
การอบรมเชิงปฏิบัติการ TSRI Canvas และ
เครื่องมือท่ีเกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค และคณะ

ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ภาพรวม
กระบวนการ

• Day 1
• ทําความรู้จักผู้เข้าร่วม
• อธิบาย TSRI canvas และเครื่องมือที่เก่ียวข้อง (Backcasting) พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างจากโครงการที่เคยได้ใช้เครื่องมือนี้ในการดําเนินการ 

• กระบวนการกลุ่ม 1: ชวนทดลองใช้ Backcasting เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
สถานการณ์/ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา/ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์

• กระบวนการกลุ่ม 2: ชวนทดลองใช้ TSRI Canvas (FAIR) เพื่อหาว่าความรู้
เข้าไปช่วยสนับสนุนอย่างไรได้บ้าง

• การบ้านสําหรับวันท่ี 1: ออกแบบงานวิจัยที่สนับสนุนทิศทางเชิงยุทธศาสตร์

• Day 2
• กระบวนการกลุ่ม 3: แลกเปล่ียนและบูรณาการงานวิจัย

• สรุปบทเรียน
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ทําความรู้จัก
ผู้เข้าร่วม (1)

•ชวนทุกคนแนะนําตัว 
• ช่ือ และ คณะ 
• ความสนใจด้านการวิจัย
• ความคาดหวังต่อการสัมมนา
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ทําความรู้จัก
ผู้เข้าร่วม (2)

• ชวนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมใน Mentimeter

• โปรด Scan QR Code นี้ หรือ กด Link ท่ีให้ไว้ใน chat  
ของ Zoom (https://www.menti.com/kxki5axb2h)
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ลําดับความคิดเพื่อการออกแบบการวิจัยที่ตอบโจทย์สังคม

1. ทําความเข้าใจปัญหาในบริบทของขอบเขตท่ีพิจารณา

2. เลือกประเด็นปัญหาท่ีมีความสําคัญ

3. พิจารณาเป้าหมายท่ีควรจะเป็น ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Direction) เพ่ือการแก้ไขปัญหาน้ัน

4. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนการขับเคล่ือนทิศทางเชิงยุทธศาสตร์น้ัน

5. มองหา Gap ความรู้ท่ีจะใช้ในการตอบโจทย์ + ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งให้ระบบ ววน. เพ่ือไปสนับสนุนการแก้ไขปัญหา

BACKCASTING

TSRI CANVAS
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1. การทําความเข้าใจปัญหาในบริบทของขอบเขตท่ีพิจารณา

• การทําความเข้าใจปัญหาในบริบทของขอบเขตท่ีพิจารณามีความสําคัญต่อการมากําหนดโจทย์วิจัยของเรา
• ขอบเขตท่ีพิจารณา: จังหวัดสกลนคร กลุ่มจังหวัด สกลนคร มุกดาหาร นครพนม
• วิธีการทําความเข้าใจปัญหา/สถานการณ์
• การทบทวนวรรณกรรม (Workshop ที่ 1)

• การสํารวจข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อทําความเข้าใจแนวโน้ม / สถานการณ์
• แนะนํา: http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#aboutproject

• การติดตามสัญญาณทางสังคม (Social signal)
• พาดหัวข่าว / หน้าหนังสือพิมพ์ / บทความวิเคราะห์
• Social Media (tiktok, Facebook, twitter ฯลฯ)

• เรื่องเล่าปากต่อปากในชุมชน
• ข้อสังเกตเกี่ยวกับสถานการณ์จากคนทํางานหน้างาน (องค์กรชุมชน ประชาสังคม ธุรกิจ ภาครัฐ)

ประยกุต์ใช้

เครื/องมือจาก

กระบวนการ

FORESIGHT
=

Horizon 
Scanning
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Horizon Scanning

- สแกนหา Weak signal ใน
ปัจจบุนัที0อาจกลายเป็น ปัจจัย

สาํคัญที,ส่งผลต่อการ

ดาํเนินงานของเราในอนาคต 

(Driver)
- Weak signal -> 

- เหตกุารณ์ที0เริ0มเกิดขึ ?นซํ ?า ๆ 

จนเป็น pattern 
- แนวโน้ม (Trend) ที0เริ0ม

เปลี0ยนแปลง
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- Drivers เหลา่นี ?มีทั ?งที0มีความ
แน่นอนและไมแ่น่นอน ทําให้

อนาคตข้างหน้าอาจมีความ

เป็นไปได้หลายทาง (Futures) 

- ที0สาํคญัที0สดุคือ การกระทําของ
เรามีสว่นในการกําหนดและ

ผลกัดนัอนาคตที0เราต้องการ 

(Preferable Futures)
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2. เลือกประเด็นปัญหา/สถานการณ์ท่ีมีความสําคัญ

• การระบุปัญหา/สถานการณ์ท่ีสําคัญควรค่าแก่การพิจารณาต่อไปน้ัน ทําได้หลายวิธี

1. พิจารณาตามท่ีระดับนโยบายกําหนดมา 

2. พิจารณาจากข้อมูลเชิงวิชาการ

3. พิจารณาโดยการเปรียบเทียบกับคู่เทียบ (Benchmarking)

4. พิจารณาตามการให้คุณค่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง 
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3. พิจารณาเป้าหมายที่ควรจะเป็น ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 

Direction) เพ่ือการแก้ไขปัญหาน้ัน
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3. พิจารณาเป้าหมายที่ควรจะเป็น ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 

Direction) เพ่ือการแก้ไขปัญหาน้ัน

• ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Direction) คืออะไร ? 
• เป็นแนวคิดกว้าง ๆ เพื่อการแก้ไขปัญหา (ยังไม่ใช่กิจกรรม/โครงการที่จําเพาะเจาะจง)
• เป็นส่ิงที่ทําแล้วแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• เป็นส่ิงที่ทําแล้วมีผลกระทบกว้างขวาง (ยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว)

• ตัวอย่าง
• ปัญหา: ครอบครัวแหว่งกลาง สังคมอ่อนแอ อันเนื่องมาจากภาคเกษตรที่ถดถอย ทําให้คนวัยทํางานต้องอพยพย้ายถิ่น
• ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์
• ทิศทางที่ 1: ฟื้นฟูภาคเกษตรจากความถดถอย
• ทิศทางที่ 2: พัฒนางานนอกภาคเกษตร (non-farm sector) 

• ทิศทางเหล่าน้ีถ้าไม่ขัดแย้งกันก็สามารถดําเนินการไปด้วยกันได้
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4. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนการขับเคล่ือนทิศทางเชิงยุทธศาสตร์

TSRI Canvas 
Original
(ไม่ใช้ในการอบรมนี /)
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4. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนการขับเคล่ือนทิศทางเชิงยุทธศาสตร์

TSRI Canvas
ประยุกต์
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4. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีจะสนับสนุนการขับเคล่ือนทิศทางเชิงยุทธศาสตร์

• Finance: แหล่งเงินทุนและทรัพยากรสําหรับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์

• Main Actors (Key Stakeholders): กลุ่มผู้ได้ประโยชน์ / เสียประโยชน์หลัก และกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน

• Supporting Actors (Key Strategic Actors): กลุ่มคนที่มีความสําคัญต่อการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ 

• Physical and Social Infrastructure: โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (เช่น โรงเรือน 
ห้องทดลอง เทคโนโลยี เส้นทางคมนาคม เป็นต้น) และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม (เช่น 
เครือข่าย ระบบรับรองมาตรฐาน พื้นที่แลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นต้น)

• Rules and Regulations: กฎกติกา กฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 

• ปัจจัยอื่น ๆ: ปัจจัยอ่ืน ๆ / บริบท ระดับท้องถิ่นและเหนือท้องถิ่น
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5. มองหา Gap ความรู้ท่ีจะใช้ในการตอบโจทย์ + ส่ิงท่ีต้องทําเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งให้ระบบ ววน. เพ่ือไปสนับสนุนการแก้ไขปัญหา

ความรู้/การวิจยัที0ต้องการ

แนวทางการใช้ประโยชน์

ผู้ใช้ประโยชน์

พจิารณาแต่ละปัจจัยใน 

FAIR CANVAS
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พัก 15 นาที
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รายงานความก้าวหน้า:
โครงการจัดทําแผนบูรณาการด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ระยะที่ 1

ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ ส นั บ ส นุ น เ ป้ า ห ม า ย ก า ร
พั ฒน า ท่ี ยั่ ง ยื น  ( S D G  M O V E )  แ ล ะ

คณะ ทํา ง า น ร ะ ดั บภ า ค  6  ภ า ค
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ประเด็นการนําเสนอ

• ภาพรวมโครงการ

• วิธีการศึกษา 

• การสังเคราะห์ผลจากการตอบแบบสอบถามในกระบวนการ Delphi ประยุกต์

• การดําเนินการต่อไป และบทเรียนจากการดําเนินการ
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ภาพรวมโครงการ
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แนะนําคณะทํางานฝั่ง SDG Move

ชล บุนนาค (ชล)
หวัหน้าโครงการ

ณัฐวคิม พนัธุวงศ์ภกัด ี(เค)
นกัวิจยั - การจดัทําความต้องการเชิงพื ;นที=

นันทินี มาลานนท์ (แอม)
นักวิจัย – การพัฒนา Strategic Partners
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ธรรมพร สุขมี (ตนู)
ผู้จดัการโครงการ: 

พมิพ์นารา อนิต๊ะประเสริฐ (พมิ)
ผู้ช่วยวิจัย

ชนัญชิดา กองแก้ว (แบ๋ม)
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานภาค 



แนะนําคณะทํางานภาค 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี 
มหาวิทยาลัยนครพนม

และคณะ

ภาคตะวันออก

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

และคณะ

ภาคเหนือ

ดร.สมคิด แก้วทิพย์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

และคณะ
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ภาคใต้

รศ.ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ

และคณะ

ภาคใต้ชายแดน

ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดําเกิง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

และคณะ

ภาคกลาง

ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวร

และคณะ 
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วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพ่ือให้ได้ข้อมูลความต้องการด้าน ววน. ระดับพ้ืนท่ี ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ี และข้อเสนอแนะ

เพ่ือการจัดทําแผนบูรณาการด้าน ววน. เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีอย่างยั่งยืน

2. เพ่ือร่วมจัดทําแผนบูรณาการด้าน ววน. เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในระดับภาค 6 ภูมิภาค กลุ่มจังหวัด หรือ

จังหวัดท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ และความต้องการของพ้ืนท่ี 

3. เพ่ือพัฒนากลไกการทํางานระดับภูมิภาคด้านการจัดทําแผน ววน. ในเชิงพ้ืนท่ีท่ีสามารถบูรณาการการ

ทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ท้ังในระดับนโยบายและระดับพ้ืนท่ี เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือน แผน ววน. 

เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีต่อไป
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Timeline ของการดําเนินโครงการ

วัตถุประสงค์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. เพ่ือให้ได้ข้อมูลความต้องการด้าน ววน. ระดับพ้ืนที่ ทิศทาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะเพ่ือการจัดทํา
แผนบูรณาการด้าน ววน. เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืน

2. เพ่ือร่วมจัดทําแผนบูรณาการด้าน ววน. เพ่ือการพัฒนาเชิง

พ้ืนที่ในระดับภาค 6 ภูมิภาค กลุ่มจังหวัด หรือจังหวัดที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ และความ

ต้องการของพ้ืนที่ 

3. เพ่ือพัฒนากลไกการทํางานระดับภูมิภาคด้านการจัดทํา

แผน ววน. ในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถบูรณาการการทํางานร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับนโยบายและระดับพ้ืนที่ เพ่ือ

สนับสนุนการขับเคลื่อน แผน ววน. เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่
ต่อไป
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วิธีการศึกษา
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วิธีการศึกษา 

Horizon
Scanning

(Adapted)
Delphi

ประเดน็สําคญั

ของภาค

Regional 
Foresight 
Workshop 

Strategic
Directions

Strategic
Factors

Strategic 
Knowledge.

5-Year 
Aspiration

Gap 
Analysis:
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Horizon Scanning
คืออะไร?

เป็นเครื่องมือหนึ่งในกระบวนการมองภาพอนาคต 
(Foresight) ทําหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน หรือส่ิงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคตอันใกล้ เพื่อนํามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ใหม่ให้
เป็นข้อมูลที่จะนํามาใช้ช่วยการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
กับภาพอนาคต 

Scan ข้อมูล 4 ประเภท
1. ฐานข้อมูลวิจัยจากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2. ฐานข้อมูลทุติยภูมิเชิงปริมาณ 

3. สัญญาณทางสังคม (Social Signal) จากสํานักข่าวกระแส

หลัก และสํานักข่าวกระแสรอง และข้อมูลจากส่ือสังคม

ออนไลน์ (Social Media)
4. แผนระดับ 2 ของประเทศ ครอบคลุมแผน 4 ฉบับ

ประกอบด้วย (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(23 ฉบับ) (2) แผนปฏิรูปประเทศ 13 ฉบับ (3) แผน

ความมั่นคงแห่งชาติ และ (4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ

ใช้ข้อมูลที่ดําเนินการแล้วในโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2563

เป็นจุดต้ังต้น คณะทํางานระดับภาคทําการ Update 

ข้อมูลให้ทันสมัย
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Adapted Delphi
คืออะไร?

เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลจากคณะผู้เชี่ยวชาญ มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวม
ความคิดเห็นและหาข้อสรุปในประเด็นคําถามที่ผู ้วิจัยสนใจโดยอาศัย
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญผ่านการใช้แบบสอบถามในการรวบรวมและ
สรุปความเห็นมากกว่า 1 รอบและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ
ในกรณีท่ีมีข้อขัดแย้งหรือข้อสงสัย 

ข้อดีของเทคนิคเดลฟายคือความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะไม่มี
อิทธิพลต่อการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญท่านอื่น

ข้อเสีย คือ ผู้เชี่ยวชาญจะเหนื่อยล้าในการตอบแบบสอบถาม

Technologies

การจําแนกมิติสําหรับประเด็นพื้นท่ี 
Adapted Delphi
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Adapted Delphi

Delphi รอบท่ี 1: ตรวจสอบประเด็นและเสนอประเด็นเพิ่ม
1. ผู้เชี่ยวชาญช่วยประเมินว่าประเด็นต่าง ๆ ที่ได้จากการทําสํารวจสถานการณ์

และการทําเดลฟายไปเมื่อ ปี พ.ศ. 2563  ยังเป็นประเด็นปัญหาที่สําคัญใน

ภาคหรือไม่

2. ผู้เชี่ยวชาญช่วยให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นเหล่าน้ี 
3. ผู้เชี่ยวชาญช่วยเสนอประเด็นอื่น ๆ ในมิติการพัฒนาที่ตนเองถนัด หรือเป็น

ประเด็นใหม่ที่เพ่ิงเกิดข้ึนที่ควรแก่การพิจารณา และให้เหตุผลและหลักฐานที่
แสดงถึงความสําคัญของประเด็นใหม่ ๆ เหล่าน้ี

Delphi รอบท่ี 2: จัดลําดับความสําคัญ
1. ประเมิน ความรุนแรงของปัญหา ผลกระทบและความมีประสิทธิผลเชิง

นโยบาย ทําเป็นตารางแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ:

i. ความรุนแรงของปัญหา – มองในมิติความลึกของผลที่เกิดจากปัญหา 

ว่าส่งผลต่อผู้ที่เผชิญปัญหารุนแรงระดับใด
ii. ผลกระทบของปัญหา – มองในมิติความกว้างของผลที่เกิดจาก

ปัญหา ว่าส่งผลต่อผู้คนในวงกว้างเพียงใด 
iii. ความมีประสิทธิผลเชิงนโยบาย – มองในมิติว่า มีนโยบายเพ่ือ

แก้ปัญหาหรือไม่ ถ้ามี นโยบายที่มีอยู่มีประสิทธิผลในการแก้ปัญหา

เพียงใด 
2. ขอให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic Direction) เพ่ือการแก้ไขปัญหาหรือหาโอกาสในการพัฒนาจาก
สถานการณ์ที่เกิดข้ึน

* ภาคตะวันออกและภาคใต้ชายแดน มิได้ดําเนินการในรอบที่ 1 ด้วยข้อจํากัดด้าน

เวลาและบริบทท้องถ่ิน แต่มีการอัพเดทประเด็นพ้ืนทีโ๋ดยคณะทํางานแทน ซ่ึงเห็น
ว่าพอทดแทนรอบน้ีได้เน่ืองจากเป็นภาคที่มีขนาดเล็ก

Delphi 1: เปิดรับวันที่ 18 มีนาคม 2564 - 10 เมษายน 2564 

Delphi 2: เปิดรับวันที่ 9 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2564

*แต่ละภาคอาจมีวันเปิด/ปิดรับแบบสอบถามแตกต่างกันเน่ืองจากความพร้อมที่
ต่างกัน แต่โดยรวมอยู่ภายในกรอบเวลาน้ี
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Adapted Delphi

• วิธีการประมวลผล 

•จัดลําดับความสําคัญ แบบรวมทุกมิติ

• จัดลําดับความสําคัญ แบบแยกมิติ

• คณะทํางานภาคตัดสินใจว่าจะจัดประเด็นในการพูดคุยสําหรับ Regional Foresight Workshop อย่างไร 

คะแนนความสําคัญ = ความรุนแรง + ผลกระทบ - ประสิทธิผลเชิงนโยบาย
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Regional Foresight 
Workshop
โครงร่างของกําหนดการ

• คณะทํางานภาคกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม 

• ผศ. ชล บุนนาค อธิบายภาพรวมโครงการและความคาดหวังที่มีต่อการประชุม

• คณะทํางานภาคนําเสนอข้อค้นพบจาก Adapted Delphi

• แบ่งผู้เข้าร่วมเข้ากลุ่มย่อยและระดมสมองใน 4 ประเด็น

◦ อนาคตที่อยากเห็นอีก 5 ปี (5-year Vision)

◦ แนวทางบรรลุภาพอนาคตที่อยากเห็น (Strategic Direction)

◦ ปัจจัยที่จําเป็นต่อการบรรลุภาพอนาคตที่อยากเห็น (Strategic Factors)

◦ ความรู้/งานวิจัย/การเก็บข้อมูล/เทคโนโลยี ที่จําเป็นต่อการบรรลุภาพ
อนาคต

• นําเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย
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TSRI Backcasting

Explore necessary 
knowledge

E
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Regional Foresight Workshop
ภาค วัน/เวลา Platform จํานวนผู้เข้าร่วม

ภาคใต้ชายแดน 7 เมษายน 2564 On-site: จังหวัดยะลา 45 คน 

ภาคกลาง 27 เมษายน 2564 Online: Zoom 41 คน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29 / 30 เมษายน 2564 Online: Zoom 45 คน

ภาคใต้ 2 พฤษภาคม 2564 Online: Zoom 44 คน

ภาคเหนือ 6 พฤษภาคม 2564 Online: Zoom 41 คน

ภาคตะวันออก 7 พฤษภาคม 2564 Online: Zoom 34 คน
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Gap Analysis:
Knowledge & Knowledge system
บทบาทของคณะทํางานระดับภาค 

1. Gap Analysis:
สํารวจว่าความรู้/งานวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่มีต้องการน้ัน ในฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศมีอยู่หรือไม่ ให้ระบุสิ่งที่มี (Check Stock) และระบุ

ช่องว่าง (Gap) ว่าประเด็นใดยังไม่มี

2. Knowledge Utilization:
สําหรับความรู้/งานวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่พบว่ามีอยู่แล้วน้ัน คณะทํางานภาคควรสืบค้นต่อไปว่า ได้มีการนําความรู้ดังกล่าวไปปฏิบัติหรือไม่ หากมี

ปัจจุบันใครเป็นผู้เผยแพร่และนําไปใช้ หากยังไม่มีการนําไปใช้ อะไรคือสาเหตุของการที่ยังไม่มีการนําไปใช้

3. Knowledge Stakeholders Mapping:
ในประเด็น ความรู้/งานวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรม ที่มีความต้องการภายในภาคน้ัน มีผู้เล่นใดเกี่ยวข้องบ้าง กล่าวคือ ใครเป็นผู้ผลิตความรู้ ใครเป็นผู้

เผยแพร่หรือส่งต่อความรู้ ใครเป็นผู้ใช้ความรู้ ใครเป็นผู้สนับสนุนเชิงงบประมาณ นโยบาย กฎกติกา ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการดําเนินการต่อไป

เกี่ยวกับเครือข่ายเชิงยุทธศาสตร์และพัฒนาให้เป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการต่อไป

*อยู่ระหว่างดําเนินการ
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Strategic 
Direction

1

SRI Value Chain Analysis: รายประเด็น
*อยู่ระหว่างดําเนินการ
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ความรู้และนวตักรรมที0สนบัสนนุ 

Strategic Direction 1

มี

งานวิจยั / นวตักรรมอยูแ่ล้ว 

ไม่มี

งานวิจยั / นวตักรรมอยูแ่ล้ว 

Knowledge 
Gap

มี

การนําไปใช้

ไม่มี

การนําไปใช้
ระบุไม่ได้

เพราะเหตใุด?

ข้อจํากดั?

มี

การดําเนินการอยู่

ยังไม่มี

การดําเนินการ

• สํารวจฐานข้อมลู 

วช. / สกว. เดมิ

• สํารวจข้อมลูจาก

ระบบ NRIIS

• งานวิจยัของ

หนว่ยงาน? 

พยายามหาของ 

สวก. ด้วย



การสังเคราะห์ผล:
แบบสอบถามจากกระบวนการ Delphi ประยุกต์
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ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม Adapted Delphi:
เพศสภาพ (Gender)
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ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม Adapted Delphi:
ภาคส่วน (Sector)
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ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม Adapted Delphi:
ความเชี่ยวชาญ
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ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม Adapted Delphi:
ประสบการณ์
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ประเด็นสําคัญของพ้ืนท่ีท้ัง 6 ภาคเช่ือมโยงกับ SDGs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

ภาคใต้ชายแดน

Top 10 issues
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ประเด็นสําคัญของพ้ืนท่ีท้ัง 6 ภาคเชื่อมโยงกับ SDGs

44

ลําดับท่ี เหนือ อีสาน กลาง ตะวันออก ใต้ตอนบน ใต้ชายแดน

1 ค่า PM ท่ีสูงต่อเนื่อง ปัญหาความเหลื่อมลํ้า การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ กากของเสียอุตสาหกรรม ขยะของเสียเพ่ิมข้ึน ปัญหายาเสพติด

2 ภัยพิบัติจากสภาพอากาศ ปัญหาความยากจน ภาระหนี้สินของครัวเรือน
การขาดแคลนนํ้า และ

คุณภาพนํ้า
สารเสพติดมีความรุนแรง

นิติธรรมและการเข้าถึง

ความยุติธรรม

3 ระบบเกษตรและความ

ม่ันคงทางอาหาร

ปัญหาการพัฒนาคนของ

ภาคอยู่ในระดับต่ํา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ขยะทะเล

ความสมบูรณ์ของลุ่มนํ้า 

ระบบนิเวศท่ีเก่ียวข้อง
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

4 ระบบการจัดการป่าและไฟ

ป่า

ความรุนแรงและความ

ยุติธรรม (Peace)

ความเหลื่อมลํ้าในการเข้าถึง

ระบบดิจิทัล

การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

ความยากจนมีแนวโน้ม

สูงข้ึน

การค้าชายแดน (การหยุด

นิ่งของเศรษฐกิจ)

5 การถือครองท่ีดินเพ่ือ

การเกษตร

ปัญหาการขยายตัวของ

เศรษฐกิจในระดับต่ํา
เศรษฐกิจชะลอตัว/หดตัว

ปัญหาป่าชายเลนท่ีกําลัง

สูญหาย

จํานวนนักท่องเท่ียวลดลง

จาก COVID – 19
การศึกษา

6 ปัญหาขยะมีแนวโน้มสูงข้ึน การจัดการขยะและของเสีย ปัญหาความยากจน การนําขยะกลับมาใช้ซ้ํา
คุณธรรม จริยธรรม ของ

เด็กและเยาวชน 

งานและเศรษฐกิจท่ีเติบโต

น้อย

7 เกษตรกรรมยั่งยืนมีจํานวน

น้อย

โครงสร้างพ้ืนฐานและ

อุตสาหกรรมเกษตร
ความรุนแรงในครอบครัว ภัยแล้งในภาคตะวันออก

ปัญหาธรรมาภิบาลของ

หน่วยงานภาครัฐ

แรงงานกลับจาก

มาเลเซีย/ไม่มีงานทํา

8 ประสบภัยแล้งซ้ําซาก ภัยแล้งและคุณภาพนํ้า
การเข้าถึงเทคโนโลยีของ

เกษตรกรและ SMEs
คดีอาชญากรรม ปัญหาการขาดแคลนนํ้า

เศรษฐกิจภาคเกษตร

ถดถอย

9 ระบบการศึกษาท่ีไม่เท่า

เทียม ไม่ตอบสนองท้องถ่ิน

เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงวิถี

ชีวิต (Technology)

การชะลอตัวของ

ภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี

การเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ

ทางถนน

การศึกษาไม่ตอบโจทย์

ตลาดแรงงาน

สถานการณ์ความรุนแรงท่ี

ไม่ดีข้ึน

10 โครงสร้างและระบบสิทธิ

การเข้าถึงทรัพยากรและ

สวัสดิการ

การขจัดความอดอยากและ

สร้างความม่ันคงทางอาหาร
ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ

แรงงานขาดทักษะท่ี

เก่ียวข้อง

ความเหลื่อมลํ้ามีแนวโน้ม

สูงข้ึน

ปัญหาความไม่สงบกับเด็ก

และเยาวชนในพ้ืนท่ี



ประเด็นสําคัญของพ้ืนท่ีท้ัง 6 ภาคเช่ือมโยงกับ SDGs

SDG1

SDG2

SDG3

SDG4

SDG6

SDG8 SDG9

SDG10

SDG11

SDG12

SDG13

SDG14

SDG15

SDG16

Missing Goals
SDG Frequency
SDG1 5
SDG2 5
SDG3 5
SDG4 4
SDG5 0
SDG6 5
SDG7 0
SDG8 8
SDG9 4
SDG10 3
SDG11 1
SDG12 5
SDG13 2
SDG14 2
SDG15 2
SDG16 9
SDG17 0
Total 60
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ประเด็นสําคัญร่วมระดับชาติ

• การหดตัวทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางสังคมที่ตามมา
• ความไม่ยั่งยืนในภาคเกษตรกรรม ที่เก่ียวกับความมั่นคงทาง
อาหาร การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร เกษตรกรรมยั่งยืน 
การเข้าถึงเทคโนโลยี ความถดถอยของภาคเกษตร และ
ทรัพยากรที่เก่ียวกับเกษตรกรรม

• ความไม่ยั่งยืนทางด้านการศึกษา ครอบคลุมประเด็นความเท่า
เทียมและคุณภาพการศึกษา ด้านการศึกษา ระดับการพัฒนา
คนที่ต่ําในหลายภูมิภาค แรงงานขาดทักษะที่จําเป็นต่อการ
จ้างงาน การปรับตัวต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

• การจัดการขยะและของเสีย
• การจัดการทรัพยากรนํ้าและปัญหาภัยแล้ง 
• การบริหารจัดการประเทศอย่างมีธรรมาภบิาลและยุติธรรม

N NE C E S FS
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ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของประเด็นสําคัญร่วมระดับชาติ
(ความเห็นผู้เช่ียวชาญจาก Adapted Delphi)

การหดตัวของเศรษฐกิจ

• สร้างเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ ฟื้นตัวได้เร็ว 
• สร้างเศรษฐกิจฐานคุณค่าที่ใช้ศักยภาพเชิงพื้นที่ภูมิศาสตร์ และเชิงทุนประเภทต่าง ๆ 
ของภาค

• นโยบายเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบการทุกกลุ่มได้รับประโยชน์ มีการแข่งขันทางการค้าที่เสรี
และเป็นธรรม

• การเข้าถึงและสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทําให้พึ่งพาตนเองได้ของเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
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ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของประเด็นสําคัญร่วมระดับชาติ
(ความเห็นผู้เช่ียวชาญจาก Adapted Delphi)

การหดตัวของเศรษฐกิจ >> ปัญหาความยากจน

• การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบจําเพาะเจาะจงตามกลุ่มเป้าหมาย
• การสร้างและจัดระบบการเงินตนเอง/ครอบครัว/กลุ่ม/ชุมชน เพื่อความมั่นคงในปัจจุบัน
และอนาคต

• พัฒนาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ ผ่านการสร้างอาชีพและการส่งเสริมเทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับบริบทและเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเอง 

• สร้างการมีส่วนร่วมของภาควิชาการและเอกชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน
• มีมาตรการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้กับประชาชน
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ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของประเด็นสําคัญร่วมระดับชาติ
(ความเห็นผู้เช่ียวชาญจาก Adapted Delphi)

การหดตัวของเศรษฐกิจ >> ปัญหาความยากจน >> ยาเสพติด

• กระจายอํานาจและเปล่ียนแปลงระบบองค์กรที่เก่ียวข้องกับการจับกุมและดําเนินคดี
• ยกเลิกสถิติการจับกุมหรือบําบัดจากการเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จของการทํางาน
• เพิ่มความรุนแรงของกฎหมาย ควบคู่ไปกับมาตรการส่งเสริม/แก้ปัญหาที่เก่ียวข้อง เช่น 
การส่งเสริมสถาบันครอบครัว คลินิกเยียวยาฟื้นฟูผู้เสพ หรือใช้มาตรการแรงจูงใจอ่ืน ๆ 
เป็นต้น 
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ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของประเด็นสําคัญร่วมระดับชาติ
(ความเห็นผู้เช่ียวชาญจาก Adapted Delphi)

ความไม่ยั่งยืนในภาคเกษตรกรรม

• นโยบายส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ภาครัฐทํางาน
อย่างบูรณาการ

• มีการคุ้มครองสิทธิการเข้าถึงทรัพยากรที่เท่าเทียม และคุ้มครองเกษตรกรจากเง่ือนไข
ที่มาเป็นธรรม 

• สร้างความเข้มแข็งและศักยภาพให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ ผ่านการสนับสนุนการเข้าถึงและ
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

• สนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อพึ่งตนเองและส่งเสริมการผลิตและการตลาดของเกษตรกร
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ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของประเด็นสําคัญร่วมระดับชาติ
(ความเห็นผู้เช่ียวชาญจาก Adapted Delphi)

ปัญหาด้านการศึกษา

• สนับสนุนให้การศึกษาเหมาะสมกับท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น สถาบันการศึกษา
ใกล้ชิดประชาชน

• มีหลักสูตรและระบบการศึกษาที่รองรับความหลากหลาย และส่งเสริมทักษะของการเป็น
พลเมืองโลก (Global Citizen) และการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

• การจัดสรรงบประมาณและระบบแรงจูงใจในระบบการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนในสาย
อาชีพที่สร้างแรงงานที่ทันต่อยุคสมัย รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve

• ให้ความสําคัญกับกระบวนการคัดเลือกครู
• มีการติดตามตรวจสอบมาตรฐานของโรงเรียนต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
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ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของประเด็นสําคัญร่วมระดับชาติ
(ความเห็นผู้เช่ียวชาญจาก Adapted Delphi)

การจัดการขยะและของเสีย

• มีมาตรการส่งเสริมหรือบังคับการคัดแยกขยะตั้งแต่ระดับครัวเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับกระบวนการคัดแยกไปจนถึงการจัดการของเสียที่
ปลายทางอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

• การส่งเสริมการผลิตและออกแบบวัสดุที่ทดแทนการใช้พลาสติก ขยายความรับผิดชอบไปสู่
ผู้ออกแบบ ผู้ผลิตและผู้ค้า โดยอาศัยมาตรการทางภาษี เพื่อทําให้เกิดการลดขยะและจัดการ
ขยะได้ง่าย

• ส่งเสริมการศึกษาที่ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยผนวกเข้า
ไปในวัฒนธรรม ชุดความคิด และพฤติกรรมตั้งแต่ระดับครอบครัว ไปจนถึงการศึกษาทุกระดับ 
รวมถึงมีการรณรงค์อย่างมีการวางแผน โปร่งใส และเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย

• ออกแบบกลยุทธ์การจัดการขยะที่เหมาะกับบริบททางวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
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ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของประเด็นสําคัญร่วมระดับชาติ
(ความเห็นผู้เช่ียวชาญจาก Adapted Delphi)

ทรัพยากรนํ้า (จืด) และภัยแล้ง

• มีการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเชิงพื้นที่แบบครบวงจรตั้งแต่ระบบนิเวศต้นนํ้าไปจนปลายนํ้า มี
การดําเนินการอย่างบูรณาการ เหมาะสมกับบริบท และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ
ชุมชน 

• มีการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้การจัดการทรัพยากรนํ้าที่ทําให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้าใจและมี
ส่วนร่วมได้

• บังคับใช้กฎหมายและมาตรฐานคุณภาพนํ้า ควบคุมกํากับแหล่งกําเนิดมลพิษทางนํ้า ทั้งชุมชน 
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดการด้วย

• เตรียมความพร้อมหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งด้านงบประมาณ องค์ความรู้ และ
บุคลากรเพื่อรองรับการผลิตนํ้าสะอาดที่จะมีความต้องการเพิ่มขึ้นเนื่องจากเมืองขยายตัว

• มีแผนรองรับนํ้าท่วมอย่างยั่งยืน โดยคํานึงถึงพื้นที่รับนํ้าและทิศทางการระบายนํ้า
• แก้ไขกฎหมายให้การประเมินผลกระทบด้านต่าง ๆ มีนักวิชาการดําเนินการตามหลักวิชาและ
ประชาชนมีส่วนร่วม
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ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของประเด็นสําคัญร่วมระดับชาติ
(ความเห็นผู้เช่ียวชาญจาก Adapted Delphi)

การจัดการบริหารประเทศอย่างมีธรรมาภิบาลและยุติธรรม

• กระจายอํานาจการบริหารจัดให้ท้องถิ่นจัดการตนเอง
• มีการประเมินระดับธรรมาภบิาลและประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายภาครัฐแบบมี
ส่วนร่วม โดยมุ่งประเมินว่าโครงการเหล่านั้น “สําเร็จ” ตามที่วางแผนหรือไม่

• ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําและกําหนดผังเมืองของตนเอง 
• ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ยกเลิกกฎหมายพิเศษโดยเฉพาะในเขตจังหวัดชายแดนใต้ 
• สร้างเครือข่ายภาคประชาชนและพัฒนาองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็นกลไกด้านการ
อํานวยความยุติธรรม

• เปิดพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
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บทเรียน
• ข้อจํากัดของ Adapted Delphi:
การใช้วิธีการ Adapted Delphi กับผู้เชี่ยวชาญกลุ่มใหญ่ขนาดน้ีมีข้อจํากัดมาก ประกอบกับสถานการณ์ COVID-19 และบริบทพื้นที่ ทําให้เกิดความล่าช้า
ในการดําเนินกระบวนการ ส่งผลกระทบต่อกระบวนการ Workshop ทีผ่่านมา ครั้งถัดไปอาจลดกระบวนการลงเหลือเพียงการส่งแบบสอบถาม 1 ครั้งใน
อนาคต 

• ความเป็นตัวแทนของผู้เช่ียวชาญ:
ยังคงเป็นปัญหาเน่ืองจากเราไม่ทราบจํานวนผู้เชี่ยวชาญในระดับพื้นที่ในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด การทําฐานข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญระดับพื้นที่ด้านต่าง ๆ มี
ความสําคัญในระยะยาว

• ความสมดุลของผู้เช่ียวชาญ:
ขาดผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนที่ไม่ใช่รัฐในระดับพื้นที่ หลายพื้นที่ขาดผู้เชี่ยวชาญในประเด็นสิ่งแวดล้อม หลายประเด็นในพื้นที่ขาดผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะใน
ประเด็นน้ันระดับพื้นที่  นอกจากการทําฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญแล้ว การเชื่อมโยงกับเครือข่ายเชิงประเด็นอย่างกว้างขวางในพื้นที่จะมีความสําคัญเช่นกัน

• ความเช่ือมโยงของประเด็นปัญหาพ้ืนท่ี:
ประเด็นปัญหาระดับพื้นที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างค่อนข้างแนบแน่น การแยกประเด็นแบบขาดออกจากกันเด็ดขาดทําได้ยาก ส่งผลต่อวิธีการจัดการประชุม
กลุ่มย่อย

• ความคมชัดของภาพอนาคตและ Strategic Direction: 
ด้วยข้อจํากัดข้างต้น ส่งผลต่อการกําหนดประเด็นใน Workshop และการกําหนดเชิญผู้เข้าร่วม และความคมชัดของภาพอนาคตและ Strategic Direction
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