอนาคตก็ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการ
ตัดสินใจ ก าหนดนโยบายและวางแผนขององค์การต่าง ๆ นับแต่นั้นเป็นต้นมา  
ซึ่งสามารถสรุปถึงพัฒนาการของการวิจัยอนาคตท่ีพัฒนาและเปลี่ยนมาได้เป็น                      
3 ช่วงเวลา ประกอบด้วย คือ   

 ช่วงระยะที่ 1 Classical Linear Projection (1960 – 1970) 
 ในช่วง 10 ปีแรก การวิจัยอนาคตใช้วิธีการฉายภาพแบบการพยากรณ์เชิงเส้นตรง 
วิธีการนีใ้ช้ได้ดีกับการพยากรณ์บางอย่างท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบอื่น ๆ น้อยตัว 
 

ปัจจุบัน              อนาคต 
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 การวิจัยอนาคตสามารถพยากรณ์ได้โดยใช้ข้อมูลเดิมหลายระยะท่ีผ่านมา เช่น  
จากจ านวนนักเรียนระยะ  4-5 ปีท่ีผ่านมาท่ีก าลังเพิ่มขึ้น หรือสามารถพยากรณ์ได้จาก         
ตัวชี้บางตัว เช่น อัตราการเกิด เป็นต้น 

 ช่วงระยะที่ 2 Multiple Alternative Future (1965-1967) 
 ในช่วงระยะเวลา 2 ปี รูปแบบการวิจัยอนาคตแบบใหม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใช้
ควบคู่ไปกับวิธีการแบบเดิม ซึ่งมีข้อมูลจ ากัดอยู่มาก การวิจัยอนาคตแบบท่ีพัฒนาขึ้นมา
ใหม่นี้มีหลักส าคัญคืออนาคตที่อาจเป็นไปได้นั้นมีหลายแนวทาง 
 การวิจัยในอนาคตพยายามใช้ข้อมูลท่ีมีการสร้างทางเลือกท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุด 
และเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ภายใต้ทรัพยากร เวลา งบประมาณที่มีเพื่อน าไปปฏิบัติต่อไป 

 ช่วงระยะที่ 3 Cross-Impact Future (1971-ปัจจุบัน) 
 ในช่วงระยะเวลา 10 ปี การวิจัยอนาคตได้ขยายแนวคิดออกไปศึกษาผลกระทบ
ของความรู้เก่ียวกับอนาคตจากวิทยาการทุกแขนง การน าผลกระทบจากทุกองค์ประกอบ
มาพิจารณาร่วมกันจะช่วยให้การสร้างภาพอนาคตได้สมบูรณ์มากขึ้น 

 

12.9  เทคนิคการวิจัยอนาคต 

 Roy (1999) ให้ความเห็นไว้ว่า การวิจัยอนาคตท่ีทันสมัยได้เริ่มขึ้นในราว
ทศวรรษท่ี 1960 โดยมีพื้นฐานอยู่ท่ีเรื่องของวิธีวิทยาการวิจัยอนาคต เทคนิคการวิจัยใน
ระยะแรกท่ีพบ คือเทคนิค Delphi, Cross-Impact Modeling, Gaming และ Simulation 
ก่อนท่ีจะการแทนทีด้วยเครื่องมือการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า โดยเฉพาะเทคนิค 
Delphi ในปัจจุบันไม่ค่อยได้รับความนิยมตั้งแต่มีการพิสูจน์พบว่ามีค่าใช้จ่ายและ
เครื่องมือท่ีปรับประยุกต์ใช้ไม่มีความชัดเจน ในทางกลับกันเทคนิค Cross Impact กลับ
ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีการบรรยายเชิงพรรณนาการปฏิสัมพันธ์ได้ลึกซึ้งว่า
ในปัจจุบันพบว่าได้มีการปรับประยุกต์เทคนิควิธีการวิจัยแบบอื่น ๆ มาใช้ร่วมกับ  
การวิจัยอนาคตมากขึ้น สรุปได้ดัง ตารางท่ีมา : (Ferome, C.G. 1999 : AC/UNU  
Millennium Project.) 
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ระเบียบวิธี (method) 
เทคนิควิธี (by technique) จุดมุ่งหมาย(by  purpose) 

Quantitative Qualitative Normative Exploratory 

Environmental  Scanning 

Cross Impact Analysis 

Decision Analysis 

Decision Model 

Delphi 

Econometrics 

Futures Wheel 

Gaming and Simulation 

Genius Forecasting 

Morphological Analysis 

Participatory Methods 

Relevance trees 

Scenarios 

Statistical Modeling 

System Dynamics 

Structural Analysis 









 


 


 

 

 

 


 


 






 

 


 














 

 










 
















 

 

 

 


 





 














 

 










\Technology Sequence 

Analysis 

Time Series Forecasts 

Trend Impact Analysis 

 


 


 



 

 

 
 จากตาราง จะเห็นได้ว่าเทคนิคการวิจัยอนาคตได้มีการพัฒนาและเรียกชื่อเทคนิค
แตกต่างกันออกไป โดยเมื่อจ าแนกตามเทคนิควิธีและจุดมุ่งหมายของการวิจัยแล้วพบว่า
มีความหลากหลายท้ังนี้ขึ้นอยู่กับผู้วิจัยว่าจะน าไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
งานวิจัยของตนอย่างไร 

 นาตยา  ปิลันธนานนท์ (2526 : 251) ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับ การวิจัยอนาคต
ไว้มี  3 แบบ ประกอบด้วย 1) แบบ Exploratory Forecasting เน้นการค้นหาอนาคตท่ี
เป็นไปได้โดยอาศัยแนวโน้มของข้อมูลเป็นแนวทางในการพิจารณา 2) แบบ Normative 
Forecasting เป็นการพยากรณ์เกี่ยวกับเป้าหมาย การค้นหา เป้าหมาย ตลอดจนบรรทัด
ฐานส าหรับอนาคต และ 3) แบบ Modeling – Simulation Forecasting เป็นการพยากรณ์
ท่ีเน้นเกี่ยวข้องกับกฎ ธรรมชาติ การวิเคราะห์รูปแบบของกฎธรรมชาติ ด้านกายภาพ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังผลกระทบ และปฏิกิริยาที่จะมีในอนาคต 
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 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยเชิงอนาคต E.C. Joseph  (1974)  ;  อ้างอิงมาจาก  
วิโรจน์  สารรัตนะ (2542) ได้จ าแนกเทคนิคในการศึกษาอนาคตไว้ 13 เทคนิค ได้แก่ 
เทคนิคส ารวจแนวโน้ม (Trend Exploratory) เทคนิคเดลฟาย (Delphi) เทคนิคการสร้าง
ภาพอนาคต (Scenario) เทคนิคเมตริกซ์ (Matrix) เทคนิคต้นไม้สัมพันธ์ และแผนท่ี
บริบท (Relevance Tree and Contextual Map) เทคนิคสถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
เทคนิคการวิเคราะห์ของมอนติกาโล (Monte Carlo Analysis) เทคนิคมอร์ฟอโลจิคอล 
(Morphological) เทคนิคหาทางออก (Alternative Futures) เทคนิคเชิงสถิติของเบอิเซียน 
(Bayesian Statistical) เทคนิควิเคราะห์พลังขับ (Force Analysis) เทคนิคลูกโซ่สัมพันธ์
ของมาร์คอฟ (Marcov Chain) และเทคนิคสิ่งบอกเหตุ (Precursor) 
 นอกจาก 13 เทคนิค  ท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีนักการศึกษาไทย ได้คิดเทคนิค
เพิ่มเติมโดยการน าเอาเทคนิค การวิจัยแบบ EFR (Ethnographic Future Research) มา
ผสมผสานกับเดลฟาย (Delphi) มาเป็นเทคนิค แบบ EDFR โดยจุมพล พูลภัทรชีวิน 
อาจารย์ประจ าภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้
พัฒนาเทคนิคนี้ในปี พ.ศ. 2522 

  1. เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบการสร้างอนาคตภาพ (Scenarios Technique) 
การสร้างอนาคตภาพ หมายถึง การส ารวจสิ่งท่ีจะเป็นไปได้ในอนาคตหรือสิ่งท่ีน่าจะ
เป็นไปได้ภายใต้เงื่อนไขและข้อสมมติบางอย่างหรือเป็นการสร้างเรื่องราวค าอธิบายของ
ความเป็นไปได้ในอนาคตจากความเป็นจริงในปัจจุบันหรือจากการคาดการณ์แนวโน้มท่ี
น่าจะเกิดขึ้นจากการจินตนาการ  การเขียนอนาคตภาพอาจได้จากการเปลี่ยนแปลงของ
นวัตกรรมหรือจินตภาพ (Imagine) ของบุคคลต่อเรื่องราวท่ีเกิดท่ีเกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่ง เป็นประโยชน์ในการวางแผนและนโยบาย วิธีการสร้างอนาคตภาพนั้นอาจท าเป็น
กระบวนการต่อเนื่องด้วยการวิเคราะห์ทางเลือกต่าง ๆ ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจในอนาคต ซึ่งอาจเริ่มจากการศึกษาย้อนไปถึงภูมิหลังท่ีมีผลต่อปัจจุบันและ
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีน่าจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในอนาคต การสร้างอนาคตภาพนั้น
ท าได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับกระบวนการและการให้ค านิยามของผู้เขียนอนาคตภาพ  เช่น  
การสร้างประเด็นค าถามในเร่ืองท่ีต้องการศึกษาอย่างเฉพาะเจาะจงและน าค าตอบท่ีได้มา
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เรียบเรียงตามล าดับเหตุการณ์หรือเวลาเพื่อสร้างขึ้น นอกจากนี้การสร้างอนาคตภาพ           
อาจเรียกอีกอย่างได้ว่าเป็นกระบวนการการสร้างฉากทัศน์ (Scenarios) ซึ่งฉากทัศน์เป็น
เหมือนฉากหนังตอนหนึ่ง ฉากให้เห็นภาพว่าอะไรเกิดขึ้น เมื่อน ามาใช้ในกระบวนการ
คาดการณ์อนาคตจะหมายถึง การฉายภาพแนวโน้มของสิ่งท่ีอาจจะเกิดขึ้นจริงได้  
การสร้างฉากทัศน์ไว้ล่วงหน้าจึงช่วยเราตระหนักรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้ ให้สามารถปรับ
ลักษณะสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ให้เหมาะสมกับอนาคตท่ีจะมาถึง การสร้างฉากทัศน์
นับเป็นเครื่องมือช่วยเราให้มีมุมมองไหล ๆ ในโลกท่ีมีความไม่แน่นอกสูง ฉากทัศน์
ได้รับการพัฒนาขึ้นครั้งแรกช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ใช้เป็นวิธีการวางแผนทางทหาร
ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ เพื่อคาดการณ์สิ่งท่ีคู่ต่อสู้จะด าเนินการในอนาคต ท าให้
สามารถเตรียมกลยุทธ์ท่ีถูกต้องไว้รองรับ ท้ังนี้การสร้างอนาคตภาพอาจใช้เทคโนโลยี
การวิจัยหลายวิธีรวมกัน เช่น การส ารวจ การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีส่วนสัมพันธ์กันและ น่า
เปลี่ยนแปลงในอนาคตและการสร้างอนาคตภาพจึงเป็นการคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งท่ีน่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
  2. เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบส ารวจแนวโน้ม (Trend Extrapolation)  
เป็นอนาคตจากแนวโน้มโดยการตรวจสอบอดีตท่ีเพิ่งผ่านมา ซึ่งใช้ร่องรอยท่ีจะศึกษา
ปัจจุบันและน าไปสู่สิ่งท่ีเราค้นหาอนาคตแนวโน้มจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นน ามาแสดงใน
รูปกราฟสามารถมองเห็นได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องวัดวิธีการนี้นิยมใช้ในทางสังคมศาสตร์ 
โดยมีความเชื่อมั่นแนวโน้มของสิ่งต่าง ๆ เป็นสิ่งท่ีต่อเนื่องกันไป 
  3. เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบแมทริกซ์ (Matrix forecasting) หรือ (Cross 
Impact Matrix) เป็นเทคนิคท่ีแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อกันและกันวิธีนี้เป็นการแยกแยะอนาคตท่ีมีความซับซ้อนเป็นองค์ประกอบ
ย่อย โดยแต่ละองค์ประกอบมีอิสระจากกันและให้องค์ประกอบแต่ละอย่างหรือ
ทางเลือก อนาคตแต่ละอย่างมีการเปรียบเทียบกันและกันในลักษณะต่าง ๆ กันช่วยให้
เห็นความสัมพันธ์เก่ียวช้องซึ่งกันและกันระหว่าง 2 เหตุการณ์ หรือ 2 สิ่ง 
  4. เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบเริ่มปัญหาท่ีศูนย์กลาง (Future Wheel)  
เป็นเทคนิคการประเมินความคงท่ีภายในของการพยาการณ์แนวโน้ม โดยเริ่มปัญหาท่ี
ศูนย์กลางแล้วจากปัญหาจะท าให้เกิดสิ่งต่าง ๆ เชื่อมโยงต่อไป 
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  5. เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบสภาพจ าลอง (Simulation Technique)  
เป็นการสร้างอนาคตจ าลองหรือแบบจ าลอง โดยเลียนแบบระบบของเหตุการณ์หรือ
พฤติกรรมท่ีต้องการมุ่งประเด็นศึกษา โดยเฉพาะและใช้พยากรณ์ความเป็นไปได้ของ
อนาคต เทคนิคนี้โดยปกติมักใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาประกอบใช้มากในการสร้ าง
สถานการณ์จ าลองในสงครามเช่นในสงครามอ่าว สมมติเหตุการณ์ว่าทหารอเมริกันจะ
บุกประเทศอิรักเพื่อปลดปล่อยคูเวต ต้องจ าลองสถานการณ์การส่งก าลังบ ารุง การส่ง
ทหาร การหลบหลีกเรดาร์ของฝ่ายตรงข้าม ผลการจ าลองสถานการณ์ ได้ผลการประเมิน
ว่า การใช้เทคโนโลยีล้ าสมัยบางครั้งก็ประสบปัญหาเช่นกันเช่นระบบสัญญาณจาก
ดาวเทียมบางครั้งก็มีการรบกวนคลื่นสัญญาณ ต้องใช้วิธีการดั้งเดิมด้วยส่งสัญญาณด้วย
การฉายไฟกระพริบแบบดั้งเดิมในสงครามอดีตยังมีความจ าเป็น หรือการตัดสินใจด้วย
การใช้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ประเมินการตัดสินใจ บางครั้งก็อาจจะผิดพลาด ต้องใช้การ
ตัดสินใจจากทหารผู้มีประสบการณ์ในสงครามยาวนานเป็นผู้ตัดสินใจอีกครั้ง 
  6. เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบเดลฟาย (Delphi Forecasting) วิธีนี้เป็น
การศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังเรื่อง
อนาคตจากบุคคลท่ีเราเห็นว่าเป็นเชี่ยวชาญในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง จ านวนผู้เชี่ยวชาญ
ขึ้นอยู่กับลักษณะของกลุ่มและประเด็นปัญหาท่ีศึกษาเป็นส าคัญ เทคนิคการวิจัยอนาคต
แบบเดลฟายนี้เป็นการศึกษาอนาคตท่ีเป็นอิสระท่ีจะสร้างอนาคตใหม่ โดยไม่ต้อง
ค านึงถึงแนวโน้มท่ีเป็นมาอดีตและปัจจุบัน ผลท่ีได้จากการศึกษานี้ช่วยให้ง่ายต่อการ
ตัดสินใจมากขึ้นเพราะสามารถน าไปทดแทนการตัดสินใจทางเลือกอื่น ๆ ได้นิยมใช้ใน
การพยากรณ์ด้านเทคโนโลยีการศึกษาและสาขาอื่น ๆ โดยเฉพาะสาขารัฐศาสตร์  
เพื่อท านายเหตุการณ์บ้านเมือง สถานการณ์ทางการเมือง  (จะได้กล่าวในล าดับถัดไป
อย่างละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจในกระบวนการท าเดลฟาย) 
  7. เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ Ethnographic Futures Research (EFR) 
อนาคตภาพท่ีได้จากการสัมภาษณ์เพียงรอบเดียว โดยถือเอาแนวโน้มท่ีมีฉันทามติ 
(Consensus) ระหว่างผู้ให้สัมภาษณ์จุดอ่อน ของวิธีนี้ คือ การขาดระบบท่ีน่าเชื่อถือ              
ในการพิจารณาแนวโน้มไม่มีฉันทามต ิ
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  8. เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ Ethnographic Delphi Futures Research 
(EDFR) ระเบียบวิธีวิจัยท่ีใช้การสัมภาษณ์ รอบแรกแล้วตามด้วยเทคนิคเดลฟายในรอบ  
ท่ีสอง 
 นอกจากเทคนิคการวิจัยอนาคตท้ัง 8 เทคนิคดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นท่ีนิยม
น าไปใช้ศึกษาวิจัยอนาคตแล้วยังมีเทคนิคการวิจัยอนาคตอื่นท่ีถูกน าไปใช้การศึกษา
แนวโน้มในอนาคตได้แก่ เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบกระบวนการอนาคตปริทัศน์ 
(Futures Scanning Process) เทคนิคการวิจัยอนาคตประเภทนี้เป็นเทคนิคฯ ท่ีใช้กัน
แพร่หลายมานานแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกา Lapin นักการศึกษาชาวอเมริกาและเป็น
ศาสตราจารย์สาขาสังคมวิทยาประจ าอยู่ท่ีวิทยาลัยชุมชนคาตันวิลล์แห่งรัฐแมรี่แลนด์  
ได้เผยแพร่เทคนิคการวิจัย ฯ นี้โดยได้เขียนหนังสือและบทความลงในวารสารวิชาการ
เกี่ยวกับกระบวนการอนาคตปริทัศน์ส าหรับในประเทศไทยนั้นยังไม่เผยแพร่มากนัก 
รองศาสตราจารย์  ดร.พรชุลี  อาชีวอ ารุง แห่งคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ถือเป็นนักวิชาการท่านแรก ที่ได้น าเอาเทคนิคการวิจัยอนาคตประเภทนี้มาใช้ในการวิจัย 
และเผยแพร่โดยได้ด าเนินการแปลและเรียบเรียงเป็นบทความ 
 ฟ้ามุ่ย  เรืองเลิศบุญ  (2539) ให้ความเห็นไว้ว่า กระบวนการอนาคตปริทัศน์ 
เป็นกระบวนการกวาดดู (Scan) สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเพื่อท านายอนาคตเป็นการกวาดดู
โลกอย่างมีระบบระเบียบและเตือนว่าจะเกิดอะไรใหม่ อะไรท่ีไม่คาดถึงมาก่อน อะไร
เป็นเร่ืองใหญ่และอะไรเป็นเร่ืองเล็ก ( Momson & Held,  1989) ฟ้ามุ่ย เรืองเลิศบุญได้น า
เทคนิคการวิจัยดังกล่าวด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับอุดมศึกษา โดยท าการศึกษาแนวโน้ม           
การบริหารในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในศตวรรษท่ี 21                 
ใช้เทคนิควิธีการวิจัยอนาคตแบบกระบวนการอนาคตริทัศน์ ผลการศึกษาพบว่า                
การบริหารในสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในศตวรรษท่ี 21            
มีแนวโน้มการกระจายอ านาจในการตัดสินใจ ยึดหลักการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบใน
การตัดสินใจ มีการมอบอ านาจการตัดสินใจตามภารกิจและหน้าท่ีในสายงาน ให้ระบบ
การประเมินเป็นกลไกในการตรวจสอบ เพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
สถาบันต้องสร้างระบบภายในให้เกิดความคล่องตัวและมีส่วนร่วมในการบริหาร รวมท้ัง
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ผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ 
 ส าหรับเทคนิคการวิจัยอนาคตเดลฟายน้ันจัดเป็นหนึ่งในเทคนิคการวิจัยอนาคตท่ี
ชักน าไปใช้ด าเนินการวิจัยอย่างแพร่หลายเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการประเมินความ
เป็นเลิศของโครงการร่วมในมหาวิทยาลัยโดยใช้วิธีเทคนิคเดลฟายจากมติเอกฉันท์           
ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในโครงการร่วมในมหาวิทยาลัยจ านวน  12  โครงการ 
ผลจากการศึกษาจะได้เกณฑ์ในการประเมินตนเอง (Self-Evaluation) ของโครงการร่วม
ท่ีแสดงถึงความเป็นเลิศจ านวน 155 เกณฑ์ จากนั้นทดสอบเกณฑ์ท่ีได้โดยให้ผู้บริหาร 
คณาจารย์ ผู้ด าเนินโครงการและนักศึกษา จ านวน 730 คนประเมินโครงการร่วมใน 14  
มหาวิทยาลัยผลจากการศึกษาพบว่ารูปแบบการประเมินความเป็นเลิศท่ีไดสามารถน าไป
ดัดแปลงใช้กับโครงการร่วมอื่น ๆได้ 
 เสียงพิณ  อ่ าโพธิ์ (2543) ได้ศึกษาถึงอนาคตภาพการบริหารงานของวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ฉบับท่ี 9 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานการพยาบาลศึกษาจะมีการบริหารในลักษณะ
คณะกรรมการ บุคลากรทุกคนจะมีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตรมุ่งให้ผู้ เรียนมี              
โลกทัศน์และวิสัยทัศน์ ท่ีกว้างไกล ปรับตัวและด ารงชีวิตในสังคมท่ามกลาง                
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นรู้จักคิดวิเคราะห์แสวงความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม
และจริยธรรม มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื้อหาจะมีการบูรณาการมีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางหลักสูตรให้
สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา
ระดับสูงมีการประเมินคุณภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบ การบริหารงานอยู่ในลักษณะ
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันท้ังในและนอกประเทศ การจัดกิจกรรมมุ่งให้
นักศึกษามีสมรรถนะท่ีถึงประสงค์ท้ังด้านบุคลิกภาพ ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม บูรณาการกิจกรรมให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเน้นให้นักศึกษา              
มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนมากขึ้น การบริหารงบประมาณจะมีลักษณะพึ่งตนเอง มีอิสระ
ในการบริหารภายใต้ระบบการตรวจสอบจากสังคม อาคารสถานท่ีจะได้รับการใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด การบริหารงานการศึกษาจะให้ความส าคัญกับชุมชน มีการวางแผน  
การจัดกิจกรรมเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนเป็นส าคัญ เป็นต้น 
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12.10 เทคนิคการสร้างอนาคตภาพ (Scenarios) 
 อนาคตภาพ (Scenarios) เป็นกระบวนการน าเสนอแนวโน้มของสิ่งท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยเฮอร์แมน คาห์น (Herman Kahn) ได้ริเริ่มน าเทคนิคนี้เข้ามาใช้
ตั้งแต่  พ.ศ. 2493 และหมายความถึง การล าดับเหตุการณ์เชิงสมมติฐาน เพื่อจุดมุ่งหมาย
ในการเน้นความสนใจไปท่ีกระบวนการท่ีเป็นสาเหตุและจุดสนใจ และประกอบลักษณะ
ส าคัญ ดังนี้ (Wilson,  1978) 
  1.   เป็นข้อสมมติฐานของเหตุการณ์ในอนาคต (Hypothetical) และทางเลือก
ท่ีน่าจะเป็นไปได้ในอนาคต 
  2.   เป็นเพียงภาพร่าง (Sketch) ของอนาคตท่ีเป็นไปได้ ท่ีต่อเนื่องกัน               
เป็นลูกโซ ่
  3. เป็นภาพรวม (Holistic) ของสถานการณ์ท่ีเป็นไปได้ในอนาคต หรือ
แนวโน้มของปรากฏการณ์ ตามเงื่อนไขทางเลือกแบบต่าง ๆ 

 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  (2547 : 42) ให้ความหมายของอนาคตภาพว่าเป็นการ
ฉายภาพและแนวโน้มของสิ่งท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีกระบวนการสร้างอนาคต
ภาพ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี  1  ก าหนดประเด็นท่ีต้องการคาดการณ์ (Identify  the Focal Issue) 
เป็นการเลือกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ท่ีต้องตัดสินใจหรือวางแผน เพื่อจะท าให้
อนาคตภาพที่สร้างขึ้นใช้ได้จริง และมีแรงจูงใจในการสร้างให้ส าเร็จ 

  ขั้นตอนท่ี  2  คัดเลือกปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดอนาคต (Identify Driving 
Forces) เป็นการคัดเลือกปัจจัยท่ีมีอิทธิพลก าหนดอนาคตของประเด็นท่ีจะสร้างอนาคต
ภาพ โดยอาจจะได้จากการค้นคว้าเอกสาร หรือการระดมสมอง 

  ขั้นตอนท่ี  3  จ าแนกปัจจัยท่ีแน่นอน (Predetermined) และปัจจัยท่ีไม่
แน่นอน (Uncertainties) 
  ขั้นตอนท่ี  4  แระเมินเพื่อคัดเลือกปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่ออนาคตภาพมากท่ีสุด 

  ขั้นตอนท่ี  5  การเขียนอนาคตภาพ 

 Wilson (1978) ได้พัฒนาขั้นตอนในการเขียนอนาคตภาพซึ่งประกอบด้วย   
 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
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  1.   การพยากรณ์การเกิดเหตุการณ์ในแต่ละด้าน ในขั้นนี้ต้องท าการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อน ามาเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตในประเด็นต่าง ๆ อย่าง
รอบคอบ อาทิ ประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม กฎระเบียบต่าง ๆ การเมือง เทคโนโลยี 
การเงิน 

  2.  การวิ เคราะห์ผลกระทบไขว้  หรือปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเหตุการณ์  
เป็นวิธีการประเมินความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีศึกษาว่าเป็นไปได้หรือไม่ และ
พิจารณาดูผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีมีเหตุการณ์อื่น ๆ ด้วย โดยน าแนวโน้มท่ีได้จาก          
ขั้นท่ี 1 มาสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ เห็นความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์           
เป็นลูกโซ่ โดยใช้การประมาณค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เป็นตัวก าหนด 

  3.   การเขียนอนาคตภาพ ซึ่งการเขียนอาจจะออกมาในรูปของภาพ แผนภูมิ
หรือการบรรยายก็สามารถจะท าได้ โดยมีแนวทางในการสร้างอนาคตภาพไว้ 4 ประการ 
คือ 

   3.1 ขยายความ ท าความเข้าใจเพื่อช่วยในการมองภาพอนาคตโดยวิธีการ
ต่าง ๆ เพื่อพิจารณาดูสิ่งท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

   3.2 การตัดสินใจสร้างผลผลิตใหม่ ภายใต้ข้อมูล หรือสถานการณ์ท่ีได้รับ
การวิเคราะห์แล้ว 

   3.3 สร้างกรอบแนวคิดในการตัดสินใจใหม่ 
   3.4 ระบุการตัดสินใจท่ีอาจจะเกิดขึ้น ด้วยการส ารวจสิ่งต่าง ๆ รอบด้านท่ี
อาจจะเพิ่มเข้ามา 
 นอกจากนี้ ยังได้สรุปกระบวนการ 7 กระบวนการ ท่ีมีส่วนจะท าให้เกิดอนาคต
ภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การพรรณนางาน หรือกระบวนการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา หรือประเด็นท่ีต้องการศึกษา การประเมินปัจจัยเพื่อเป็นหลักในการตัดสินใจ 
พลังขับ หรือปัจจัยเกื้อหนุนท่ีจะก่อให้เกิดภาพอนาคต พิสัย การก าหนดทางเลือกส าหรับ
อนาคต การพัฒนาภาพอนาคตให้เหมาะสมและการอธิบายภาพอนาคต 

 Bell and James (1995) ได้เสนอขั้นตอนในการสร้างอนาคตภาพเป็น 8 ขั้นตอน 
ดังนี ้
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  1.  ก าหนดขอบเขตของสิ่งท่ีจะศึกษา 
  2.  ก าหนดขอบเขตของเวลาท่ีจะสร้างอนาคตภาพ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ท่ี  
5-10 ปี 

  3.  เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อขอบเขตของสิ่งท่ีสนใจจะศึกษา          
โดยใช้ยุทธวิธี การวางแผน เช่น การวิเคราะห์แนวโน้ม โดยส ารวจจากผู้เชี่ยวชาญ กลวิธี
เดลฟายวงล้ออนาคต การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ เป็นต้น 

  4.  บรรยายองค์ประกอบภายในขอบเขตของสิ่งท่ีศึกษา ความเป็นไปได้ท่ี
เพิ่มขึ้นหรือลดลงขององค์ประกอบท่ีจะสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ 

  5.  ก าหนดความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น อุปสรรค และผู้ท่ี
เก่ียวข้อง 

  6.  สร้างอนาคตภาพ ท่ีเกิดจากการรวบรวมได้จากข้อ 3 – 5 ซึ่งต้องพิจารณา
ถึงแนวโน้มและความเป็นไปได้ของอนาคตภาพ 

  7.  การสร้างอนาคตภาพ ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ภายนอก เช่น อนาคตภาพท่ี
ได้เหมาะสมกับข้อมูลหรือไม่ ข้อตกลงมีความเป็นจริง และเท่ียงตรงเพียงใด 

  8.  น าอนาคตท่ีได้ไปใช้แนะแนวทางในการวางแผน และชี้ทิศทางของ
อนาคต 

 สรุปแนวความคิดการสร้างอนาคตภาพ จึงเป็นความพยายามท่ีจะวิเคราะห์
แนวโน้มของเหตุการณ์ท่ีเป็นไปได้ในอนาคตในลักษณะภาพรวม ซึ่งวิธีการนี้จะใช้ใน
การพยากรณ์หรือวางแผนอนาคตเป็นการเน้นถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลในแนวโน้ม            
ท่ีศึกษา ท าให้ได้แนวทางส าหรับอนาคตหลายแนวทาง เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนตลอดจนก าหนดทางเลือกต่อไป 
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12.11 ตัวอย่างการวิจัยเชิงอนาคต 
 
ตัวอย่าง  
 การวิจัยเชิงอนาคต  เป็นการวิจัยเชิงอนาคตด้านคุณภาพใช้เทคนิค EDFR และใช้
สถิติเพื่อการวิจัย ในเชิงปริมาณ เรื่องปัจจัย เป็นสถิติถดถอยพหุคูณและการวิเคราะห์
องค์ประกอบด้านปัจจัยในเรื่อง  เรื่อง รูปแบบการน านโยบายสังคมด้านเด็กและเยาวชน
ท่ีด้อยโอกาสไปปฏิบัติในอนาคต กรณีศึกษา : กรุงเทพมหานคร 

 
บทที่ 1 

บทน า 
 

ความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา 
  สังคมในปัจจุบันนี้  เป็นสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ หรือโลกยุคไร้พรมแดน  
ท่ีมีพลวัตหรือการเปลี่ยนแปลงท้ังด้านโครงสร้าง และหน้าท่ีทางสังคมในอัตราท่ีรวดเร็ว 
ยิ่งระบบการสื่อสารวิทยาการต่าง ๆ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 
Technology) และการคมนาคมมีหลากหลายรูปแบบ สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพสูง (Efficiency) ภายใต้ระบบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า และ
ทันสมัย ก็ยิ่งท าให้พลวัต (Dynamic) การเปลี่ยนแปลงสูง พลวัตดังกล่าวมีผลกระทบ        
ต่อระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เป็นอย่างมาก ประชาชนบางส่วน
ปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่บางส่วนปรับตัวได้ไม่ดีพอ หรือปรับตัวไม่ ได้เลย            
จึงกลายเป็นแหล่ง หรือบ่อเกิดของปัญหานานัปการ โดยเฉพาะปัญหาสังคม วัฒนธรรม 
เช่น อาชญากรรม ทารุณกรรม ยาเสพติด ปัญหาโสเภณี และปัญหาเด็กถูกทอดท้ิง           
เป็นต้น 

  ปัจจุบันคนไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤตค่านิยม (Value) คุณธรรม จริยธรรม 
และพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไป โดยเป็นผลกระทบมาจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมจาก
ต่างชาติเข้าสู่ประเทศผ่านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน               
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ยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ไม่สามารถคัดกรอง และเลือกรับ
วัฒนธรรมท่ีดี ปัจจุบันเว็บไซต์ลามกในประเทศไทยขยายตัวสูงขึ้น นอกจากนี้สื่อสาร
มวลชลอื่นๆ ท้ังสื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวนมากขาดความเข้มงวด
ทางจรรยาบรรณในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิงลบ ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยม
และพฤติกรรมท่ีเน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากขึ้น ขาดจิตส านึกสาธารณะ  
ให้ความส าคัญกับส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ท าให้คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทย
ลดลง น าไปสู่ปัญหาสังคมต่างๆ อาทิ ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหาการขาดสัมพันธภาพ
ภายในครอบครัว รวมท้ังปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมอื่นๆ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 พ.ศ.2550-2554 : 66-67) 
 สอดคล้องกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อสังเกตถึง
สาเหตุดังกล่าวไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความซับซ้อนและได้ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อปัญหาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสท่ีมีอยู่แล้ว ประกอบกับระยะเวลาท่ีผ่านมา
เศรษฐกิจของประเทศไทยได้ขยายตัวในอัตราท่ีสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยได้ขยายตัวในอัตราท่ีสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อปัญหา
เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสหลายประการ กล่าวคือ (สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 2545) 
   1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การท่ีเศรษฐกิจขยายตัวใน
อัตราสูงติดต่อกันมาและปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจนานาชาติมากขึ้น ท าให้โครงสร้าง              
ทางเศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่การผลิตท่ีมีภาคอุตสาหกรรมเป็นฐานหลักและมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงในทิศทางดังกล่าวท าให้มีความต้องการแรงงานในระบบ
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญท่ีก่อให้เกิดการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานในระบบ
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญท่ีก่อให้เกิดการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงาน รวมท้ัง
แรงงานเด็กจากภาคเกษตรในชนบท เข้ามาท างานในภาคอุตสาหกรรม บริการในเขต
เมือง โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเมืองหลักในส่วนภูมิภาค  
โดยแรงงานส่วนเกินซึ่งเป็นแรงงานไร้ฝีมือส่วนใหญ่จะท างานในโรงงานอุตสาหกรรม 
หรือกรรมกรในงานก่อสร้าง ซึ่งมีสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ท่ีไม่เหมาะสม  
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และมีผลกระทบต่อเด็กซึ่งเป็นลูกกรรมกรก่อสร้าง ส าหรับแรงงานเด็กท่ีอพยพเข้ามา
ส่วนใหญ่จะท างานอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก งานบริการ และงานอื่น  ๆ ในสาขา
เศรษฐกิจนอกระบบ 
  2. ปัญหาความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ แม้ว่าประเทศไทยได้
ประสบความส าเร็จด้านการพัฒนาประเทศในเชิงปริมาณค่อนข้างสูง คือ เศรษฐกิจ
ขยายตัวในอัตราที่น่าพอใจมาก เมื่อพิจารณา “เชิงความเป็นธรรม” ทางสังคม โดยเฉพาะ
การกระจายรายได้แล้ว สถานการณ์ยังไม่น่าพอใจ เนื่องจากความเหลื่อมล้ าในการถือ
ครองสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้มีช่องว่างมากขึ้น ไม่ว่าจะมองในแง่
จ านวนประชากรท่ีอยู่ในข่ายความยากจน หรือในแง่ความเหลื่อมล้ าของรายได้ระหว่าง
กลุ่มครัวเรือน กล่าวคือ สัดส่วนของประชากรท่ีอยู่ในข่ายยากจนยังมีจ านวนสูงถึง         
ร้อยละ 25 ของจ านวนประชากรท้ังประเทศ หรือมีผู้ท่ีอยู่ในข่ายยากจนเกือบถึง 15              
ล้านคน โดยท่ีกลุ่มเกษตรยังคงเป็นกลุ่มท่ียากจนท่ีสุดในประเทศ และเมื่อพิจารณา          
ความเหลื่อมล้ าของรายได้ระหว่างกลุ่มครัวเรือนแล้ว พบว่า กลุ่มครัวเรือนร้อยละ 20 
แรกท่ีมีรายได้สูง กับกลุ่มครัวเรือนร้อยละ 20 หลังท่ีมีรายได้ต่ าสุด มีความแตกต่าง
เพิ่มขึ้นจาก 8 เท่า เป็น 12 เท่าตัว ท่ีผ่านมา ประเทศไทยประสบกับปัญหาการกระจาย
รายได้ท่ีไม่เป็นธรรม นับเป็นปัญหาพื้นฐานท่ีส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อเด็กท่ีอยู่ใน
ครอบครัวยากจน ท าให้เด็กขาดโอกาสในการพัฒนาตามช่วงอายุในด้านต่างๆ ท้ังด้าน
สติปัญญา ความสามารถพื้นฐาน สุขภาพอนามัยและการศึกษา ตากสภาพความยากจน
และการขาดโอกาสการพัฒนาดังกล่าว ท าให้เด็กต้องอยู่ในสภาพท่ีด้อยโอกาสทางสังคม 
และเป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา ได้แก่ ปัญหาเด็กเร่ร่อน ปัญหา 
เด็กถูกทอดท้ิง ปัญหาแรงงานเด็ก ปัญหาเด็กขอทาน ปัญหาโสเภณี ฯลฯ 
  3. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและโครงสร้างครอบครัว การท่ี
ประเทศไทยประสบความส าเร็จในการลดอัตราเพิ่มประชากรในระยะท่ีผ่านมา ท าให้
ประชากรวัยเด็กมีแนวโน้มลดลงตามล าดับ ขณะท่ีประชากรวัยหนุ่มสาว วัยกลางคน 
และวัยสูงอายุ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และขณะเดียวกันโครงสร้างของครอบครัวมีขนาด
เล็กลง อันเป็นผลจากการมีลูกน้อยลงท าให้เกิดครอบครัวเดี่ยวหลายลักษณะ เช่น 
ครอบครัวในเมืองซึ่งมีบิดา มารดา เป็นหัวหน้าครอบครัวไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูอบรม
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บุตรและสร้างความอบอุ่นให้ครอบครัวได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ในสภาพสังคม
สมัยใหม่ในปัจจุบัน ภาวะบีบคั้นทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านค่านิยมและวิธีการ
ด าเนินชีวิต ต่างก็ส่งผลกระทบให้สถาบันครอบครัวมีแนวโน้มท่ีอ่อนแอและแตกแยก
มากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากสถิติการหย่าร้างเพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวข้างต้นส่งผล
กระทบถึงจิตใจของเด็กหนีออกจากบ้าน เป็นเด็กเร่ร่อนและประพฤติตนไม่เหมาะสม 
หรือเบ่ียงเบนจากหลักเกณฑ์ของสังคมและอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมได้ในท่ีสุด เช่น 
การมั่วสุมในสถานบริการ สถานเริงรมย์ การติดยาเสพติด สารระเหย การกระท าผิด
กฎหมาย หรือตกเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพให้ประกอบอาชีพโสเภณีหรือขอทาน  
เป็นต้น 
  4. การ เปลี่ ยนแปลงสภาพสั งคม  ค่ านิ ยม  และวิธีก ารด า เนินชี วิ ต  
การเปลี่ยนแปลงจากสภาพสังคมชนบทมาเป็นเมืองท่ีมีความอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น  
ได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และวิถีชีวิต ค่านิยม และวัฒนธรรมท่ีดี
งามของไทย โดยสังคมสมัยใหม่ได้เน้นความส าคัญของการพัฒนาในเชิงวัตถุเป็นหลัก 
คนในสังคมจึงต้องดิ้นรนแข่งขันกัน ภาวะกดดันดังกล่าวท าให้พ่อแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูก
และเอาใจใส่เท่าท่ีควร ในขณะเดียวกันการท่ีสังคมไม่เป็นสังคมเปิด จึงรับวัฒนธรรม
ต่างชาติเข้ามาอย่างรวดเร็ว โดยท้ังนี้ยังขาดกลไกทางสังคมท่ีท าหน้าท่ีควบคุม กลั่นกรอง
และให้ความรู้แก่เด็ก เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบถึงผลดี ผลเสียของวัฒนธรรมต่างชาติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับสังคมไทยในปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่สังคมแห่งข้อมูล
ข่าวสาร ซึ่งสื่อมวลชนต่าง ๆ ท้ังวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ล้วนมี
อิทธิพลในการส่งเสริมทัศนคติท่ีเหมาะสมให้แก่เด็ก เช่น การโฆษณาสินค้าฟุ่มเฟือย 
การสร้างนิยมฟุ้งเฟ้อ การเลียนแบบ การบริโภค และการเสนอภาพหรือข่าวสารท่ีแสดง
ถึงความรุนแรง เป็นต้น นอกจากนี้ สภาพสังคมในปัจจุบันยังมีสิ่งยั่วยุจูงใจอีกนานัปการ 
เช่น สถานเริงรมย์ แหล่งอบายมุข และสถานบริการต่างๆ 

 เด็กและเยาวชน เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคัญของประเทศชาติ อีกท้ังเป็นรากฐาน
ของการพัฒนาสังคม ความมั่นคงของมนุษย์ และประเทศชาติ เด็กและเยาวชนควรได้รับ
การส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมท้ังส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ท่ีเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติ แต่จากปัญหา
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ท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้นแสดงให้เห็นว่าปัญหาเด็ก และเยาวชนในประเทศไทยนั้นยิ่งจะ              
ทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น 
 ภายใต้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น เด็กส่วนหนึ่งในสังคมไทยเป็นคนโชคดีท่ีเกิดมา           
มีความสมบูรณ์พร้อมในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเป็นทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม  
มีครอบครัวท่ีอบอุ่น สิ่งแวดล้อมท่ีดี และชุมชนท่ีเข้มแข็ง เด็กจึงได้รับการดูแลท่ี
เหมาะสมท่ามกลางความรัก ความเอาใจใส่ของบุคคลรอบข้างและหล่อหลอมกล่อมเกลา
ให้เจริญเติบโตเป็นพลเมืองดี แต่ยังมีเด็กอีกเป็นจ านวนมาก ท่ีตกอยู่ในสภาวะท่ี
ยากล าบาก ถูกทอดท้ิงให้ต่อสู้ชีวิตตามล าพัง เด็กในกลุ่มหลัง อาจแยกตามลักษณะ             
หรือสถานภาพ ได้ดังนี้ (พิมพิมล, 2538) 
  1. เด็กท่ีถูกละเมิดสิทธิ ได้แก่ กลุ่มเด็กท่ีถูกใช้แรงงาน ถูกข่มขืนหรือถูก
ล่วงเกินทางเพศถูกบังคับให้ค้าประเวณี ถูกบังคับให้ขอทาน กระท าผิด หรือ ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม 
  2.   เด็กถูกกระท าทารุณ คือ กลุ่มเด็กท่ีถูกกระท าทารุณทางร่างกาย จิตใจ 
  3.   เด็กท่ีถูกปล่อยปละละเลย ได้แก่ กลุ่มเด็กท่ีถูกทอดท้ิง เด็กก าพร้า              
เด็กอนาถาเด็กเร่ร่อน เด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง เด็กในชุมชนแออัด เด็กชนกลุ่มน้อย            
และเด็กท่ีอยู่ในรอบครัวยากจนมาก เด็กท่ีถูกปล่อยให้อยู่ตามล าพังนาน ๆ หรือตลอด
ชีวิต ท าให้ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางด้านร่างกาย หรือจิตใจ 
ไม่ได้รับการปกป้อง คุ้มครองหรือเอาใจใส่ดูแลเด็กจึงมีข้อบกพร่องท้ังด้านร่างกาย 
อารมณ์ สติปัญญา จิตใจและสังคม 
  4. เด็กและเยาวชนท่ีประพฤติตนไม่สมควรแก่วัย ได้แก่ กลุ่มเด็กท่ีติด  
ยาเสพติดและสารระเหย มั่วสุมในสถานบริการและสถานเริงรมย์ ตั้งครรภ์นอกสมรส 
  5. เด็กท่ีตกอยู่ในสภาพหิวโหย อดอยาก และได้รับภัยพิบัติต่าง ๆ รวมท้ัง
เด็กติดเชื้อเอดส์ เด็กพิการ และอื่น ๆ 

 เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีประสบปัญหาต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น มีปริมาณมาก 
แต่มีบางส่วนเท่านั้นท่ีได้รับการสงเคราะห์ พัฒนา และคุ้มครองสวัสดิภาพ จาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เช่น การสงเคราะห์เด็กในครอบครัว การรับเข้า
อุปการะในสถานสงเคราะห์ประเภทต่าง ๆ การด าเนินการเกี่ยวกับการรับเด็กเป็น             
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บุตรบุญธรรม และการด าเนินการด้านอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 จากรายงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถึงผู้ประสบ
ปัญหา (ด้อยโอกาส) ทางสังคม ปี พ.ศ.2552 (2 ไตรมาส) แสดงให้เห็นว่า เด็กและ
เยาวชนผู้ซึ่งประสบกับภาวะปัญหาด้อยโอกาสทางสังคมนั้น มีสัดส่วนเป็นล าดับท่ี 2 
รองจากผู้สูงอายุ มีจ านวนรวมถึง 141,990 ราย นับได้ว่าเป็นปัญหาหลักในล าดับต้น ๆ 
ของปัญหาสังคมท่ีมีผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องควรตระหนักให้ความสนใจ และหาวิธีแก้ไข
ร่วมกันอย่างจริงจัง (ดังแสดงในตารางท่ี 1) 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนของผู้ประสบปัญหา (ด้อยโอกาส) ทางสังคมแยกตามประเภทของ 
  ปัญหาและเพศ 
 

ล าดับ ประเภท ชาย หญิง ไม่ระบุเพศ รวม 

1 เด็ก/เยาวชน 71,918 70,029 43 141,990 
2 ผู้สูงอายุ 98,608 155,014 115 253,737 
3 คนพิการ 60,763 54,246 53 115,062 
4 ผู้ติดเชื้อ HIV 99 126 0 225 
5 สตร ี 32 1,076 0 1,108 
6 ผู้มีรายได้น้อย 3,004 4,521 0 7,525 
7 คนไร้ท่ีพึ่ง 29 31 0 60 
8 ผู้ประสบภัย 27 26 0 53 
9 คนต่างด้าว 1 0 0 1 
10 ไม่ระบุประเภท 43,627 60,160 51 103,838 

 รวม 278,108 345,229 262 623,599 

ท่ีมา : กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2552) 
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 สถานการณ์ท่ีส าคัญในด้านการพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ ได้แก่ กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน องค์กรชุมชน และเครือข่ายชุมชน ให้ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนเพื่อน าไปสู่ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ รวมท้ังกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชน นอกจากนี้เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการและผู้ด้อยโอกาสต้องได้รับบริการด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
โดยเฉพาะผู้ใช้บริการสังคมสงเคราะห์ท่ีต้องได้รับการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ตามท่ี
รัฐบาลจัดให้ และให้การคุ้มครองป้องกันแก้ไขปัญหาการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เด็ก 
สตรี และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมท่ีถูกกระท ารุนแรง รวมท้ังเด็กในโรงเรียนและ
ครอบครัวในชุมชนต่าง ๆ (แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 - 2555) 
 จากความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจรูปแบบนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับเด็ก 
และเยาวชนด้อยโอกาส และการน านโยบายไปปฏิบัติในอนาคต จึงได้ท าการศึกษาวิจัย
เรื่อง “รูปแบบการน านโยบายสังคมด้านเด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาสไปปฏิบัติใน
อนาคต กรณีศึกษา : กรุงเทพมหานคร” ผลของการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนางานด้านเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในอนาคต เพราะได้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อ
รูปแบบการน านโยบายด้านเด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาส และได้ทราบถึงแนวทาง           
การปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการน านโยบายด้านเด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาส          
ไปปฏิบัติในอนาคต อีกท้ังยังสามารถใช้เป็นข้อมูลในการเสนอแนะแนวทางการบริหาร
นโยบายด้านเด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาสไปปฏิ บัติ ในอนาคต กรณี ศึกษา  : 
กรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการน านโยบายสังคมด้านเด็กและเยาวชนท่ี            
ด้อยโอกาสไปปฏิบัติในอนาคต กรณีศึกษา : กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาสภาวะและองค์ประกอบเกี่ยวกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ของเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสไปปฏิบัต ิ
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ความส าคญัของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องรูปแบบของการน านโยบายสังคมด้านเด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาส
ไปปฏิบัติในอนาคตกรณีศึกษา : กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษารูปแบบการน านโยบาย
ไปปฏิบัติในกรณีของกรุงเทพมหานคร เพื่อจะเป็นข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน           
ด้ านเด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาส  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตของ
กรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบการน านโยบายสังคมด้านเด็กและเยาวชน  
ท่ีด้อยโอกาสไปปฏิบัติในอนาคต กรณีศึกษา : กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยก าหนดขอบเขต
เนื้อหา ดังนี ้
  1.  ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน
เก่ียวกับเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส 

    1.2 กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ ในการวิจัย  ได้แก่  ผู้บริหาร และเจ้าหน้า ท่ี                       
ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส 

  2. ด้านพื้นท่ี ได้แก่การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาเด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาส          
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  3.  ด้านเนื้อหา เป็นการศึกษารูปแบบ ปัจจัย และปัญหาอุปสรรคในการน า
นโยบายสังคมด้านเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : กรุงเทพมหานคร 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 ผลของการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชน            
ท่ีด้อยโอกาสในอนาคตของกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้ 
  1. ได้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการน านโยบายสังคมด้านเด็กและเยาวชน             
ท่ีด้อยโอกาสไปปฏิบัติในอนาคต กรณีศึกษา : กรุงเทพมหานคร 

  2. ได้รูปแบบและแนวทางการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิ บัติงานในอนาคต
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เกี่ยวกับการน านโยบายสังคมด้านเด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาสไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : 
กรุงเทพมหานคร 

  3. ได้ข้อเสนอแนะแนวทางการรูปแบบการบริหารนโยบายสังคมด้านเด็ก
และเยาวชนที่ด้อยโอกาสไปปฏิบัติในอนาคต กรณีศึกษา : กรุงเทพมหานคร 

  4. ได้ทราบองค์ประกอบเกี่ยวกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของเด็ก
และเยาวชนที่ด้อยโอกาสไปปฏิบัต ิ

 
นิยามศัพท์ที่ใช้เฉพาะการวิจัย 
  การน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) หมายถึง กระบวนการ 
ซึ่งต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ท้ังหมดในการน านโยบายไปปฏิบัติโดย
กระบวนการหลักในการน านโยบายไปปฏิบัติ คือกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง        
การก าหนดเป้าประสงค์ของนโยบายและการปฏิบัติเพื่อการบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว 
และการน านโยบายไปปฏิบัติเกี่ยวข้องกับบุคคลากรท่ีร่วมรับผิดชอบจ านวนมาก  
ท้ังบุคคลากรภายในหน่วยงานเดียวกัน และบุคคลากรต่างหน่วยงานท่ีต้องท างานร่วมกัน 

  ปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายด้านเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสไปปฏิบัติ  
หมายถึง ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสถานท่ี 
และปัจจัยด้านการจัดการท่ีมีผลต่อการน านโยบายด้านเด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาส                
ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : กรุงเทพมหานคร 

  นโยบายด้านเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส  หมายถึง นโยบาย กฎระเบียบ 
ยุทธศาสตร์ กฎหมายท่ีมีผลในการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ี              
ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

  เด็ก หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายตุ่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ ์

  เยาวชน หมายถึงบุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ถึงย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์ 
  ด้อยโอกาส หมายถึง เด็กและเยาวชนท่ีมีปัญหา และอุปสรรคต่อการได้รับ
บริการทางการศึกษา ท่ีเกิดจากความเสียเปรียบเนื่องจากความแตกต่างในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม หรืออื่นๆ เช่น เด็กยากจน เด็กเร่ร่อน เด็กในพื้น ท่ีห่างไกล                        
ถิ่นทุรกันดาร เด็กต่างวัฒนธรรมหรือ ชนกลุ่มน้อย เด็กขาดท่ีพึ่งพิงหรือบุคคลดูแล เด็ก 
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ท่ีถูกกักขังอยู่ในสถานสงเคราะห์ สถานพินิจ และอื่น ๆ 

  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม หมายถึง เด็กและเยาวชนท่ีมีปัญหา และไม่มี
ภูมิล าเนาในกรุงเทพมหานคร จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมได้อย่างไร 

 รูปแบบ หมายถึง สิ่งท่ีแสดงโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบท่ีสร้างขึ้น 
เพื่อแทนสภาพจริง และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง  ๆ ของ
รูปแบบนั้น ๆ ได้เกี่ยวกับนโยบายด้านเด็กและเยาวชน 
 

 

 
 เป็นเพียงตัวอย่างในการเขียนบทท่ี 1 แนวทางการวิจัยเชิงอนาคต การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ปัจจุบันได้เน้นการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับวิจัยเชิงปริมาณ 
ผู้เขียนพยายามยกตัวอย่างให้เห็นภาพพอสังเขป ถ้าสนใจอยากพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นโปรดติดต่อได้ วรภูริ มูลสิน เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ท่านผู้อ่านอื่น ๆ 
เพราะต าราเล่มนี้จะมีการปรับปรุงอยู่เรื่อย ๆ ไม่ได้มีผลประโยชน์ทางธุรกิจใด 
ไม่จ าหน่าย เน้นบริการวิชาการเพื่อสังคม ในช่วงเวลาท่ีการศึกษาไทยก าลังเน้น
รูปแบบธุรกิจแสวงหาผลก าไรสูงสุด ลดรายจ่ายต่ าสุด อาจารย์ผู้สอน ต้องสอน
พร้อมกับหาลูกค้า (นักศึกษา ปริญญาตรี อาจารย์หนึ่งคนต่อนักศึกษา 35 คน 
และนโยบาย จ่ายครบ จบแน่ คือ คาถาศักดิสิทธิ์ 
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