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การวิิเคราะห์์และ
ออกแบบนโยบายใน
เชิิงนวิัตกรรมสำำาห์รับ
ประเทศไทย
 
Thailand 
Innovative Policy 
Analysis and 
Design: TIPAD
 
คืออะไร ?

TIPAD คืือ กรอบในการวิิเคืราะห์์และออกแบบ

นโยบายท่ี่�สำนักงานโคืรงการพััฒนาแห์่งสห์ประชาชาติิ 

(United Nations Development Programme: UNDP) 

สำนักงานสภาพััฒนาเศรษฐกิจและสังคืมแห่์งชาติิ และ

สถาบันนโยบายสาธารณะ มห์าวิิที่ยาลัยเช่ยงให์ม่ ได้้ร่วิมกัน

พัฒันาขึ้้�นภายใต้ิโคืรงการ “Thailand Policy Lab (TP Lab)”  

ซึ่้�งม่่งอ่ด้ช่องวิ่างขึ้องการวิิเคืราะห์์และออกแบบนโยบาย

สาธารณะแบบด้ั�งเด้มิผ่า่นการผสมผสานการคิดิเชิงิซับัซ้ัอน  

(Complexity Thinking) การคิิดเชิิงออกแบบ (Design 

Thinking) การคิิดเชิิงอนาคิต (Future Thinking) และ

การคิิดเชิิงวิิพากษ์์ (Critical Thinking) 

ห์ลักการสำคืัญที่่�อย่่เบื�องห์ลัง TIPAD คืือการม่

ฐานคืติิว่ิานโยบายสาธารณะท่ี่�ด้่คืวิรประกอบด้้วิยมาติรการ

ที่่�ห์ลากห์ลายเพัื�อสนองติอบคืวิามต้ิองการที่่�ห์ลายห์ลาก  

(a customized portfolio/ series of policies) มากกวิ่า

การสร้างที่างเลือกนโยบายแบบเห์มารวิม (not a single  

one-size-fits-all solution) โด้ยให์้คืวิามสำคืัญกับการ

พััฒนานักวิิเคิราะห์์และออกแบบนโยบายที่่�สามารถ

เข้้าถึงจิิตใจิและอารมณ์์คิวิามร้้สึกข้องผ้้คินในสังคิม 

(sentimental policy analysts and designers) 

ซึ่้�งเป็นผ่่้ที่่�คือยห์น่นเสริมการสร้างนโยบายด้ังกล่าวิผ่่าน

กระบวินการปรึกษ์าห์ารือบนฐานข้องคิวิามเห์็นอกเห์็นใจิ

ซัึ�งกันและกันห์รือการเอาใจิเข้ามาใส่ใจิเราเป็นพิเศษ์ 

(empathetic deliberative process) โดยนับรวิม

ที่ั�งการรับร้้เชิิงประจัิกษ์์ การรับร้้เชิิงปทัี่สถาน และการ

รับร้้เชิิงอารมณ์์คิวิามร้้สึก (empirical, normative 

and emotional modes of knowing) มาร่วิมใช้

ในการวิิเคืราะห์์และออกแบบนโยบายที่่�เอาอนาคืติเป็น 

ติัวิติั�ง (future-oriented policy)
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หมายเหตุุ:

• QQCT คืือ คืุณภาพ (Quality) ปริิมาณ (Quantity) ตุ้นทุุน (Cost) และเวลา (Time)

• 2Q2TP คืือ คืุณภาพ (Quality) ปริิมาณ (Quantity) เวลา (Time) กลุ�มเป้าหมาย (Target group) และสถานทุ่�/พื�นทุ่� (Place) 

ห์ลกัก�รสำำ�คิญั: ก�รค้ินำห์�ตวัเลอ่กท่�ดท่่�สำดุต�มคิำ�แนำะนำำ�ของผู้่้เช่ิ�ยวชิ�ญด�้นำต��งๆ บนำฐ�นำก�รคิดิแบบเส้ำนำตรง (linear) และก�ร
คิดิเชิงิกลยทุธ์ (Strategic thinking) ตลอดจินำก�รได้รบัอิทธิพิ่ลจิ�กกระบวนำทศัน์ำ (paradigms) ต��งๆ เชิ�นำ อตัถประโยชินำน์ำยิม  
(Utilitarianism) ท่�มุ�งเนำน้ำผู้ลท่�ไดม้�กกว��ก�รลงทนุำ รวมถงึก�รพิิ่จิ�รณ�ต�มบทบญัญตัขิองกฎห์ม�ยและเง่�อนำไขเชิงิสำถ�บนัำ 
(Legal-Institutionalism) ห์ร่อแม้แต�ก�รอิงคิว�มคิิดเห์็นำของบรรด�ผู้่้นำำ� (Elitism)  

สำ่วินท่� 1: การระบุปัญห์า

เครื�องมือ A: แผู้นำผู้งัยทุธศ�สำตร์ (Strategic map) + SWOT analysis
ข้้อควิรพิิจารณาสำำาคัญ: เริ�มจิ�กก�รพิิ่จิ�รณ�ต�มกรอบแผู้นำยทุธศ�สำตรใ์นำระดับท่�สำง่ท่�สำดุ และก�รพิิ่จิ�รณ�เง่�อนำไขสำมรรถนำะ
ขององคิ์ก�ร (อย��เข้�ร�วมสำงคิร�มท่�ไม�ม่โอก�สำชินำะ)

เครื�องมือ B: 
ก�รวิเคิร�ะห์์ SWOTแบบจัิบคิ่� + ก�รทบทวนำนำโยบ�ยท่�เคิยทำ�ม�ในำอด่ต + ก�รวิเคิร�ะห์์เชิิงเปร่ยบเท่ยบ (Comparative 
analysis/ Benchmark) เพ่ิ่�อห์�ต้นำแบบแนำวท�งก�รปฏิิบัติท่�ด่
ข้้อควิรพิิจารณาสำำาคัญ: ก�รพิ่ย�ย�มคิิดห์�วิธ่ก�รท�งออกเชิิงนำโยบ�ยท่�สำ�ม�รถผู้ลักดันำให์้เป็นำไปได้ภ�ยในำระยะ 4-5 ปี

เครื�องมือ C: ตัวชิ่�วัดต��งๆ เชิ�นำ KPIs/OKRs/ SROI
ข้้อควิรพิิจารณาสำำาคัญ: ให์้คิว�มสำำ�คัิญกับผู้ลลัพิ่ธ์ท่�สำ�ม�รถวัดผู้ลได้ (Measurable) + ให้์คิว�มสำำ�คัิญกับประสิำทธิภ�พิ่ 
(Efficiency) เสำถ่ยรภ�พิ่ (Stability) และคิว�มมั�นำคิงปลอดภัย (Security)

สำ่วินท่� 2: การค้นห์าทางออกเชิิงนโยบาย

สำ่วินท่� 3: การประเมินผลนโยบาย

วิสัยทุัศน์ ภาริกิจ

เป้าปริะสงคื์

ผลลัพธ์์
(2Q2TP)

ผลลัพธ์์
(2Q2TP)

ผลผลิตุ
(QQCT)

ผลผลิตุ
(QQCT)

ผลผลิตุ
(QQCT)

ผลผลิตุ
(QQCT)

ผลกริะทุบ

ผลลัพธ์์
(2Q2TP)

ผลลัพธ์์
(2Q2TP)

ผลผลิตุ
(QQCT)

ผลผลิตุ
(QQCT)

ผลผลิตุ
(QQCT)

ผลผลิตุ
(QQCT)

ผลกริะทุบ

ผลลัพธ์์
(2Q2TP)

ผลลัพธ์์
(2Q2TP)

ผลผลิตุ
(QQCT)

ผลผลิตุ
(QQCT)

ผลผลิตุ
(QQCT)

ผลผลิตุ
(QQCT)

ผลกริะทุบ

กิจกริริมกิจกริริมกิจกริริม กิจกริริมกิจกริริมกิจกริริม กิจกริริมกิจกริริมกิจกริริม กิจกริริมกิจกริริมกิจกริริม กิจกริริมกิจกริริมกิจกริริม

แผนงานแผนงานแผนงาน แผนงานแผนงานแผนงาน

โคืริงการิโคืริงการิโคืริงการิ โคืริงการิโคืริงการิโคืริงการิ โคืริงการิโคืริงการิโคืริงการิ โคืริงการิโคืริงการิโคืริงการิ

กลยุทุธ์์ Cกลยุทุธ์์ Bกลยุทุธ์์ A

แผนยุทุธ์ศาสตุริ์
ริะดัับสูง

จุดัแข็็ง
(ภายใน - 

4Ms)

จุดัอ�อน
(ภายใน - 

4Ms)

โอกาส
(ภายนอก -
PESTLE)

ภัยคืุกคืาม
(ภายนอก -
PESTLE)
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ในการสร้างสรรค์ืนโยบายสาธารณะ การมองไกลไปกวิ่าการอิงตรรกะท่ี่�เป็นเส้นตรง (linear 

logic frame model) จะช่วิยให์ส้ามารถปรบัเปล่�ยนนโยบายเพัื�อติอบสนองติอ่ปญัห์าที่่�มค่ืวิามเปน็พัลวิัติร

และซัึ่บซ้ึ่อนได้้มากขึ้้�น เนื�องจากกระบวินการสร้างนโยบายสาธารณ์ะแบบดั�งเดิมตามกรอบจิากบนลง

ล่างห์รือการกำห์นดนโยบายในแนวิดิ�ง (top-down/ vertical policy-making) ไม่สามารถรับมือกับ 

การแก้ปัญห์าที่่�ม่ลักษ์ณ์ะเฉพาะตามเงื�อนไข้เชิิงบริบที่ได้ ด้ังนั�น การห์ันมาใช้กรอบการสร้างนโยบายแบบ

ล่างขึ้้�นบน (bottom-up policy framework) ซึ่้�งให์้คืวิามสำคืัญกับบที่บาที่ขึ้องคืนธรรมด้าที่ั�วิไป จ้งเปร่ยบ

เสมือนการสร้างสะพัานที่่�ช่วิยเชื�อมโยงและเติิมเติ็มช่องวิ่างขึ้องแนวิที่างการสร้างนโยบายแบบด้ั�งเด้ิม 

สิ�งที่่�ต้ิองเน้นเป็นพัิเศษคืือ TIPAD นั�นถ่กพััฒนาข้ึ้�นบนฐานขึ้องคืวิามพัยายามในการยกระดั้บ

กรอบการสร้างนโยบายแบบม่ส่วินร่วิม (participatory-oriented policy framework) ที่่�ไปไกลกวิ่าการที่ำ 

ประชาพัจิารณแ์บบไที่ยๆ ท่ี่�เป็นมา โด้ยไม่ได้ส้นใจจำนวินผ้่่เข้ึ้ารว่ิมเที่า่กบัการอำนวิยคืวิามสะด้วิกกระบวินการ 

ม่ส่วินร่วิมที่่�ม่คืวิามห์มาย นั�นคืือ สามารถผนวิกคิวิามห์วัิงและคิวิามกลัวิที่่�ม่อย้่มากมายห์ลากห์ลายข้อง

ผ้้คินเข้้ามาส้่การพิจิารณ์าได้ 

ด้้วิยเห์ติ่น่� TIPAD จิึงเป็นกรอบที่่�ชิ่วิยแนะนำโลกที่ัศน์ให์ม่ กระบวินการให์ม่ เคิรื�องมือใน

การสร้างนโยบายแบบให์ม่ และที่่�สำคัิญเห์นือสิ�งอื�นใด คิือ การสร้างคุิณ์ลักษ์ณ์ะให์ม่ข้องผ้้เช่ิ�ยวิชิาญ

ด้านนโยบาย ผ้้ซัึ�งม่คิวิามสามารถในการเข้้าถึงจิิตใจิและอารมณ์์คิวิามร้้สึกข้องผ้้คิน คื่่ขึ้นานไปกับการ

ม่คืวิามร่้คืวิามเช่�ยวิชาญเฉพัาะด้้าน โด้ยเป็นได้้ที่ั�งผ่่้ร่้ (policy specialist) กระบวินกรการปร้กษาห์ารือ  

(deliberative facilitator) ติวัิกลางในการเชื�อมโยงมม่มองที่่�แติกต่ิางห์ลากห์ลาย (interpretive mediator)  

ติลอด้จนการคือยเป็นผ่่้ท้ี่าที่ายและด้ำเนินบที่สนที่นาให้์เกิด้การติั�งคืำถามที่่�ล้กขึ้้�นห์รือการวิิพัากษ์แบบ 

ฉันที่์มิติร (critical friends) 

อน้�ง กรอบในการวิิเคืราะห์์และออกแบบนโยบายน่�ยังกระติ่้นให์้เกิด้แนวิที่างการสร้างนโยบาย

แบบให์ม่โด้ยการเริ�มติ้นกระบวินการจากการถอด้รหั์สคืวิามห์วัิงและคืวิามกลัวิขึ้องผ่่้คืน (hopes and 

fears) มากกวิ่าการเริ�มติ้นติามกรอบที่่�ถ่กกำห์นด้โด้ยแผ่นย่ที่ธศาสติร์และกฎระเบ่ยบห์รือคืำสั�งติามลำด้ับ

ขึ้ั�น (Hierarchical order) ติลอด้จนคื่่มือแนวิปฏิิบัติิที่่�ด้่และขึ้่ด้คืวิามสามารถขึ้ององคื์กรใด้องคื์กรห์น้�งติาม

กระบวินการสร้างนโยบายแบบด้ั�งเด้ิม

ทำาไมจึงต้องม่ TIPAD ?
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ฐานแนวิคิดสำำาคัญข้องการวิิเคราะห์์และออกแบบนโยบาย
ในเชิิงนวิัตกรรม ประกอบไปด้วิย 6 สำ่วิน ได้แก่

2.1

2.3

2.5

2.2

2.4

2.6

กระบวนทััศน์ของนโยบายและการบริหารจััดการสาธารณะ 
(Paradigms in public policy and administration) 

การคิิดเชิิงซัับซั้อนเพ่ื่�อการวิเคิราะห์และออกแบบนโยบาย 
(Complexity thinking for policy analysis and design) 

การคิิดเชิิงออกแบบเพ่ื่�อการวิเคิราะห์และออกแบบนโยบาย 
(Design thinking for policy analysis and design)

แนวคิิดการวิเคิราะห์และออกแบบนโยบาย 
(Policy analysis and design) 

คิวามฉลาดทัางอารมณ์ในการวิเคิราะห์และออกแบบนโยบาย 
(Emotional intelligence in policy analysis and design) 

การคิิดเชิิงอนาคิตเพ่ื่�อการวิเคิราะห์และออกแบบนโยบาย 
(Futures thinking for policy analysis and design)

2
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นโยบายและการบริห์ารจัด้การสาธารณะสามารถแบ่งออกเป็น 5 กระบวินที่ัศน์ห์ลัก ได้้แก่  

1) นโยบายภาคืรัฐและการปกคืรองแบบโบราณ (Ancient public policy and administration) 2) นโยบาย

ภาคืรัฐและการบริห์ารแบบด้ั�งเด้ิมห์รือประเพัณ่นิยม (Traditional public policy and administration)  

3) นโยบายภาคืรฐัและการจดั้การแนวิให์ม ่(New public policy and management) 4) นโยบายสาธารณะ

และการบริห์ารจัด้การแบบให์ม่ (New public policy and governance) และ 5) นโยบายและการบริห์าร

จัด้การที่่�ยั�งยืนและชาญฉลาด้อย่างเป็นธรรม (Just-smart sustainable policy and governance) อันม่

รายละเอ่ยด้พัอสังเขึ้ปด้ังติ่อไปน่� (ติ่อยอด้จาก UN Economic and Social Council, 2019 และ Howlett, 

Kekez and Poocharoen, 2017)

1)  นโยบายภาคืริัฐและการิปกคืริองแบบโบริาณ 
    (Ancient public policy and administration)

นโยบายภาคืรัฐและการปกคืรองแบบโบราณเกิด้ข้ึ้�นก่อนการพััฒนารัฐสมัยให์ม่ ซึ่้�งบริการ

สาธารณะยังไม่ห์ลากห์ลายและสังคืมยังไม่สลับซัึ่บซ้ึ่อนมากนัก ห์ลกัการบริห์ารจัด้การที่่�เด่้นชัด้จง้เน้นปกคืรอง

อย่างเด้่ยวิ ด้้วิยการใช้อำนาจคืวิบคื่มสั�งการ จัด้บริการขึ้ั�นพัื�นฐาน และสั�งสอนบที่บาที่ห์น้าที่่�ให์้แก่ไพัร่ฟ้้า/ 

สามัญชน (Commoners) โด้ยอิงคืนๆ เด้่ยวิ (Autocratic style) นั�นคืือ ผ่่้นำ ซึ่้�งมาจากการสืบที่อด้อำนาจ

ติามระบบเคืรือญาติิห์รือที่างสายเลือด้มากกวิ่าระบบค่ืณธรรมและด้ำรงอย่่บนฐานขึ้องการสร้างคืวิามกลัวิ

และการคื่กคืามเป็นห์ลัก ทัี่�งน่� เป้าห์มายและจ่ด้ม่่งเน้นสำคืัญคืือการสร้างคืวิามจงรักภักด้่ (Obedience, 

loyalty-based) ให้์ประชาชาชนเชื�อฟ้ังและปฏิิบัติิติามคืำสั�งขึ้องผ่่้ปกคืรอง โด้ยนโยบายชาติินิยมมักเป็น

นโยบายห์ลักที่่�ถ่กให์้คืวิามสำคืัญ ซึ่้�งการส่งเสริมคืวิามร่้ส้กรักชาติิน่�มักเกิด้ขึ้้�นจากการวิิเคืราะห์์บริบที่ภายใน

ขึ้องประเที่ศเพั่ยงเที่่านั�น

2) นโยบายภาคืริัฐและการิบริิหาริแบบดัั�งเดัิมหริือปริะเพณ่นิยม 
    (Traditional public policy and administration)

นโยบายภาคืรัฐและการบริห์ารแบบด้ั�งเดิ้มห์รือประเพัณนิ่ยามเริ�มมก่ารพััฒนาโคืรงสร้างและระบบ

การบรหิ์ารจดั้การแบบชว่ิงชั�นขึ้้�นห์รือที่่�นยิมเรย่กวิา่ Weberian bureaucracy โด้ยพัยายามแยกการบรหิ์ารออก

จากการเมอืง สง่ผ่ลให์ภ้ายใติก้ระบวินที่ศันน์่�ม่การให์ค้ืวิามสำคืญักบัระบบราชการที่่�ถ่กสรา้งข้ึ้�นมาเป็นพัเิศษ 

2.1 กระบวินทศัน์ข้องนโยบายและการบรหิ์ารจัดการสำาธารณะ
    (Paradigms in public policy and administration)
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จากการอิงการด้ำเนินงานเป็นขึ้ั�นเป็นติอนอิงสายบังคัืบบัญชาและการจัด้ที่ำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร  

แม้การด้ำเนินงานจะเป็นไปอย่างล่าช้า (Red tape) นอกจากน่� ภาคืรัฐยังเชื�อว่ิาปัญห์าที่่�ม่คืวิามซัึ่บซ้ึ่อน

สามารถถก่ลด้ที่อนได้ด้้้วิยการสรา้งแบบจำลอง (Model) ห์รอืการสรรห์าแนวิที่างการปฏิิบตัิท่ิี่�ด้ ่(Best way/  

Best practice) สำห์รับนำไปใช้ในการแก้ไขึ้ปัญห์าเห์ล่านั�นโด้ยการนำขึ้องรัฐเองแบบคืรอบจักรวิาล  

ที่ั�งน่� แม้ภายใติ้กระบวินที่ัศน์น่�ภาคืรัฐจะม่การใช้กฎห์มายในการปกคืรอง (ที่่�เน้นไปที่่�ผ่่้ม่สิที่ธิ�ออกเส่ยง) แติ่ก็

เป็นไปติามห์ลักขึ้องนิติิวิิธ่ (Rule by law) ห์รอืการใช้กฎห์มายเป็นเคืรื�องมือในการกล่าวิอ้างคืวิามชอบธรรม

ในการปกคืรองมากกว่ิาการใช้กฎห์มายในการปกคืรองเพัื�อประโยชน์สว่ินรวิมติามห์ลักนติิธิรรม (Rule of law)

3) นโยบายภาคืริัฐและการิจัดัการิแนวใหม� 
    (New public policy and management)

นโยบายภาคืรัฐและการจัด้การแนวิให์ม่เน้นห์ยิบยืมแนวิคืิด้การบริห์ารธ่รกิจเขึ้้ามาปรับใช้ 

เนื�องจากได้้รับอิที่ธิพัลจากแนวิคืิด้เสร่นิยมให์ม่ (Neo-liberalism) โด้ยภาคืรัฐให์้คืวิามสำคืัญกับการปรับ

เปล่�ยนร่ปแบบโคืรงสร้างองคื์กรให์้ม่ขึ้นาด้เล็กลง (Downsizing) โด้ยห์ันมาเน้นกำกับที่ิศที่างมากกวิ่านำเอง

ในที่ก่เรื�อง รวิมถ้งม่การแปรร่ปกจิการภาคืรฐัให์เ้ปน็ภาคืเอกชน (Privatization) การจา้งห์น่วิยงานภายนอก

ให์้ที่ำแที่น (Outsourcing) การจัด้ติั�งองคื์กรอิสระ (Autonomous organizations) และการให์้คืวิามสำคืัญ

กบัผ่ลการปฏิบิตัิงิาน (Performance based) ที่่�องิติวัิช่�วิดั้ที่่�ชดั้เจน เพืั�อให์ภ้าคืรฐัสามารถแขึ้ง่ขัึ้นและด้ำเนนิ

งานได้้อย่างม่ประสิที่ธิภาพั นอกจากน่� ภาคืรัฐยังม่่งเปิด้โอกาสให์้ภาคืเอกชนเขึ้้ามาร่วิมขึ้ับเคืลื�อนในร่ปแบบ

ขึ้องการเปน็ภาค่ืห์รอืห์่น้สว่ินการพัฒันาระห์วิา่งภาคืรฐัและภาคืเอกชน (Public Private Partnership: PPP) 

โด้ยม่การมองว่ิามน่ษย์เป็นที่รัพัยากรอันม่ค่ืา ส่วินประชาชนนั�นถ่กมองเป็นเสมือนล่กค้ืาท่ี่�ม่คืวิามต้ิองการ 

จะติ้องได้้รับการใส่ใจ

4) นโยบายสาธ์าริณะและการิบริิหาริจัดัการิแบบใหม� 
    (New public policy and governance)

นโยบายสาธารณะและการบริห์ารจัด้การแบบให์ม่ให์้คืวิามสำคัืญกับคื่านิยมประชาธิปไติยอย่าง

ยิ�งและเชื�อวิ่าการม่ส่วินร่วิมขึ้องพัลเมืองเป็นก่ญแจสำคืัญในการขึ้ับเคืลื�อนการบริห์ารจัด้การและนโยบาย

สาธารณะที่่�ติอบโจที่ย์ คื่ข่ึ้นานไปกับการยกระดั้บการบริห์ารจัด้การที่่�ด้/่ ธรรมาภิบาล (Good governance) 

ขึ้องกลไกรัฐ การเสริมสร้างคืวิามไวิ้วิางใจสาธารณะ และผ่ลักด้ันร่ปแบบการที่ำงานแบบร่วิมไม้ร่วิมมือห์รือ

ผ่น้กกำลังกัน (Collaboration) ระห์วิ่างเคืรือขึ้่าย โด้ยภาคืรัฐปรับบที่บาที่มาเป็นผ่่้อำนวิยคืวิามสะด้วิก 

มากขึ้้�น โด้ยเฉพัาะในการสร้างนโยบายและบริการสาธารณะร่วิมกัน (co-production of policy and 

services) โด้ยด้้งภาคืประชาสังคืมเขึ้้ามาด้้วิย
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5) นโยบายและการิบริิหาริจัดัการิทุ่�ยั�งยืนและชาญฉลาดัอย�างเป็นธ์ริริม 
    (Just-smart sustainable policy and governance)

นโยบายและการบริห์ารจัด้การที่่�ยั�งยืนและชาญฉลาด้อย่างเป็นธรรมให์้คืวิามสำคืัญกับการสร้าง

สงัคืมที่่�มค่ืวิามยต่ิธิรรมเปน็ฐานราก (justice-based) โด้ยม่ง่เนน้ใชก้ลไกห์ลายระด้บัในการสง่เสรมิคืวิามยั�งยนื 

(sustainability) ที่่�มค่ืวิามทัี่�วิถง้ (inclusivity) โด้ยไมม่ก่ารเลอืกปฏิบิตัิแิละที่ิ�งใคืรไวิข้ึ้า้งห์ลัง (leave no one 

behind) ห์รอืการติระห์นักในคืำว่ิา “สาธารณะ” อย่างแท้ี่จรงิ รวิมที่ั�งมก่ารนำนวัิติกรรมห์รือ เที่คืโนโลยต่่ิาง ๆ   

เข้ึ้ามาร่วิมใช้ในการบริห์ารจัด้การด้้วิย (smart) ที่ั�งน่� ภาคืรัฐสามารถแสด้งบที่บาที่ได้้ห์ลายลักษณะตัิ�งแต่ิ

การเป็นผ่่้ให์้บริการแพัลติฟ้อร์ม (platform provider) ผ่่้สร้างคืวิามร่วิมมือ (Collaborator) ผ่่้กำกับด้่แล 

(Regulator) ผ่่้สังเกติการณ์ (Observer) ติลอด้จนการผ่่้อำนวิยคืวิามสะด้วิก (Facilitator) เพืั�อส่งเสริม 

ให์้เกิด้การสื�อสารท่ี่�ด้่ในการร่วิมออกแบบนโยบายและการบริการสาธารณะที่่�อิงติามคืวิามต้ิองการที่่� 

ห์ลากห์ลาย (Customization) และเน้นมองไปขึ้้างห์น้า (Constructive style) 

อน้�ง ด้่เห์มือนว่ิาประเที่ศไที่ยยังคืงอย่่ในสามกระบวินที่ัศน์แรกเป็นห์ลัก (Poocharoen & 

Boossabong, 2023) ในขึ้ณะที่่�ห์ลายประเที่ศขึ้้ามผ่่านไปส่่สองกระบวินที่ัศน์ห์ลังได้้แล้วิ ด้้วิยเห์ติ่น่� TIPAD 

จ้งถ่กพััฒนาข้ึ้�นโด้ยม่แก่นแกนสำคืัญคืือสองกระบวินทัี่ศน์ส่ด้ที่้ายขึ้้างติ้น ที่ั�งน่� เพัื�อให์้สามารถเปร่ยบเที่่ยบ

ได้อ้ยา่งชดั้เจน จง้ขึ้อสรป่กระบวินที่ศันข์ึ้องนโยบายและการบรหิ์ารจดั้การสาธารณะที่ั�งห์า้ไวิด้้งัติารางที่่� 2.1
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ติารางที่่� 2.1 สร่ปกระบวินที่ัศน์ขึ้องการบริห์ารจัด้การและนโยบายสาธารณะ
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สาระในส่วินน่�ประกอบไปด้้วิย 1) พััฒนาการขึ้องนิยามขึ้องนโยบายสาธารณะ (the evolution 

of public policy definition) 2) แนวิคืิด้การวิิเคืราะห์์นโยบาย (policy analysis) และ 3) แนวิคืิด้การ

ออกแบบนโยบาย (policy design) อันม่รายละเอ่ยด้พัอสังเขึ้ปด้ังติ่อไปน่�

ในชว่ิงแรกนิยามขึ้องนโยบายสาธารณะ จำกัด้ติวัิอย่ท่ี่่�สิ�งที่่�รฐับาล (the government) กระที่ำและ

ก่อให์้เกิด้ผ่ลกระที่บติ่อพัลเมือง (citizens) ขึ้องตินเอง ก่อนที่่�ติ่อมาจะได้้ม่การขึ้ยายขึ้อบเขึ้ติรวิมไปถ้งสิ�งที่่� 

ภาคืรัฐในที่่กระด้ับ (the governments) ด้ำเนินการอันก่อให์้เกิด้ผ่ลกระที่บติ่อประชาชน (the people)  

จนมาถ้งจ่ด้ที่่�เน้นไปที่่�การติัด้สินใจ ซึ่้�งเป็นได้้ที่ั�งการเลือกที่่�จะกระที่ำ (action) ห์รือเลือกที่่�จะไม่กระที่ำ  

(inaction) และขึ้ยับกล่่มเป้าห์มายไปส่่สาธารณะ (the public) ซึ่้�งห์มายถ้งที่่กคืน ไม่จำเป็นจะติ้อง

เป็นพัลเมือง (ม่บัติรประชาชน) ห์รือประชาชนขึ้องรัฐนั�น ๆ เที่่านั�น เช่น ภาคืรัฐคืวิรด้่แลนักที่่องเท่ี่�ยวิ  

digital nomads ห์รือแม้แติ่แรงงานติ่างด้้าวิด้้วิย (Peters, 2021; Peters & Zittoun, 2016; Dye, 2013) 

แม้นิยามข้ึ้างติ้นด้่จะก้าวิห์น้ามากแล้วิ แติ่กระนั�นก็ยังม่คืวิามพัยายามในการขึ้ยายพัรมแด้น

นโยบายสาธารณะออกไปอ่ก กลา่วิคือื ขึ้ยับขึ้อบเขึ้ติจากสิ�งที่่�เปน็เพั่ยงการกระที่ำขึ้องภาคืรัฐไปส่ก่ารกระที่ำ 

2.2 แนวิคิดการวิิเคราะห์์และออกแบบนโยบาย
    (Policy analysis and design)

1) พัฒนาการิข็องนิยามข็องนโยบายสาธ์าริณะ
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ขึ้องปัจเจกบ่คืคืลห์รือกล่่มที่่�ด้ำเนินการในนามขึ้องภาคืรัฐห์รือสร้างอิที่ธิพัลราวิกับพัวิกเขึ้าเป็นภาคืรัฐ 

(Rhodes, 1997) โด้ยในม่มขึ้องผ่ลกระที่บที่่�เกิด้ขึ้้�นก็ไม่ได้้พัิจารณาเฉพัาะที่่�เกิด้ขึ้้�นติ่อมน่ษยชาติิเที่่านั�น  

ห์ากแติเ่ริ�มขึ้ยายไปนบัรวิมถง้สิ�งแวิด้ลอ้ม สตัิวิต์ิา่ง ๆ  และโลกที่ั�งใบน่� (Fischer, 2003; Ostrom, 1990) อ่กที่ั�ง 

ยงัม่การที่ำให้์เรื�องนโยบายสาธารณะเป็นเรื�องใกล้ติวัิขึ้องที่ก่คืนมากขึ้้�นเรื�อย ๆ  จากการต่ิคืวิามว่ิาที่นัที่ท่ี่่�ใคืรสกัคืน 

เริ�มแสด้งออกถ้งคืวิามติ้องการและเสนอแนวิที่างในการแก้ปัญห์าติ่าง ๆ  ในพัื�นที่่�สาธารณะ คืนนั�นก็ได้้เขึ้้ามา 

ข้ึ้องเก่�ยวิกับแวิด้วิงนโยบายสาธารณะเรย่บร้อยแล้วิ แม้ว่ิาเขึ้าจะเป็นใคืรก็ติาม (Wagenaar, 2014; Yanow, 2000)

การวิิเคืราะห์์ในแนวิที่างน่�ม่่งเพัื�อที่ำคืวิามเข้ึ้าใจนโยบายใด้นโยบายห์น้�ง เช่น การติั�งคืำถามว่ิา 

นโยบายม่กระบวินการสร้างอย่างไรและนโยบายม่การเปล่�ยนแปลงอย่างไร เป็นติ้น ซึ่้�งมักจะอาศัยการนำ 

กรอบแนวิคืิด้ห์รือติัวิแบบที่างนโยบายสาธารณะเขึ้้ามาช่วิย โด้ยกรอบแนวิคืิด้ห์รือติัวิแบบที่่�สำคืัญ 

ประกอบไปด้้วิย (Cairney, 2020; Dye, 2013; John, 2013 Weible & Sabatier, 2018)

การวิิเคืราะห์์เป็นการสร้างคืวิามร่้โด้ยอาศัยขึ้้อม่ลที่่�ม่อย่่ โด้ยในภาพัรวิมการวิิเคืราะห์์นโยบาย 

ม่วิัติถ่ประสงคื์ห์ลัก 2 ประการ คืือ (1) การสร้างคืวิามร่้เก่�ยวิกับนโยบาย (Knowledge of policy) และ  

(2) การสร้างคืวิามร่้สำห์รับนำไปใช้ในการพััฒนานโยบาย (Knowledge for policy) ซึ่้�งสามารถขึ้ยายคืวิาม

ได้้ด้ังติ่อไปน่�

2) การิวิเคืริาะห์นโยบาย (Policy analysis)

(1 )     การสร้างความร้้เก่�ยวกับนโยบาย (Knowledge of policy) 
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• การมองในเชิงิวิงจิร (Stages/Cycle) กลา่วิคืือ เป็นการอธบิายติั�งแติก่ารกอ่ติวัิขึ้องประเด้น็วิาระเชงิ

นโยบาย ไปจนถ้งการกำห์นด้นโยบาย การนำนโยบายไปปฏิิบัติิ และการติิด้ติามประเมินผ่ล

• การมุ่งเน้นไปที่่�ผ้้นำ (Elite) กล่าวิคืือ เป็นการให์้คืวิามสำคืัญกับบที่บาที่ขึ้องผ่่้นำที่่�ม่อิที่ธิพัลติ่อการ

ติัด้สินใจที่างนโยบาย ในขึ้ณะท่ี่�ส่วินที่่�เห์ลือคืือผ่่้ขึ้ับเคืลื�อนและรอรับด้อกผ่ลทัี่�งที่างบวิกและลบจาก

นโยบาย 

• การเน้นไปที่่�สถาบันที่่�สร้างนโยบาย (Institutions) กล่าวิคืือ ม่ฐานคืิด้วิ่านโยบายสาธารณะเป็น

ผ่ลผ่ลิติขึ้องสถาบันที่างการเมือง ซึ่้�งแยกระห์วิ่างสถาบันบริห์าร นิติิบัญญัติิ และติ่ลาการ

• การให์้คิวิามสำคิัญกับบที่บาที่กลุ่มห์รือเคิรือข้่าย (Group/Networks) กล่าวิคืือ เชื�อวิ่า 

นโยบายเกิด้จากการติ่อรองและประน่ประนอมระห์วิ่างคืวิามติ้องการที่่�แติกติ่างห์ลากห์ลายขึ้องกล่่ม

อิที่ธิพัลและกล่่มผ่ลประโยชน์ติ่าง ๆ ในสังคืม 

• การเน้นมองผ่านระบบ (System) กล่าวิคืือ มองนโยบายวิ่าเป็นผ่ลผ่ลิติ (output) จากระบบที่่�เริ�ม

ติ้นจากปัจจัยนำเขึ้้า (input) ที่่�สำคัืญคืือคืวิามติ้องการขึ้องประชาชนและการสนับสน่นที่างการเมือง 

กอ่นที่่�จะส่งผ่า่นมายังกระบวินการตัิด้สินใจ (process) ท่ี่�เป็นเสมือนกล่องด้ำ (black box) โด้ยที่ั�งห์มด้ 

ที่ั�งมวิลอย่ภ่ายใติส้ภาพัแวิด้ลอ้มห์น้�ง ๆ  (environment) ซึ่้�งมผ่่ลติอ่ระบบเปดิ้ด้งักลา่วิ ที่ั�งน่� การมองเชงิ

ระบบ สามารถพิัจารณาได้ใ้นอก่ลักษณะเช่นกนั กล่าวิคือื การพิัจารณาระบบย่อย (policy subsystems) 

ประชาคืมนโยบาย (policy communities) เคืรอืขึ้า่ยนโยบาย (policy networks) วิฒันธรรมนโยบาย 

(policy culture) โคืรงสร้างนโยบาย (policy structure) ประวิัติิศาสติร์นโยบาย (policy history)  

ปที่ัสถานที่างนโยบาย (policy norms) เรื�องเล่าที่างนโยบาย (policy narratives) ไปจนถ้งขึ้้อม่ลที่าง

นโยบาย (policy information) (พััฒนาจาก Howlett & Ramesh, 2020) 

• การพจิิารณ์าปจัิจิยัภายนอก (Exogenous determinants) กล่าวิคือื เชื�อว่ิาปัจจัยภายนอกมอิ่ที่ธิพัล

ติ่อการกำห์นด้นโยบายสาธารณะมากเป็นพัิเศษ เช่น แนวิคิืด้เสร่นิยมให์ม่ โลกาภิวิัติน์ และที่ิศที่าง

ขึ้องกระแสโลก ซ้ึ่�งนโยบายท่ี่�ด้่สามารถสร้างจากการเร่ยนร่้และนำเข้ึ้านโยบายมาจากที่่�อื�น (policy 

learning and policy transfer)

• การใส่ใจิต่อบที่บาที่ผ้้เชิ่�ยวิชิาญที่่�พัฒนานโยบายผ่านเที่คินิคิวิิเคิราะห์์ที่่�อิงห์ลักเห์ตุผล  

(Rational actors) กล่าวิคืือ ม่่งคืวิามสนใจไปที่่�การวิิเคืราะห์์นโยบายสาธารณะด้้วิยเที่คืนิคืติ่าง ๆ 

ขึ้องบรรด้าผ่่้เช่�ยวิชาญ โด้ยเชื�อวิ่าการอิงห์ลักเห์ติ่ผ่ลจะที่ำให์้ได้้ที่างเลือกที่่�สร้างผ่ลประโยชน์ส่งส่ด้แก่

สังคืม ซึ่้�งมาจากการเปร่ยบเที่่ยบกับที่างเลือกอื�น ๆ  โด้ยม่การคืำนวิณการใช้ที่รัพัยากรห์รือติ้นที่่นและ

ผ่ลประโยชนข์ึ้องแติล่ะที่างเลอืก ที่ั�งน่� การอิงห์ลกัเห์ติผ่่ลคือืการห์ลก่เห์ล่�ยงการเลอืกนโยบายที่่�มต่ิน้ที่น่

ห์รือคื่าด้ำเนินการส่งกวิ่าผ่ลติอบแที่น (ที่ั�งที่่�นับได้้และนับไม่ได้้ ที่ั�งที่างติรงและที่างอ้อม) 
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• การมองเชิิงพัฒนาการข้องการที่ำเพิ�มห์รือลดไปจิากเดิม (Incremental development) กล่าวิ

คืือ เนน้ไปท่ี่�การวิเิคืราะห์ส์ภาพัจรงิขึ้องนโยบายสาธารณะที่่�มกัจะไมไ่ด้เ้ริ�มจากศน่ย ์ห์ากแติม่าจากการ

ติ่อยอด้จากสิ�งที่่�เคืยด้ำเนินการมาในระยะที่่�แล้วิ (ปีงบประมาณที่่�ผ่่านมา) อันสืบเนื�องมาจากขึ้้อจำกัด้

ติ่าง ๆ ที่ั�งเวิลา ขึ้้อม่ล งบประมาณ และบ่คืลากร 

• การเน้นนวิัตกรรม (Innovative solutions) กล่าวิคืือ เป็นการวิิเคืราะห์์นโยบายจากการ 

แลกเปล่�ยนห์รอืระด้มไอเด้ย่นโยบาย (policy ideas) จากติวัิแสด้งท่ี่�ห์ลากห์ลายเพืั�อให์ไ้ด้แ้นวิที่างให์ม่ 

ๆ ในการแก้ปัญห์าเด้ิมที่่�ม่อย่่ บนฐานที่่�เชื�อวิ่าห์ากติ้องการสร้างคืวิามเปล่�ยนแปลงก็ติ้องมองห์านวิัติ

กรรม ทัี่�งเชิงผ่ลผ่ลิติและเชิงกระบวินการ โด้ยไม่จำเป็นติ้องอิงคืวิามเห์็นผ่่้นำ การใช้เที่คืนิคืที่่�เน้นอิง

ห์ลักเห์ติ่ผ่ล ห์รือการติ่อยอด้จากขึ้องเด้ิมเสมอไป อันเป็นกรอบแนวิคืิด้ห์รือติัวิแบบสำคืัญที่่�ม่อิที่ธิพัล

ติ่อการพััฒนา TIPAD 

ในส่วินขึ้องคืวิามร่้สำห์รับนำไปใช้ในการพััฒนานโยบายนั�นเน้นไปที่่�การติัด้สินใจที่างนโยบาย  

โด้ยเนน้ติอบคืำถามสำคืญัคือื เราจะสรา้งนโยบายท่ี่�ด่้อยา่งไร ห์รอื เราจะมว่ิธิก่ารเปล่�ยนแปลงนโยบายอยา่งไร 

ซึ่้�งคืวิามร่้ที่่�ติ้องการสามารถจำแนกออกได้้เป็น 4 ลักษณะให์ญ่ ๆ ประกอบไปด้้วิย

(2)    การสร้างความร้้สำาหรับนำาไปใช้้ในการพััฒนานโยบาย (Knowledge for policy) 
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• คิวิามร้้เชิิงเที่คินิคิ (Technical knowledge) กลา่วิคือื คืวิามร่ท้ี่่�องิคืวิามเช่�ยวิชาญ โด้ยเฉพัาะในเที่คืนคิื

การวิเิคืราะห์ ์ซึ่้�งจะได้้มาซึ่้�งที่างเลอืกท่ี่�สมเห์ติส่มผ่ลที่่�ส่ด้บนฐานขึ้องห์ลกัติรรกะที่างวิทิี่ยาศาสติรแ์ละ

เศรษฐศาสติร์ (instrumental/ scientific and economic rationality) โด้ยเน้นสื�อสารคืวิามจริงติ่อ 

ผ่่ม้อ่ำนาจ (speak truth to power) (Lasswell, 1971) ที่ำให์ก้ารสรา้งคืวิามร่ท้ี่างนโยบายในลกัษณะเชน่น่� 

มักมาจากการวิิเคืราะห์์นโยบายเชิงเที่คืโนเคืรติ (Technocratic policy analysis) (ด้่ตัิวิอย่างจาก 

Dunn, 2018)

• คิวิามร้้เชิิงปที่ัสถาน (Normative knowledge) กล่าวิคืือ คืวิามร่้เก่�ยวิกับคืวิามคืิด้ ม่มมอง และคื่า

นยิมขึ้องผ่่ค้ืนในสงัคืม ซึ่้�งนกัวิเิคืราะห์น์โยบายที่ำห์น้าที่่�เสมอืนเปน็ “นกัติค่ืวิาม” ที่่�แปลงคืวิามติอ้งการ

ขึ้องแติล่ะที่่�ไปสื�อสารติอ่ผ้่่ม่อำนาจตัิด้สินใจ โด้ยเน้นเสนอที่างเลือกที่่�เห์มาะสม บนฐานขึ้องติรรกะที่าง

สังคืมและวิัฒนธรรม (socio-cultural rationality) โด้ยการสร้างคืวิามร่้ที่างนโยบายในลักษณะเช่นน่�

มาจากการวิิเคืราะห์์นโยบายเชิงติ่คืวิามห์รือเชิงสื�อสารเรื�องราวิ (Interpretive/ narrative policy 

analysis) (Wagenaar, 2014; Yanow, 2000) 

• คิวิามร้้เก่�ยวิกับอารมณ์์คิวิามร้้สึก (Emotional knowledge) กล่าวิคืือ คืวิามร่้ในลักษณะขึ้องการ

เขึ้้าใจคืวิามร่้ส้กน้กคืิด้ขึ้องผ่่้อื�น ราวิกับวิ่านักวิิเคืราะห์์นโยบายเป็นคืนนั�น ๆ เอง ซึ่้�งที่ำให์้พัวิกเขึ้าติ้อง 

ม่คืวิามอ่อนไห์วิเป็นพัิเศษติ่อโลกภายในขึ้องผ้่่คืน และเน้นเสนอขึ้้อเสนอเชิงนโยบายที่่�ติอบโจที่ย์จ่ด้ 

เจ็บปวิด้ (pain point) ห์รือมองไปถ้งที่างเลือกที่่�สร้างคืวิามห์วัิงให์้สังคืมได้้ บนฐานขึ้องติรรกะที่าง

จิติวิิที่ยาเป็นห์ลัก โด้ยการสร้างคืวิามร่้ที่างนโยบายในลักษณะเช่นน่�มาจากการวิิเคืราะห์์นโยบายที่่�อิง

คืวิามเห์็นอกเห์็นใจห์รือการเอาใจเขึ้ามาใส่ใจเรา (Empathetic/ sentimental policy analysis) 

(Durnova, 2019; 2015) 

• คิวิามร้้ที่่�ร่วิมกันสร้าง (Co-production of knowledge) กล่าวิคืือ คืวิามร่้ที่่�มาจากการเปิด้ใจรับ 

ลักษณะขึ้องคืวิามร่้ที่่�กล่าวิถ้งที่ั�งห์มด้ก่อนห์น้าน่� ห์รืออ่กนัยคืือไม่นับรวิมเฉพัาะคืวิามร่้เชิงเที่คืนิคื  

แติก่ไ็มเ่อาเฉพัาะคืวิามร่เ้ชงิปทัี่สถานห์รอืคืวิามร่เ้ชงิอารมณค์ืวิามร่ส้ก้ เพัราะที่ก่รป่แบบขึ้องคืวิามร่ล้ว้ิน

ม่ผ่ลติ่อการสร้างนโยบายที่่�ด้่ที่่ามกลางคืวิามสลับซึ่ับซึ่้อนที่ั�งสิ�น (Innes & Booher, 2010; Forester, 

1993) ซึ่้�งการผ่สมผ่สานคืวิามร่้ห์ลากห์ลายลักษณะ (TIPAD เน้นเป็นพัิเศษ) จะติ้องอาศัยบที่บาที่ขึ้อง

นักวิิเคืราะห์์นโยบายในฐานะกระบวินกรท่ี่�สามารถอำนวิยคืวิามสะด้วิกขึ้องการวิิเคืราะห์์นโยบายใน

เชิงปร้กษาห์ารือ (deliberative policy analysis) ได้้ โด้ยจะติ้องส่งเสริมการวิิพัากษ์อย่างฉันที่์มิติร

และการนับรวิมเปน็สำคัืญ ด้ว้ิยการยอมรับว่ิาเรื�องนโยบายเปน็ที่ั�งศาสติร์และศิลป์ (Wildavsky, 2005) 

พัร้อมที่ั�งให์้น�ำห์นักกับติรรกะเชิงการสื�อสาร (communicative rationality) ที่่�ขึ้้อเสนอที่่�ด้่ที่่�ส่ด้นั�นก็

คืือขึ้้อเสนอที่่�เห์็นพั้องติ้องกันได้้มากที่่�ส่ด้นั�นเอง (Fischer & Boossabong, 2018)

Karnklon Raktham
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THAILAND INNOVATIVE POLICY ANALYSIS AND DESIGN 

17

ในขึ้ณะที่่�การวิิเคืราะห์์นโยบายเน้นในมิติิขึ้องการตัิด้สินใจ แต่ิการออกแบบนโยบายเน้นมอง 

ภาพัรวิมติั�งแติ่ติ้นไปจนจบ โด้ยพัิจารณาอย่างรอบคือบถ้งปัญห์าสาธารณะห์รือจ่ด้เจ็บปวิด้ (problems/  

pain-points) ติัวิเลือกที่างนโยบาย (policy choices) เคืรื�องมือและการแที่รกแซึ่งที่างนโยบาย (policy 

instruments and interventions) และแนวิที่างการเร่ยนร่้ที่างนโยบาย (policy learning) เพัื�อสร้าง 

คืวิามเป็นไปได้้ในการขึ้ับเคืลื�อนนโยบายจริง โด้ยม่่งติอบสนองติ่อคืวิามติ้องการขึ้องกล่่มเป้าห์มาย  

(policy end-users) (Peters, 2018; Howlett, 2019) 

ในอ่กแง่ห์น้�งกล่าวิได้้ว่ิาการออกแบบนโยบายคืือการคืำน้งถ้งกล่่มเป้าห์มายพัร้อมที่ั�งประเมิน

คืวิามเป็นไปได้้และผ่ลกระที่บที่่�คืาด้วิ่าจะเกิด้ข้ึ้�น (Feasibilities/ Impact assessment) จากที่างเลือก

นโยบายติั�งแติ่ต้ิน พัร้อมที่ั�ง ติั�งคืำถามถ้งเคืรื�องมือและการแที่รกแซึ่งที่างนโยบายไว้ิล่วิงห์น้า ที่ั�งที่่�เน้น

บที่บาที่รัฐ บที่บาที่กลไกนอกภาคืรัฐ ห์รือบที่บาที่ร่วิม (Peters & Fontaine, 2022) ติลอด้จนกำห์นด้

เกณฑ์์ในการติิด้ติามประเมินผ่ลนโยบายไว้ิแติ่เนิ�น ๆ กล่าวิคืือ จะเน้นประสิที่ธิภาพัที่างเศรษฐกิจ คืวิาม

เป็นธรรมที่างสังคืม การเสริมสร้างอิสรภาพั ห์รือการรักษาคืวิามมั�นคืงปลอด้ภัยเป็นห์ลัก (Stone, 2002)  

ที่ั�งน่� กระบวินการออกแบบนโยบายที่่�ด้่พั้งอาศัยการปร้กษาห์ารือเป็นแกนห์ลักเพืั�อให้์ผ่่้ม่ส่วินได้้ส่วินเส่ย 

ได้ม้องเห็์นภาพัรวิมขึ้องสิ�งที่่�จะเกิด้ขึ้้�นจากต้ินที่างไปจนถง้ปลายที่างร่วิมกนั (Boossabong & Fischer, 2022) 

ซึ่้�งในมิติิน่� TIPAD จะเน้นเป็นพัิเศษ

3) การิออกแบบนโยบาย (Policy design)
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การคืิด้เชิงซัึ่บซ้ึ่อนเป็นการพัยายามที่ำคืวิามเข้ึ้าใจและอธิบายถ้งคืวิามซัึ่บซ้ึ่อนขึ้องระบบที่่�เป็น

อย่่ โด้ยม่ห์น่วิยการวิิเคืราะห์์คืือติัวิขึ้องระบบคืวิามซึ่ับซึ่้อน (Complex system) (Eppel, 2017; Teisman 

& Klijn, 2008) ซึ่้�งการคืิด้เชิงซึ่ับซึ่้อนน่�กระที่่้งให์้นักวิิเคืราะห์์และออกแบบนโยบายคืิด้แบบไม่เป็นเส้นติรง 

(Non-linearity) และมองให์เ้ห์น็ถง้คืวิามเชื�อมโยงขึ้องระบบ ผ่า่นการที่ำคืวิามเขึ้า้ใจกระบวินการกอ่รป่ก่อรา่ง 

(Pattern formation) ขึ้องโคืรงสร้างขึ้องระบบที่่�ม่ลักษณะขึ้องการจัด้การตินเอง (Self-organization)  

ในระด้ับห์น้�ง พัร้อมที่ั�งมองให์้เห์็นคืวิามสลับซึ่ับซึ่้อนขึ้องคืวิามสัมพัันธ์ภายในเคืรือข่ึ้ายท่ี่�ม่การอ่บัติิข้ึ้�น  

(Emergent) ปรับติัวิ (Adaptive) และวิิวิัฒน์พัร้อม ๆ กัน (co-evolutionary) ไปได้้ติลอด้เวิลา ก่อนที่่�จะ

ติดั้สนิใจเชงินโยบายในการรบัมอืกับปญัห์าห์น้�ง ๆ  ให้์สอด้รบักบัคืวิามสลับซึ่บัซึ่อ้นที่่�มอ่ย่่นั�น (Boulton, Allen 

& Bowman, 2015; Cairney, 2012; Geyer & Cairney, 2015; Morçöl, 2012)

2.3 การคิดเชิิงซัับซั้อนเพืิ� อการวิิเคราะห์์และออกแบบนโยบาย
    (Complexity Thinking for policy analysis and design)

ที่ั�งน่� กรอบคิืด้สำห์รับช่วิยในการตัิด้สินใจที่่�นิยมใช้ร่วิมกับการคิืด้เชิงซัึ่บซ้ึ่อน คืือ “Cynefin 

Framework” ขึ้อง David Snowden (ด้่ติัวิอย่างการนำไปใช้ใน Poocharoen, Straussman & Guinn, 

2021; Poocharoen, Thiengburanathum & Lee, 2020; OECD, 2009; Patrick & Julia, 2017) ซึ่้�งม่

การจำแนกระด้ับคืวิามซึ่ับซึ่้อนขึ้องปัญห์าและวิิธ่การรับมือออกเป็น 4 ระด้ับ ด้ังติ่อไปน่� 

1) ปญัห์าที่่�ตรงไปตรงมา (Simple, obvious problem) มล่กัษณะสำคัืญคือืสามารถห์าคืวิาม

สัมพัันธ์ขึ้องเห์ติ่และผ่ลได้้ชัด้เจนจนพัอจะคืาด้การณ์ได้้ ซ้ึ่�งแนวิที่างรับมือที่่�เห์มาะสมสามารถที่ำได้้ด้้วิยการ 

นำแนวิปฏิิบัติิที่่�ด้่ (Best practice) ที่่�เคืยม่มาปรับใช้ได้้เลย 

Two different views of systems thinking

Mechanicle worldview - 
prediction,certainty, control

Complexity worldview - 
emergent, adaptive, co-evolutionary
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2) ปญัห์าที่่�มค่ิวิามซับัซัอ้น (Complicated problem) มล่กัษณะสำคืญัคือืไมส่ามารถห์าคืวิาม

สมัพันัธข์ึ้องเห์ติแ่ละผ่ลได้ภ้ายในที่นัที่ทั่ี่นใด้ (แติย่งัสามารถห์าคืวิามสมัพัันธไ์ด้)้ ซ้ึ่�งแนวิที่างรบัมอืท่ี่�เห์มาะสม

สามารถที่ำได้ด้้ว้ิยการอาศัยผ่่เ้ช่�ยวิชาญมาร่วิมกนัวิเิคืราะห์ ์(Expert judgement) เพืั�อห์าแนวิที่างที่่�เห์มาะสม  

(Good practice) ในการรับมือติ่อไป

3) ปญัห์าที่่�มค่ิวิามยุง่เห์ยิง (Complex problem) มล่กัษณะสำคัืญคือืแม้จะสามารถถอด้คืวิาม

สมัพันัธข์ึ้องเห์ติแ่ละผ่ลได้ ้แติก่ส็ามารถเปล่�ยนแปลงได้ต้ิลอด้เวิลา ซ้ึ่�งอาจที่ำให์เ้สน้คืวิามสมัพัันธนั์�นเปล่�ยนไป

ได้้ที่่กเมื�อ ห์ลายกรณ่ติ้องรอให์้เกิด้เห์ติ่ก่อนจ้งเห์็นผ่ลกระที่บ ด้ังนั�น แนวิที่างรับมือที่่�เห์มาะสมจ้งติ้องอาศัย

การเชื�อมโยงคืวิามคืิด้และประสบการณ์ขึ้องผ่่้เก่�ยวิขึ้้อง (Sensing) โด้ยลองห์าร่ปแบบ (Emerging pattern) 

และที่ด้ลองคืล่�คืลายปัญห์าในลักษณะขึ้องการลองผ่ิด้ลองถ่กไปก่อน 

4) ปัญห์าที่่�ม่คิวิามโกลาห์ล (Chaos problem) ม่ลักษณะสำคืัญคืือไม่สามารถห์าคืวิาม

สัมพัันธ์ขึ้องเห์ต่ิและผ่ลได้้ และเป็นปัญห์าที่่�ยังไม่ม่ที่างออกติายติัวิมาก่อน ด้ังนั�น สิ�งที่่�คืวิรที่ำประการแรก 

เมื�อเกิด้ปัญห์าด้ังกล่าวิขึ้้�นคืือใช้จินตินาการร่วิมและรับมือไปก่อนเพืั�อคืวิบคื่มห์รือบรรเที่าสถานการณ์ไม่ให์ ้

เลวิร้ายลงกว่ิาเดิ้ม จากนั�นจ้งค่ือยประเมินสถานการณ์แล้วิปรับมาติรการต่ิาง ๆ ติามห์น้างานที่่�เกิด้ขึ้้�น  

โด้ยเน้นการเร่ยนร่้และปรับติัวิ โด้ยไม่คืาด้ห์วิังวิ่าจะม่ส่ติรสำเร็จร่ป

ทุ่�มา: https://agilefellow.com/2015/10/20/cynefin-decision-framework-and-agility/
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คืวิามฉลาด้ที่างอารมณ์ห์รือการรับร่้เชิงอารมณ์คืวิามร้่ส้กช่วิยให์้นักวิิเคืราะห์์และออกแบบ

นโยบายสามารถที่ำคืวิามเขึ้้าใจถ้งรากขึ้องปัญห์าท่ี่�ซึ่่อนอย่่ในระด้ับจิติใติ้สำน้ก (Unconsciousness) 

(Kahneman, 2011) โด้ยเริ�มจากการพัฒันาที่กัษะในการที่ำคืวิามเขึ้า้ใจและจดั้การตินเอง (Self-awareness 

and management) ซ้ึ่�งเป็นที่ักษะในระดั้บบ่คืลล (Personal skills) ส่่การพััฒนาที่ักษะในการเอาใจเขึ้า 

มาใส่ใจเราเป็นพิัเศษร่วิมกับทัี่กษะในการคิืด้สร้างสรรค์ื (Creativity) เพัื�อให้์สามารถจินตินาการและที่ำคืวิาม

เขึ้้าใจถ้งอารมณ์ คืวิามห์วิัง คืวิามกลัวิ ห์รือคืวิามร่้ส้กน้กคืิด้ขึ้องผ่่้คืนในสังคืม (Social awareness) อันเป็น

ที่ักษะที่างสังคืม (Social skills) ที่่�สำคัืญสำห์รับใช้ในการประกอบการตัิด้สินใจที่างนโยบายที่่�ผ่นวิกรวิม 

ที่่กกล่่มคืน (inclusive) โด้ยไม่ที่ิ�งใคืรไวิ้ขึ้้างห์วิัง (Goleman, 1996; Morrell, 2010)

2.4 ควิามฉลาดทางอารมณ์ในการวิิเคราะห์์และออกแบบนโยบาย    
(Emotional Intelligence in policy analysis and design)

Acknowledgement: Qamaruzzaman for his ideas

Responsible decision making

Relationship skills

Self-awareness

Self-management

Social awareness
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การคืิด้เชิงออกแบบเป็นกระบวินการคิืด้ท่ี่�พัยายามที่ำคืวิามเข้ึ้าใจปัญห์าและคืวิามต้ิองการขึ้อง 

ผ่่้ใช้งาน (User’s needs) เพัื�อนำเสนอแนวิที่างแก้ไขึ้ติามม่มมองขึ้องผ่่้ใช้งานห์รือในโลกนโยบายคืือผ่่้รับ

บรกิารสาธารณะ/กล่ม่เปา้ห์มายขึ้องนโยบาย โด้ยคืณ่ลกัษณะสำคืญัขึ้องการคืดิ้เชงิออกแบบ คือื การให์ค้ืวิาม

สำคืญักบัประสบการณ์ขึ้องผ่่ใ้ช้งาน/ผ่่รั้บบรกิาร/กล่่มเป้าห์มาย (User experience) การที่ด้ลองและปรับแติง่ 

(Experimentation and customization) การให์้คืวิามสำคืัญกับกระบวินการปลายเปิด้ (Open-ended) 

และ การที่ำงานเชิงคืวิามร่วิมมือ (Collaborative) ซึ่้�งจะเห์็นได้้วิ่าการคิืด้เชิงออกแบบนั�นให์้คืวิามสำคืัญ 

กับมน่ษย์ (Human-centered design) เป็นอย่างยิ�ง (Lewis, McGann & Blomkamp, 2020) 

ที่ั�งน่� การคืิด้เชิงออกแบบประกอบไปด้้วิย 5 ขึ้ั�นติอนเบื�องติ้น ได้้แก่ 1) การเขึ้้าถ้งคืวิามติ้องการ

และปญัห์าขึ้องผ่่ใ้ช้งาน/ผ่่ร้บับรกิาร/กล่่มเป้าห์มาย (Empathize) 2) การที่ำคืวิามเข้ึ้าใจติวัิปญัห์าที่่�ได้จ้ากการ

สังเกติและวิิเคืราะห์์ (Define) 3) การระด้มไอเด้่ยขึ้องแนวิที่างแก้ไขึ้ปัญห์า (Ideate) 4) การพััฒนาแนวิที่าง

ติ้นแบบ (Prototype) ที่่�สามารถติอบโจที่ย์ติามคืวิามติ้องการขึ้องเป้าห์มาย และ 5) การที่ด้ลองด้ำเนินการ 

(Test) ก่อนที่่�จะสร่ปบที่เร่ยนเพัื�อการขึ้ยายผ่ลติ่อไป ซึ่้�งจะเห์็นวิ่าการคืิด้ในลักษณะน่�เป็นฐานสำคืัญขึ้องการ

พััฒนานวิัติกรรม รวิมไปถ้งนวิัติกรรมเชิงนโยบาย (Mintrom & Luetjens, 2016; Mintrom & Thomas, 

2018) ซึ่้�งถ่กม่่งเน้นโด้ย TIPAD

2.5 การคิดเชิิงออกแบบเพืิ�อการวิิเคราะห์์และออกแบบนโยบาย 
    (Design thinking for policy analysis and design)

ทุ่�มา: Zbinden, M. D., & Rossetti, G. (2020)
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แม้วิ่าการคืิด้เชิงอนาคืติจะได้้ถ่กนำมาใช้ในที่างนโยบายสาธารณะอย่างยาวินาน ที่ว่ิา ในการใช้

แบบด้ั�งเด้ิม (traditional/ conventional foresight) การคืิด้เชิงอนาคืติได้้ถ่กนำมาใช้เพัื�อ  ‘การคืาด้การณ์ 

(prediction or forecasting)’ ถ้งสิ�งที่่�จะเกิด้ขึ้้�นในอนาคืติ (probable futures - likely to happen) โด้ย

การวิเิคืราะห์จ์ากสถติิแิละแนวิโนม้ติา่ง ๆ  ในปจัจ่บนั (current trends) และพัยายามคืาด้การณอ์นาคืติอยา่ง

แม่นยำ เพัื�อที่่�จะชว่ิยให์ส้ามารถจดั้ที่ำแผ่นและยท่ี่ธศาสติรใ์นการรบัมอืกบัคืวิามเส่�ยงและห์ลก่เล่�ยงกบัอนาคืติ

ท่ี่�ไมพ่ัง้ปรารถนา ที่ั�งน่�โด้ยมฐ่านคิืด้ที่่�ว่ิาแนวิโน้มและสถานการณ์ที่่�เป็นสภาพัแวิด้ล้อมที่ั�งจากอด้ต่ิและปัจจบั่น

จะยังคื่อนขึ้้างคืงที่่� การเปล่�ยนแปลงจ้งจะเป็นแบบไม่ติ่างจากเด้ิมนัก (incremental change) และอนาคืติ

จ้งเป็นแบบเส้นติรง ที่่�เราร่้ได้้ สามารถคืาด้การณ์ได้้ และคืวิบคื่มได้้ (UNDP, 2018: 2022) 

อย่างไรก็ติาม ศาสติร์ด้้านการคืิด้เชิงอนาคืติได้้ม่การพััฒนาอย่างติ่อเนื�อง โด้ยที่่�แนวิที่างขึ้องการ

คืิด้เชิงอนาคืติ (foresight) และ อนาคืติศาสติร์ (futures studies) ในแบบร่วิมสมัยในปัจจ่บันนั�น ม่่งให์้ 

คืวิามสำคืญัไปไกลกวิา่เพัย่งการคืาด้การณอ์นาคืติ (foresight, not forecast) (Inayatullah, 2013; UNDP, 

2018: 2022) ที่ั�งน่� เนื�องจากเป็นที่่�ประจักษ์ร่วิมกันแล้วิวิ่าโลกเผ่ชิญกับประเด้็นปัญห์าที่่�สลับซึ่ับซึ่้อนมากขึ้้�น

และเปล่�ยนแปลงเร็วิขึ้้�น และคืวิามไม่แน่นอนส่ง ด้ังนั�น การใช้ Foresight ในปัจจ่บันจ้งม่่งส่่การเน้นการใช้

คืวิามร่้ท่ี่�ห์ลากห์ลายเพัื�อเปิด้ให์้เห์็นและที่ำคืวิามเขึ้้าใจร่วิมกันวิ่าอนาคืติที่่�สามารถเกิด้ได้้นั�นม่ห์ลากห์ลาย

ร่ปแบบ (plausible futures – could happen) และยิ�งไปกวิ่านั�น ให์้คืวิามสำคืัญอย่างยิ�งกับการคืิด้เชิง

อนาคืติแบบมส่ว่ินรว่ิมและการปรก้ษาห์ารอืโด้ยนบัรวิมผ่่ค้ืนจากมม่มอง คืวิามเห์น็ และคืวิามร้่ท่ี่�ห์ลากห์ลาย 

(participatory, deliberative and inclusive foresight) เพัื�อร่วิมน้กถ้งอนาคืติที่่�พั้งปรารถนาร่วิมกัน 

(preferrable future) บนฐานคืิด้ที่่�เชื�อมั�นวิ่าอนาคืติที่่�พั้งปรารถนานั�นเป็นสิ�งที่่�สามารถสร้างร่วิมกันได้้และ

ติ้องสร้างร่วิมกันอย่างติ่อเนื�องที่ั�งระยะสั�น ระยะกลาง และระยะยาวิ

ยิ�งไปกวิ่านั�น foresight ให์้คืวิามสำคืัญกับแนวิที่างการมองอนาคืติเชิงวิิพัากษ์ (critical futures 

approach) ในการพัฒันานโยบายสาธารณะ ท่ี่�ติั�งอย่่บนฐานคืดิ้ที่่�วิา่ การที่่�ผ่่ค้ืนจะสามารถมองเห์น็และนก้ถง้

อนาคืติร่ปแบบติ่าง ๆ  ที่่�เป็นไปได้้เช่นกัน (alternative futures) และสามารถจะคืิด้ถ้งและสร้างอนาคืติที่่�พั้ง

ปรารถนาและอนาคืติที่่�คืวิรจะเป็นได้้นั�น จำเป็นอย่างยิ�งที่่�จะติ้องวิิเคืราะห์์ประเด้็นนโยบายนั�น ๆ ที่่�ไปไกล

กวิ่าเพั่ยงการวิิเคืราะห์์จากข้ึ้อม่ล สถิติิ สถานการณ์ปัจจ่บันโด้ยผ่่้เช่�ยวิชาญ ไปส่่การที่่�ผ่่้คืนได้้วิิเคืราะห์์และ

ที่ำคืวิามเขึ้้าใจร่วิมกัน (unpack an issue at a deeper level) ถ้งระบบที่่�และสภาพัแวิด้ล้อมสนับสน่น

ให์้ประเด้็นปัญห์าที่างนโยบายนั�นเกิด้ขึ้้�น และวิิเคืราะห์์ล้กลงไปถ้งระด้ับม่มมอง ฐานคืิด้ที่่�อย่่เบื�องห์ลัง 

2.6 การคิดเชิิงอนาคตเพืิ�อการวิิเคราะห์์และออกแบบนโยบาย 
     (Futures thinking for policy analysis and design)
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โคืรงสร้างที่างสังคืมและวัิฒนธรรมที่่�สนับสน่นให้์ประเด็้นปัญห์านั�นคืงอย่่ ไปจนถ้งการวิิเคืราะห์์ระดั้บ 

ล้กที่่�ส่ด้คืือ มายาคืติิห์รือการเปร่ยบเปรย ซึ่้�งเป็นได้้ที่ั�งเรื�องเล่า คืวิามเชื�อที่่�ม่ร่วิมกันมายาวินานแบบไม่ร่้ติัวิ 

กระที่ั�งกลา่วิได้ว่้ิา ห์ากติอ้งการจินตินาการให์ม่ (reimagine) เพืั�อสรา้งอนาคืติที่างเลือกและที่่�พ้ังปรารถนานั�น  

สิ�งที่่�สำคืัญที่่�ส่ด้อย่างแที่้จริงคืือการเปล่�ยนเรื�องเล่าในระด้ับที่่�ล้กที่่�ส่ด้น่�ให์ม่และจินตินาการถ้งการ 

เปร่ยบเปรยให์ม่ที่่�คืวิรจะเป็นเพัื�อสร้างการเปล่�ยนแปลง (Inayatullah, 2013; UNDP, 2022)

Types of futures

ทุ่�มา: https://www.slideshare.net/mkconway/campusdesign-of-the-future



3
บทท่�
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3 เครื�องมอืในการวิเิคราะห์แ์ละออกแบบนโยบายในเชิิงนวิตักรรม 
สำำาห์รับประเทศไทย ประกอบไปด้วิย 12 เครื�องมือ ได้แก่

3.11

3.9

3.7

3.5

3.3

3.1

3.12

3.10

3.8

3.6

3.4

3.2

ดชัินชีีิวัดคิณุลกัษณะคิวามทัั�วถึึง  
คิวามเป็็นนวัตกรรมและคิวามสามารถึใน

การสร้างการเป็ลี�ยนแป็ลงทัางด้านนโยบาย 
(Inclusive, Innovative & Transformative  

Policy Index: IIT Index)

เคิร่�องม่อและกลไกการดำาเนินนโยบาย 
(Policy instruments and interventions)

Futures triangle

Empathy map

Persona

การวิเคิราะหภ์ูเูขานำ�าแขง็หร่อ
การวิเคิราะห์แบบหลายลำาดบัชิั�น 

(Causal Layered Analysis: CLA)

Feedback capture grid

การป็ระเมนิผลกระทับทัางอารมณ์ 
(Emotional Impact Assessment)

Backcasting

การคิิดแบบสวมหมวก 6 ใบ 
(Six thinking hats)

(Policy) Journey map

การวิเคิราะห์คิวามหวังและคิวามกลัว 
(Hope and fear analysis)
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การวิเิคืราะห์ภ์เ่ขึ้าน�ำแขึ้ง็ห์รอืห์รอืการวิเิคืราะห์แ์บบห์ลายลำด้บัชั�น (Causal Layered Analysis: 

CLA) เป็นเที่คืนิคืการวิิเคืราะห์์เพัื�อสำรวิจถ้งระด้ับเห์ติ่ปัจจัยเชิงล้ก (Horizon Scanning) ในแติ่ละลำด้ับชั�น 

ที่่�พััฒนาขึ้้�นโด้ย Sohail Inayatulah (2013) นักอนาคืติศาสติร์ชาวิปาก่สถาน-ออสเติรเล่ย โด้ย CLA  

ประกอบไปด้้วิย 4 ลำด้ับชั�น ได้้แก่

1

2

3

4

ที่ั�งน่� TIPAD นำ CLA มาใชิ้เป็นแกนกลางข้องการวิิเคิราะห์์ โด้ยมอง CLA วิ่าเอื�อที่ั�งการคืิด้เชิง

อนาคืติ (Future thinking) และการคืิด้เชิงวิิพัากษ์ (Critical thinking) พัร้อมที่ั�งขึ้ยายพัลังในการวิิเคืราะห์์

ขึ้อง CLA น่�ออกไปคืรอบคืล่มที่ั�งในการมองปัญห์าและการมองที่างออกเชิงนโยบาย จากมิติิที่่�สังเกติเห์็นได้้ 

ไปส่่มิติิในเชิงระบบและโคืรงสร้าง มิติิม่มมองห์รือโลกที่ัศน์ที่างสังคืม และมิติิจิติใติ้สำน้ก

ปัญหา  (litany  or  problem)  ที่่�สะที่้อนผ่่านเหตุุการณ์ ์
ปรากฏการณ์์ แนวโน้ม ความคิดเห็น นโยบาย และข้้อม้ล
เช้ิงสถิิตุิ (facts, data, observables)

สาเหตุุข้องปัญหา  (cause)  ที่่�อย้่ในระดับข้องระบบและ
โครงสร้าง (systems, structures)

กระบวนที่ศัน์ (worldview) แนวคดิ วาที่กรรม วฒันธรรม 
และค่านิยม (deep culture, alternative discourse, 
ways of knowing) ที่่�ส่งเสริมให้เกิดปัญหาดังกล่าว 

ความเช้่�อ เร่�องเล่า มายาคตุิที่่�ฝัังรากลึก (unconscious 
beliefs, myths, metaphors,  narratives)  ที่่�สะที่้อน
ถิึงตุ้นตุอข้องปัญหา

3.1 การวิิเคราะห์์ภููเข้านำ�าแข็้งห์รือห์รือการวิิเคราะห์์แบบ
     ห์ลายลำาดับชัิ�น (Causal Layered Analysis: CLA)
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การวิิเคืราะห์์คืวิามห์วิังและคืวิามกลัวิเป็นเคืรื�องมือที่่�ช่วิยในการถอด้รห์ัสปัญห์าสาธารณะที่่�ล้ก

ไปกว่ิาการวิเิคืราะห์ปั์ญห์าเชงิเที่คืนิคืจากม่มท่ี่�วัิด้ได้อ้ยา่งเด้ย่วิ โด้ยเอาผ้ค้ินเปน็ศน้ยก์ลางข้องการที่ำคิวิาม

เข้า้ใจิประเดน็ที่่�คิวิรจิะไดร้บัการพฒันา ซ้ึ่�งสามารถเชื�อมไปส่ ่CLA และแยกคืวิามห์วิงัและคืวิามกลวัิออกได้้

เป็น 4 ลำด้ับชั�น ได้้แก่

1) คิวิามห์วิังและคิวิามกลัวิภายนอกที่่�สามารถสัมผัสได้ เช่น กลัวิที่่�จะถ่กที่ำร้ายร่างกาย (ที่าง

กายภาพั) ห์รือ การม่คืวิามห์วิังที่่�จะม่รายได้้เพัิ�มมากขึ้้�น 

2) คิวิามห์วิังและคิวิามกลัวิในเชิิงระบบและโคิรงสร้าง เช่น กลัวิที่่�จะได้้รับการปฏิิบัติิอย่างไม่

เป็นธรรม ห์รือ การม่คืวิามห์วิังที่่�จะได้้รับโอกาสอันเที่่าเที่่ยมกันในสังคืม

3) คิวิามห์วิังและคิวิามกลัวิในระดับวิาที่กรรมห์รือคิวิามเชิื�อที่่�มาจากการสรรคื์สร้างโด้ยสังคืม 

(social construction) ที่่�ในที่่�สด่้กเ็ขึ้า้ไปมอ่ทิี่ธพิัลติอ่คืวิามคืดิ้ภายในขึ้องเรา เชน่ กลวัิการคืรอบงำโด้ยระบบ

อำนาจนิยม ห์รือ การม่คืวิามห์วิังที่่�จะเห์็นประชาธิปไติยงอกงาม 

4) คิวิามห์วิังและคิวิามกลัวิภายใต้จิิตสำนึกซึ่้�งเชื�อมโยงกับกลไกที่างจิติวิิที่ยา เช่น ปมภายใน

จิติใจที่่�ก่อให์้เกิด้คืวิามกลัวิในการถ่กปฏิิเสธ ห์รือ การม่คืวิามห์วิังที่่�จะได้้รับการติอบสนองติ่อคืวิามติ้องการ

ห์รือประสบคืวิามสำเร็จด้ังใจที่่�ปรารถนา

3.2 การวิิเคราะห์์ควิามห์วัิงและควิามกลัวิ 
    (Hope and fear analysis)
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Persona เป็นเคืรื�องมอืสำคืญัขึ้องการคืดิ้เชงิออกแบบ (Design thinking) (Lewrick, Link & Leifer, 

2020) โด้ยในที่างนโยบาย การอาศัย Persona เป็นวิิธ่การที่่�จะช่วิยให์้สามารถวิิเคืราะห์์ปัญห์าที่่�ไปไกลกวิ่า

การเอาสถิติิกวิ้าง ๆ มาคืิด้ห์รือเอาม่มมองผ่่้นำห์รือแม้แติ่นักวิิเคืราะห์์นโยบายเองเป็นศ่นย์กลาง โด้ยม่่งไปส่ ่

การที่ำคิวิามเข้้าใจิเรื�องราวิและจิุดเจิ็บปวิด (Pain-point) ข้องคินอื�น โด้ยเฉพัาะผ่่้ที่่�เก่�ยวิขึ้้องโด้ยติรงกับ 

ผ่ลกระที่บขึ้องนโยบายและผ้่่เส่ยเปรย่บในสงัคืม โด้ยพิัจารณาที่ั�งขึ้อ้มล่ที่ั�วิไป ขึ้อ้มล่เก่�ยวิกบัภม่หิ์ลงั ที่ศันคืติิ 

คื่านิยม และคืวิามเชื�อ แรงจ่งใจในการใช้ช่วิิติ ติลอด้จนเส่ยงสะที่้อนติ่าง ๆ 

3.3 Persona
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โด้ยที่ั�วิไป Journey map เป็นเคืรื�องมือที่่�เชื�อมโยงกับ Persona โด้ยเน้นไปที่่�เส้นที่างเด้ินขึ้องผ่่้

ใช้/ ผ่่้รับบริการ/ กล่่มเป้าห์มายที่่�เชื�อมกับการให์้บริการห์รือกิจกรรมเชิงนโยบายในแติ่ละช่วิง เพื�อเข้้าใจิจิุด

เจิบ็ปวิด (Pain-points) ที่่�เฉพาะเจิาะจิง ที่ั�งในเชิงิข้องข้้อเที่จ็ิจิรงิข้องสถานการณ์ท์ี่่�เผชิญิและคิวิามร้ส้กึ

นกึคิดิ (Lewrick, Link & Leifer, 2020) ด้งัติวัิอยา่ง Journey map ขึ้องผ่่ร้บับตัิรสวิสัด้กิารแห์ง่รฐัด้า้นลา่งน่� 

ส่วิน Policy journey map คืือเคิรืองมือที่่�ชิ่วิยที่ำให์้สามารถที่ำคิวิามเข้้าใจิ พัฒนาการข้อง

นโยบายห์นึ�ง ๆ ตั�งแต่อด่ตจินถึงปัจิจิุบัน เช่น การอาศัยซึ่อฟ้ที่์แวิร์อย่าง NVivo และ MAXQDA ในการ

วิิเคืราะห์์เอกสารนโยบายและสร้างเส้นที่างขึ้องพััฒนาการอย่างเป็นระบบ ที่ั�งน่� สามารถวิิเคืราะห์์ Policy 

journey map คื่่กับการวิิเคืราะห์์การปรับเปล่�ยนกระบวินที่ัศน์ (Paradigms shift) เพื�อเข้้าใจิการปรับที่ิศ

เปล่�ยนที่างข้องนโยบายในเสน้ที่างพฒันาการตลอดระยะเวิลาท่ี่�ผา่นมา ด้ว้ิยการพัจิารณาการปรบัเปล่�ยน 

ขึ้องกลไลการบริห์ารจัด้การในแต่ิละระดั้บ (multi-layered governance) ติลอด้จนการเปล่�ยนแปลงภายใน

ระบบนโยบาย (policy systems) 

3.4 (Policy) Journey map

ทุ่�มา: โคืริงการิ Formative Evaluation of the Welfare Card Policy in Thailand โดัยสถาบันนโยบายสาธ์าริณะมหาวิทุยาลัยเช่ยงใหม� (2020)
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Empathy map เป็นเคืรื�องมือที่่�ใช้ร่วิมกับ Persona เพื�อชิ่วิยให์้สามารถที่ำคิวิามเข้้าใจิ

พฤติกรรม คิวิามคิิด คิวิามต้องการ มุมมอง ห์รือแม้แต่อารมณ์์คิวิามร้้สึกข้องผ้้ใชิ้/ ผ้้รับบริการ/ กลุ่ม

เป้าห์มายข้องนโยบายที่่�ลึกมากยิ�งข้ึ�น อันจะที่ำให้์สามารถวิิเคืราะห์์และออกแบบผ่ลิติภัณฑ์์/ บริการ/ 

นโยบายได้้อย่างติอบโจที่ย์ (Lewrick, Link & Leifer, 2020; Stickdorn, et. al., 2018) โด้ยพัิจารณา 4 

ด้้าน ประกอบด้้วิย

3.5 Empathy map

ในแติ่ละวิันที่่�ติ้องเผ่ชิญสิ�งติ่าง ๆ พัวิกเขึ้าคืิด้และร่้ส้กอะไร 

(What does this person feel and think?) 

ในแต่ิละวินัท่ี่�ต้ิองเผ่ชญิสิ�งต่ิาง ๆ  พัวิกเขึ้าได้้ยินอะไรห์รอืมกัม่เสย่งอะไรกระที่บอย่่ในห่์ 

(What does this person hear?) 

ในแติ่ละวิันที่่�ติ้องเผ่ชิญสิ�งติ่าง ๆ พัวิกเขึ้ามักจะติ้องพับเห์็นอะไร 

(what does this person see?) 

ในแติ่ละวิันที่่�ติ้องเผ่ชิญสิ�งติ่าง ๆ พัวิกเขึ้ามักจะพั่ด้และที่�าอะไร 

(What does this person do and say?) 

1

2

3

4

ทุ่�มา: Muller-Roterberg, C. (2020)
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การคืิด้แบบสวิมห์มวิก 6 ใบ ถ่กพััฒนาขึ้้�นโด้ย Edward de Bono (2010) โด้ยเป็นกรอบคิิด 

ที่่�ชิว่ิยสกดัมมุมองและจิดัระเบย่บคิวิามคิดิให์ค้ิรอบคิลุมรอบดา้นเพื�อให์ม้ไ่อเดย่ตา่ง ๆ  งอกเงยขึ้�นไดม้าก 

ยิ�งข้ึ�น ประกอบไปด้้วิยห์มวิก 6 ใบ ได้้แก่

3.6 การคิดแบบสำวิมห์มวิก 6 ใบ (Six thinking hats)

ห์มวิกคิิดเป็นฐานข้องข้้อเท็ี่จิจิริง (Facts) 

กล่าวิคืือ การคืิด้บนฐานขึ้องขึ้้อม่ล ห์ลักฐาน 

ขึ้้อเที่็จจริงติ่าง ๆ โด้ยเป็นกลางติ่อคืวิามเส่�ยง 

(risk neutral) 

ห์มวิกคิิดเชิิงบวิก (Positiveness) กล่าวิคืือ  

การคืิด้โด้ยคืำน้งถ้งขึ้้อด้่ โอกาสและคืวิามเป็น

ไปได้้ โด้ยม่คืวิามกล้าได้้กล้าเส่ย (risk lover)

ห์มวิกคิิดโดยใช้ิคิวิามร้้สึก (Emotions)  

กลา่วิคืือ การคืดิ้โด้ยใช้อารมณ ์คืวิามร้่สก้ ห์รือ

แม้แติ่สัญชาติิญาณบนฐานขึ้องการคืิด้ถ้งสิ�งท่ี่�

คืวิรจะติ้องที่ำ (the right thing to do)

1

2

3
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ที่ั�งน่� เคืรื�องมอืน่�ถก่นำมาใช้รว่ิมกบัฐานการวิเิคืราะห์น์โยบายที่่�ได้น้ำเสนอไปแล้วิ กลา่วิคือื การเน้น 

คืวิามร่จ้ากการรว่ิมสร้าง (co-production of knowledge) ซ้ึ่�งให์ค้ืวิามสำคืญักับที่ั�งคืวิามร้่เชงิเที่คืนิคื คืวิามร้่ 

เชิงปที่ัสถาน และคืวิามร่้เชิงอารมณ์คืวิามร่้ส้ก

ห์มวิกคิดิคิำนึงถึงคิวิามเส่�ยง (Hazard) กลา่วิ

คืือ การคิืด้โด้ยคืำน้งถ้งเงื�อนไขึ้ ขึ้้อบกพัร่อง 

อ่ปสรรคื ขึ้้อจำกัด้ห์รือผ่ลกระที่บเชิงลบท่ี่�

สามารถเกิด้ขึ้้�นได้้ (risk averse) 

ห์มวิกคิิดเชิิงสร้างสรรคิ์ (Creativity) กล่าวิ

คืือ การพัยายามคิืด้นอกกรอบเพืั�อมองห์า

ห์นที่างให์ม่ 

ห์มวิกการคิำนึงถึงการจิัดการ (Managing)  

กล่าวิคืือ การคืิด้โด้ยคืำน้งถ้งภาพัรวิมและ

ที่ศิที่าง/กระแสโลก ติลอด้จนพัยายามจัด้ระบบ/  

ออกแบบขึ้ั�นติอน/ กระบวินการติ่าง ๆ (เช่น 

ติ้องที่ำอะไรบ้าง 1, 2, 3, 4…)

4

5

6



THAILAND INNOVATIVE POLICY ANALYSIS AND DESIGN 

35

Futures triangle เป็นเคิรื�องมือที่่�ชิ่วิยให์้ที่ำคิวิามเข้้าใจิได้ชิัดเจินและละเอ่ยดข้ึ�นถึงการที่่�จิะ

ไปถงึอนาคิตที่่�อยากให์เ้กิดห์รอืที่่�พงึปรารถนา ทัี่�งน่�โด้ยการวิเิคืราะห์ป์ฏิสิมัพันัธซ์ึ่้�งกนัและกนัระห์วิา่ง 3 มติิิ  

ที่่�สง่อทิี่ธพิัลติอ่อนาคืติ ได้แ้ก ่Pull of the future: แรงดึงแห์ง่อนาคิต ซ้ึ่�งห์มายถง้ภาพัอนาคืติที่่�พัง้ปรารถนา

ห์รือติ้องการจะไปให์้ถ้ง Push of the present: แรงผลักดันจิากปัจิจิุบัน ห์มายถ้ง ปัจจัยที่่�จะช่วิยผ่ลัก

ด้ันให์้ไปส่่อนาคืติที่่�ปรารถนานั�น ซึ่้�งมักเป็นขึ้้อม่ลเชิงประจักษ์ อาที่ิ แนวิโน้ม สถิติิ งบประมาณ เที่คืโนโลย่ 

ระเบย่บและกฎห์มาย เปน็ติน้ และ Weight of the past: แรงฉดุรั�งจิากอดต่ ห์รือ ปจัจยัเห์น่�ยวิรั�ง ขึ้ดั้ขึ้วิาง

การเปล่�ยนแปลงไปส่่อนาคืติที่่�ถ้งปรารถนา ซึ่้�งมักเป็นขึ้้อม่ลเชิงคื่ณภาพั อาที่ิ เรื�องเล่า วิาที่กรรม วิัฒนธรรม  

คื่านิยม คืวิามเชื�อ มายาคืติิ และการเมือง เป็นติ้น (Inayatullah, 2008)

ผ่ลลัพัธ์ขึ้องการวิิเคืราะห์์ปฏิิสัมพัันธ์ระห์วิ่างที่ั�ง 3 มิติิด้ังกล่าวินอกจากจะช่วิยให์้ระบ่และเขึ้้าใจ

ถ้งปัจจัยที่่�ม่อิที่ธิพัลติ่ออนาคืติท่ี่�พั้งปรารถนา เพืั�อเป็นขึ้้อม่ลท่ี่�นำไปใช้ออกแบบกลย่ที่ธ์ที่่�ติ้องด้ำเนินการ 

ติ่อไปวิ่าจะติ้องที่ำอะไรและอย่างไรเพัื�อใช้ประโยชน์จากปัจจัยที่่�เป็นแรงผ่ลักและเพัื�อจัด้การกับปัจจัยที่่�เป็น 

ติวัิฉ่ด้รั�งติา่ง ๆ  นั�น เพัื�อที่่�จะที่ำให์ไ้ปส่อ่นาคืติที่่�พัง้ปรารถนาที่่�กำห์นด้ไวิร่้วิมกนัไวิไ้ด้แ้ลว้ินั�น ยงัชว่ิยให์ส้ามารถ

กำห์นด้อนาคืติที่างเลือก (plausible futures) ในกรณ่ท่ี่�วิิเคืราะห์แ์ลว้ิพับว่ิาอนาคืติที่่�พ้ังปรารถนานั�นยงัเป็น

ไปได้้ในอ่กห์ลายร่ปแบบ และอาจเป็นได้้ที่ั�งระยะสั�น ระยะกลาง และระยะยาวิ

3.7 Futures triangle

Pull of the future
The desired/ preferred future

barriers to change  
narratives,discourse, 

culture, values, norms, 
beliefs, myh politics
(often qualitative)

trends, technologies,  
empirical data, policies, 

procedures, laws, budgets 
(often quantitative)

Weight of the pastPush of the present

Plausible futures
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Backcasting เป็นเคิรื�องมือสำห์รับสร้างและไปส้่อนาคิตที่่�พึงปรารถนา (preferred future) 

โด้ยใช้วิิธ่คืิด้สำคืัญคืือการจินตินาการถ้งภาพัคืวิามสำเร็จขึ้องอนาคืติที่้�พ้ังปรารถนาไวิ้และใช้วิิธ่ที่ำงาน 

ย้อนกลับจากจ่ด้ที่่�สำเร็จแล้วินั�น วิ่าแติ่ละ steps ม่อะไรเกิด้ขึ้้�นบ้างที่่�พัาเราไปถ้งจ่ด้นั�น ด้ังนั�น ผ่ลลัพัธ์ขึ้อง

การใช้ backcasting คืือ การที่่�ผ่่้เขึ้้าร่วิมได้้คืำน้งและระบ่ถ้ง ขึ้ั�นติอน (steps) การปฏิิบัติิการ (actions) ห์รือ

แมแ้ติ ่เห์ติก่ารณ ์(events) ที่่�ติอ้งเกิด้ขึ้้�นเพัื�อที่่�จะที่ำให์อ้นาคืติที่่�พ้ังปรารถนานั�นสำเร็จ  (Inayatullah, 2008)

Backcasting จง้ชิว่ิยให์ต้วัิแสดงในประเดน็นโยบายเข้า้ใจิและกำห์นดรว่ิมกนัไดว้ิา่ตอ้งที่ำอะไร 

ติ้องม่นโยบายและโคืรงการเกิด้ขึ้้�นในวิันน่� ซึ่้�งเป็นวิิธ่คืิด้และวิิธ่การในการเชื�อมโยงภาพัอนาคืติที่่�ติ้องการ 

กับแนวิที่างในการขึ้ับเคืลื�อนทัี่�งในระยะสั�น (Short term) ระยะกลาง (Medium term) และระยะยาวิ  

(Long term) ไปส่่อนาคืตินั�นด้้วิยวิิธ่การมองในที่ิศที่างย้อนกลับ 

จิดุเนน้สำคิญัข้อง Backcasting คิอื การที่่�ผ้เ้ข้า้รว่ิม ภาคิ ่และผ้เ้ก่�ยวิข้อ้งในประเดน็นโยบายได้

เข้า้ร่วิมเพื�อระบวุิา่จิะที่ำอะไร และต้องที่ำอะไรเพื�อให้์อนาคิตที่่�ปรารถนานั�นบรรลุ นอกจากน่� การคิืด้แบบ  

backcasting ยังช่วิยลด้คืวิามกลัวิ คืวิามกังวิลไม่มั�นใจที่่�จะบรรล่ถ้งเป้าห์มายอนาคืติ เนื�องจากไม่ได้้คืิด้โด้ย

เริ�มจากศ่นย์แล้วิก้าวิไปขึ้้างห์น้า ที่ว่ิา เริ�มจากภาพัคืวิามสำเร็จที่่�ชัด้เจนและเป็นเคืรื�องมือที่่�ช่วิยฉายภาพั

ให์้เห์็นกลย่ที่ธ์ท่ี่�เคืรือขึ้่าย ติัวิแสด้งที่่�เก่�ยวิขึ้้องในประเด้็นนโยบายได้้ด้ำเนินการที่ั�งบที่บาที่ขึ้องตินเองและ 

ในลักษณะคืวิามร่วิมมือ ร่วิมกันติลอด้เส้นที่างนั�น

3.8 Backcasting
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เคืรื�องมือนโยบาย (Policy instruments) และกลไกการด้ำเนินนโยบาย (Policy interventions)  

ห์รือในอ่กม่มห์น้�งคืือมาตรการต่าง ๆ ที่่�สามารถเลือกใชิ้ได้ในการสร้างการเปล่�ยนแปลง โด้ยการพัิจารณา

เคืรื�องมอืและกลไกการด้ำเนนินโยบายนบัเป็นจด่้ติดั้ที่่�ชดั้เจนระห์วิา่งการวิเิคืราะห์น์โยบาย (Policy analysis)  

กบัการออกแบบนโยบาย (Policy design) โด้ยเคืรื�องมือนโยบาย สามารถจัด้ประเภที่ได้เ้ป็น 4 เคืรื�องมือห์ลัก 

ที่่�เร่ยกว่ิา NATO กล่าวิคืือ การอาศัยข้ึ้อม่ลและการสื�อสาร (Nodality), การอาศัยการคืวิบคื่มและสั�ง

การ (Authority), การอาศัยการจ่งใจ (Treasure) และการอาศัยการยกระด้ับศักยภาพัขึ้ององคืาพัยพัท่ี่�

เก่�ยวิขึ้อ้งกบัการขึ้บัเคืลื�อนนโยบาย (Organization) ซึ่้�งเคืรื�องมอืเห์ลา่น่�เชื�อมโยงกบักลไกการด้ำเนนินโยบาย  

3 ลักษณะห์ลัก ประกอบด้้วิย 1) การด้ำเนินการโด้ยกลไกรัฐ (Public interventions) 2) การด้ำเนิน

การโด้ยกลไกนอกภาคืรัฐ (Non-public interventions) และ 3) การด้ำเนินการโด้ยอาศัยคืวิามร่วิมมือ 

(Collaborative interventions) อันม่รายละเอ่ยด้ด้ังติ่อไปน่� (ประมวิลมาจาก Howlett, 2019; Peters 

& Fontaine, 2022)

3.9 เครื�องมือและกลไกการดำาเนินนโยบาย 
    (Policy instruments and interventions)
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• การอาศยัมาติรการที่างกฎห์มายและการใช้ระเบย่บข้ึ้อบงัคืบัต่ิาง ๆ  (Law and regulation)

• การอาศยัมาติรการที่างภาษแ่ละรายจ่ายภาคืรฐั (Public spending and taxation)

• การอาศัยการแจกสิ�งขึ้องห์รือให์้บริการสาธารณะติ่าง ๆ (Direct provision)

• การอาศัยการเน้นให์้ขึ้้อม่ลและช่�นำ (Information provision/Inducement)

• การอาศัยการปฏิิร่ปห์น่วิยงานที่่�ขึ้ับเคืลื�อนนโยบาย (Institutional reform)

• การอาศัยการจ่งใจที่างเศรษฐกิจ (Economic incentives)

• การอาศัยรัฐวิิสาห์กิจห์รือองคื์กรในลักษณะบรรษัที่ขึ้องรัฐ (State enterprises)

• การอาศัยการใช้สัญลักษณ์มาช่วิยสื�อสารสังคืม (Symbols)

• การอาศยัการปรับเปล่�ยนโลกที่ศัน์ผ่่านการเล่าเรื�องแบบให์ม่ (Shifting narratives)

• การอาศัยการสร้างม่มมองให์ม่ๆ (Branding)

• การอาศัยการกระติ่้นให์้เกิด้การปรับเปล่�ยนพัฤติิกรรมโด้ยไม่บังคืับ (Nudging)

• การอาศัยกลไกติลาด้และบที่บาที่ขึ้องภาคืเอกชน (Market)

• การอาศัยกลไกคืณะกรรมการที่่�ปร้กษาร่วิม (Advisory commissions)

• การอาศัยกลไกช่มชน (Community)

• การอาศัยกลไกอาสาสมัคืรติ่าง ๆ (Voluntary organizations)

• การอาศัยภ่มิคื่้มกันระด้ับคืรัวิเรือน (Family)

การด้ำเนินการ
โด้ยกลไกรัฐ 
Public interventions

การด้ำเนินการ
โด้ยกลไกนอกภาคืรัฐ 
Non-public interventions

การด้ำเนินการ
โด้ยอาศัยคืวิามร่วิมมือ 
Collaborative 
interventions 

• การอาศัยการระด้มคืวิามช่วิยเห์ลือสาธารณะ (Crowdsourcing) ซ้ึ่�งเน้นไปท่ี่�การ
แสวิงห์าที่รัพัยากร (inputs)

• การอาศัยการออกแบบร่วิมกัน (Co-design) ซึ่้�งเน้นไปที่่�ระยะการวิางแผ่น

• การอาศัยการผ่ลิติห์รือสร้างสรรค์ืร่วิมกัน (Co-production) ซ้ึ่�งเน้นไปที่่�ขึ้ั�นขึ้อง
การด้ำเนินการ

• การอาศัยการบริห์ารจัด้การร่วิมกัน (Co-management/co-governance)  
ซึ่้�งเน้นที่ั�งกระบวินการ รวิมถ้งการสร้างระบบรองรับเพัื�อให์้เกิด้คืวิามยั�งยืน

1

2

3
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การประเมินผ่ลกระที่บม่ห์ลากห์ลายร่ปแบบ เช่น การประเมินผ่ลกระที่บที่างเศรษฐกิจ การ

ประเมินผ่ลกระที่บที่างสังคืม การประเมินผ่ลกระที่บที่างสิ�งแวิด้ล้อม (รวิมถ้งการประเมินผ่ลกระที่บที่าง 

สิ�งแวิด้ล้อมเชิงย่ที่ธศาสติร์) และการประเมินผ่ลกระที่บที่างส่ขึ้ภาพั ซ้ึ่�งในสังคืมสมัยให์ม่ นโยบายท่ี่�ด่ต้อง

อ่อนไห์วิ (sensitive) ต่อคิวิามร้้สึกสาธารณ์ะด้วิย (social moods) ดังนั�น การประเมินผลกระที่บที่าง

อารมณ์์จิึงเป็นเคิรื�องมือที่่�ชิ่วิยสะที่้อนถึงอารมณ์์คิวิามร้้สึกข้องผ้้คินต่อนโยบาย โดยม่ฐานคิิดที่่�สำคิัญคิือ

ระดบัข้องอารมณ์ค์ิวิามร้ส้กึเปน็ระดบัข้องการกวิาดรวิมการใชิใ้จิประเมนิผลกระที่บในมติติา่ง ๆ  ท่ี่�กลา่วิ

ถึงก่อนห์น้านั�นข้องผ้้คินในสังคิม อันม่ emotional guidelines (ติ่อยอด้จาก Stickdorn, et. al., 2018; 

Uebernickel, et. al., 2020) ให์้ด้ังน่�

นำ��ประทับใจิ 
(Impressive)

ตอบโจิทย์ 
(Relevant)

นำ��พึิ่งพิ่อใจิ
(Satisfactorily)

เข้�ใจิง��ย 
(Simple)

อ�ศัยสำัญชิ�ตญ�ณ 
(Intuitive)

ไม�ตอบโจิทย์ 
(Not relevant)

ยุ�งย�ก 
(Difficult)

ซัับซั้อนำ 
(Complex)

ไม�เป็นำม่ออ�ชิ่พิ่ 
(Unprofessional)

ร่้สำึกสำบ�ยใจิ 
(Comfortable)

คิรอบคิลุม 
(Comprehensive)

แนำ�นำอนำ 
(Sure)

แห์วกแนำว 
(Unconventionally)

นำ��สำนำุก 
(Fun)

เป็นำเร่�องสำ�วนำตัว 
(Personal)

ไม�คิงเสำ้นำคิงว� 
(Inconsistent)

ทำ�ให์้เคิร่ยด 
(Stressful)

ไม�เป็นำท่�ต้องก�ร 
(Unwanted)

ม่คิว�มคิิดสำร้�งสำรรคิ์
(Creativity)

ม่คิุณคิ�� 
(Valuable)

นำ��สำนำใจิ 
(Appealing)

ประห์ยัดเวล� 
(Time-saving)

ย�กจิะห์�อะไรม�เท่ยบ 
(Exceptional)

ด่ธรรมด�ไป 
(Ordinary)

ไม�ม่คิุณคิ��พิ่อ 
(Not valuable)

ยุ�งเห์ยิง 
(Disheveling)

ต้องใชิ้คิว�มพิ่ย�ย�ม 
(Laborious)

ม่คิว�มเป็นำม่ออ�ชิ่พิ่ 
(Professional)

สำำ�คิัญอย��งม�ก 
(Vital)

เป็นำต�มท่�คิ�ดห์วัง 
(Anticipated)

คิ�ดเด�ได้ 
(Predictable)

ม่เมตต� 
(Kind)

อ�ศัยพิ่ลังง�นำม�ก 
(Demanding)

ร่้สำึกคิับข้องใจิ 
(Frustrating)

นำ��ระทึก 
(Thrilling)

นำ��เบ่�อ 
(Boring)

ทันำสำมัย 
(Modern)

เป็นำประโยชินำ์ 
(Beneficial)

เป็นำนำวัตกรรม
(Innovative)

ไม�คิลุมเคิร่อ 
(Unambiguous)

ให์ม� 
(New)

เอ�ไปปรับจิริงได้ย�ก 
(Difficult to apply)

คิรำ��คิรึ 
(Old)

ห์นำักแนำ�นำ 
(Solid)

เชิ่�องชิ้� 
(Slow)

ย่ดห์ยุ�นำ 
(Flexible)

ชิ�วยได้ม�ก
(Helpful)

รวดเร็วฉัับพิ่ลันำ 
(Swift)

ปลุกใจิ 
(Stimulant)

ว�งใจิได้ 
(Trustworthy)

กินำเวล�นำ�นำ 
(Time-consuming)

นำ��กังวล 
(Worry)

สำร้�งคิว�ม
ตระห์นำกตกใจิ 
(Intimidating)

ไม�นำ��ดึงด่ด 
(Unattractive)

ง��ยต�อก�ร
นำำ�ไปขับเคิล่�อนำ 
(Easy to use)

3.10 การประเมินผลกระทบทางอารมณ์ 
       (Emotional Impact Assessment)
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IIT Index เป็นดัชิน่ชิ่�วิัดที่ั�งข้้อเสนอนโยบายก่อนนำไปขั้บเคิลื�อนและนโยบายที่่�นำไป 

ข้บัเคิลื�อนแลว้ิ โด้ยเนน้กรองวิา่นโยบายห์น้�ง ๆ  มค่ืวิามที่ั�วิถง้ (inclusive) คืวิามเปน็นวิตัิกรรม (innovative) 

และคืวิามสามารถในการสร้างการเปล่�ยนแปลง (transformative) ขึ้องนโยบายสาธารณะมากน้อยเพั่ยงใด้ 

โด้ยเป็นการช่�วิัด้อย่างง่ายผ่านการสอบถามมุมมองข้องผ้้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ยจิากนโยบาย ด้้วิยคืะแนนเติ็ม 

15 คืะแนน อันม่รายละเอ่ยด้ด้ังน่�

3.11 ดัชิน่ชิ่�วิัดคุณลักษณะควิามทั�วิถึึง ควิามเป็นนวัิตกรรม และควิาม   
สำามารถึในการสำร้างการเปล่�ยนแปลงทางด้านนโยบาย (Inclusive, 
Innovative & Transformative Policy Index: IIT Index)

5 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

คิวิามที่ั�วิถึง (Inclusive) เป็นการพัิจารณาวิ่านโยบายนั�น ๆ ก่ด้กัน นับรวิม ห์รือที่ั�วิถ้ง

เพั่ยงใด้ โด้ย (1) จะได้้ 1 คืะแนน ห์ากม่การก่ด้กัน (2) จะได้้ 2 คืะแนน ห์ากม่โลกที่ัศน์ที่่�

ไม่ก่ด้กัน (3) จะได้้ 3 คืะแนน ห์ากเกิด้ผ่ลลัพัธ์ที่่�ไม่ที่ิ�งใคืรไวิ้ขึ้้างห์ลัง (4) จะได้้ 4 คืะแนน 

ห์ากนอกจากเกิด้ผ่ลลัพัธ์ที่่�ไม่ที่ิ�งใคืรไว้ิข้ึ้างห์ลังแล้วิยังสร้างกระบวินการที่่�ที่ั�วิถ้ง และ (5) 

จะได้้ 5 คืะแนน ห์ากนอกจากเกิด้ผ่ลลัพัธ์ท่ี่�ไม่ทิี่�งใคืรไว้ิขึ้้างห์ลังและสร้างกระบวินการ 

ที่่�ที่ั�วิถ้งแล้วิยังม่่งพััฒนาโคืรงสร้างที่่�นับรวิมด้้วิย

คิวิามเปน็นวิตักรรม (Innovative)  เป็นการพิัจารณาว่ิานโยบายนั�น ๆ  แค่ืย�ำอย่่กบัท่ี่� คืดั้

ลอกมา ห์รือมก่ารปรบัใชส้ิ�งให์ม ่โด้ย (1) จะได้ ้1 คืะแนน ห์ากที่ำซึ่�ำแบบที่่�ที่ำมา (2) จะได้้  

2 คืะแนน ห์ากลอกเลย่นแบบมา (3) จะได้้ 3 คืะแนน ห์ากนำขึ้องท่ี่�อื�นมาใช้โด้ยมก่ารปรับ

ให์้เห์มาะสม (4) จะได้้ 4 คืะแนน ห์ากเป็นการที่ด้ลองสิ�งให์ม่ โด้ยยังเป็นการศ้กษาคืวิาม

เป็นไปได้้ห์รืออย่่ในแซึ่นด้์บอกซึ่์อย่่ และ (5) จะได้้ 5 คืะแนน ห์ากปรับใช้สิ�งให์ม่ห์ลังจาก

ศ้กษาคืวิามเป็นไปได้้แล้วิ

คิวิามสามารถในการสร้างการเปล่�ยนแปลง (Transformative) เป็นการพัจิารณาวิา่นโย

บายนั�น ๆ  ม่ง่สรา้งการเปล่�ยนแปลงขึ้นาด้ไห์น โด้ย (1) จะได้ ้1 คืะแนน ห์ากติดิ้อย่ก่บัอด้ต่ิ (2) จะ

ได้ ้2 คืะแนน ห์ากรบัมอืกบัสถานการณ์ที่่�เกดิ้ขึ้้�นในปัจจบ่นั (ปัญห์าในมือ) (3) จะได้ ้3 คืะแนน  

ห์ากพัยายามม่่งส่่อนาคืติ แติ่ยังติิด้อย่่กับ “used future” (4) จะได้้ 4 คืะแนน ห์าก

ติระห์นักถ้งอนาคืติขึ้องคืนร่่นเรา และ (5) จะได้้ 5 คืะแนน ห์ากนอกจากติระห์นักถ้ง

อนาคืติขึ้องคืนร่่นเราแล้วิยังม่่งส่่อนาคืติอันสด้ใสขึ้องคืนร่่นถัด้ไปด้้วิย
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ในการนำมาใช้ในมม่ขึ้องการวิเิคืราะห์แ์ละออกแบบนโยบาย Feedback capture grid เป็นเคืรื�องมือ 

อย่างง่ายที่่�ช่วิยรวิบรวิมเส่ยงสะที่้อนจากผ่่้ม่ส่วินได้้ส่วินเส่ยขึ้องนโยบายเพัื�อนำมาใช้ในการพััฒนาปรับปร่ง

นโยบายและกระบวินการนโยบายให้์เชื�อมโยงกับคืวิามคืาด้ห์วัิงมากยิ�งขึ้้�น โด้ยประกอบไปด้ว้ิย 4 คืำถามห์ลัก 

ได้้แก่ (ติ่อยอด้จาก Uebernickel, et. al., 2020) 

3.12 Feedback capture grid

Questions

I wish

I like

Ideas

สิ�งที่่�ผ่้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยข้องนโยบายช่้�นช้อบค่ออะไร ?
Things you like or find remarkable

สิ�งท่ี่�ผ่้ม่้ส่วนได้ส่วนเส่ยข้องนโยบายอยากให้พััฒนาเพิั�มเติุมคอ่อะไร ?
Constructive criticism

ข้้อสงสัยข้องผ้้่ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยข้องนโยบาย ?
Questions that have arisen from the experience

ไอเด่ยใหม่ ๆ ที่่�ผ่้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยข้องนโยบายอยากแลกเปล่�ยน ?
Ideas that have  arisen from the experience or presentation 
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4 TIPAD มม่ม่มองต่ิอธรรมชาตินิโยบายสาธารณะที่่�แติกต่ิางออกไปจากการมองในเชิงวิงจรนโยบาย 

(policy cycle) กล่าวิคืือ ไม่ได้้มองวิ่านโยบายเคืลื�อนติัวิเป็นขัึ้�นเป็นติอนติ่อเนื�องกันไป (linear flow)  

ห์ากแติ่มองวิ่านโยบายเป็นเห์มือนจิิ�กซัอวิ์จิำนวิน 4 ชิิ�นที่่�ต้องต่อเข้้าด้วิยกัน ด้ังม่รายละเอ่ยด้ติ่อไปน่�

ที่ั�งน่� จิ�กซึ่อวิ์แติ่ละชิ�นติ้องการการผ่สมผ่สานเคืรื�องมือที่างนโยบายติ่าง ๆ โด้ยม่ภ่เขึ้าน�ำแขึ้็ง

ห์รือการวิิเคืราะห์์แบบห์ลายลำด้ับชั�น (Causal Layered Analysis: CLA) เป็นเคืรื�องมือห์ลักที่่�วิางไวิ้เป็น 

แกนกลางในการวิิเคืราะห์ด์้งัที่่�ได้ก้ลา่วิไปแลว้ิ เนื�องจาก เคืรื�องมอืน่�ให์ม้ม่มองท่ี่�คืรอบคืลม่ทัี่�งในการวิเิคืราะห์์

ปัญห์าและที่างออกเชิงนโยบาย โด้ยเริ�มจากการมองจากภายนอก (external determinants) ไปส่่การมอง

จากภายใน (internal determinants) 

Hopeful

Willful

Wishful

Meaningful

จิ๊๊�กซอว์์ชิ้๊�นที่่�สี่่�:
สรั้างการัเรัียนรัู้ทางนโยบาย

จิ๊๊�กซอว์์ชิ้๊�นที่่�สี่าม:
กำาหนดรัายละเอียดในการัสรั้างการั
เปลี�ยนแปลงให้เกิดขึ้้�นจัรัิง

จิ๊๊�กซอว์์ชิ้๊�นที่่�สี่อง:
แสวงหาทางเลือกเชิงนโยบายที�ผิลักความ
หวังไปสู�ความปรัารัถนาที�จัะเปลี�ยนแปลง

จิ๊๊�กซอว์์ชิ้๊�นแรก: 

จัากมองปัญหาในมือไปสู�การัมองหาความ
หวัง ที�สังคมต้้องการัไปให้ถ้ง

1

3

2

4

กระบวินการคิดวิิเคราะห์์และออกแบบนโยบายในเชิิงนวัิตกรรมสำำาห์รับประเทศไทย
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การนำา TIPAD ไปข้ับเคล่�อนตุ้องการ 9 กิจกรรมหลัก ได้แก่

แนำะนำำ� TIPAD Framework 

ปรับมุมมองจิ�กก�รระบุปัญห์�ในำม่อม�สำ่�ก�รระบุคิว�มห์วังและคิว�มกลัว 
ของ ‘ผู้่้เข้�ร�วม’ โดยอ�ศัย Hope and Fear Analysis

ขยับจิ�กก�รถอดรหั์สำคิว�มห์วังและคิว�มกลัวของตัวเร�ส่ำ�คิว�มห์วังและคิว�มกลัวของ ‘ผู้่้คินำในำสำังคิม’ 
(โดยเฉัพิ่�ะผู้่้ท่�เส่ำยเปร่ยบ) โดยอ�ศัย Personas Journey Map และ Empathy Map

ห์�ท�งออกด้วยก�รระดมไอเด่ยท�งนำโยบ�ยผู้��นำก�รคิิดแบบ
สำวมห์มวกห์ล�ยใบ โดยอ�ศัย Six Thinking Hats

วิเคิร�ะห์์ปัจิจิัยห์นำุนำเสำริมและเห์นำ่�ยวรั�ง (push and weight) ของไอเด่ยนำโยบ�ย
ท่�ถ่กจิัดกลุ�ม/ห์มวดห์ม่�ต�มคิว�มเช่ิ�อมร้อย โดยอ�ศัย Futures Triangle

คิิดท�งเล่อกนำโยบ�ยท่�เป็นำร่ปธรรม โดยอ�ศัย Backcasting

ว�งแผู้นำก�รขับเคิล่�อนำ โดยอ�ศัย Policy Instruments and Interventions

สำร้�งก�รเร่ยนำร่้ท�งนำโยบ�ย (Policy Learning) โดยอ�ศัยก�รประเมินำผู้ลกระทบท�งอ�รมณ์ (Emotional 
Impact Assessment) และ Inclusive, Innovative & Transformative (IIT) Policy Index

สำะท้อนำบทเร่ยนำจิ�กก�รใช้ิ TIPAD Framework ทั�งกระบวนำก�ร

ส่วนที่่� 1 

ส่วนที่่� 2

ส่วนที่่� 3

ส่วนที่่� 4

2

1

3

4

5

6

7

8

9
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อย�างไรัก็ด ีผิูใ้ช้ TIPAD Framework ควรัทำาความเข้ึ้าใจัต้ั�งแต้�ต้น้ว�า เคืรืิ�องมอืตุ�าง ๆ   
ทุ่�ผสมผสานเข็า้มาใน TIPAD ไม�ไดัเ้ป็น “กล�อง” ในการิจำากดััการิคิืดั หากแตุ�เป็น  
“ตุวักริอง” คืวามคืดิัทุ่�มเ่ป้าหมายเพื�อช�วยใหค้ืดิัไดัล้กึและกวา้งทุ่�สดุัมากเทุ�าทุ่� 
จะเป็นไปไดั้ 

โดยในส�วนถดัไปจัะกล�าวถง้หลกัการัสำาคัญ ผิลลพัธท์ี�คาดหวงั ขึ้อ้ควรัพิจัารัณา
ที�สำาคัญ และคำาอธิบายเพิ�มเต้ิมขึ้องแต้�ละกิจักรัรัมต้ามลำาดับต้�อไปนี�

ข้ยับจากมองปัญห์าในมือไปสำู่การมองห์าควิามห์วัิงท่�สำังคม
ต้องการไปให้์ถึึง (Reframing problem identification)

การระบุควิามห์วัิงและควิามกลัวิ ข้อง ‘ผู้เข้้าร่วิม’

คำำาช่ิ้�แจิ๊ง: 

ให์้ผู้่้เข้�ร�วมระบุคิว�มห์วังและคิว�มกลัว/คิว�มวิตก
กังวลของตนำเอง โดยเข่ยนำลงในำโพิ่สำต์อิทแล้ว 
ติดลงไปในำแต�ละระดับชิั�นำของภ่เข�นำำ��แข็ง (แผู้�นำ 
canvas) จิ�กนำั�นำแลกเปล่�ยนำกับผู้่้เข้�ร�วมคินำอ่�นำ 
เพ่ิ่�อเร่ยนำร่้คิว�มห์วังและคิว�มกลัวท่�ม่ร�วมกันำ

การวิิเคืราะห์์แบบห์ลายลำดั้บชั�น (Causal layered analysis: CLA) + การวิิเคืราะห์์ 

คืวิามห์วิังและคืวิามกลัวิ (Hope and fear analysis)

สามารถระบ่คืวิามห์วิังและคืวิามกลัวิพัื�นฐานท่ี่�ท่ี่กคืนม่ร่วิมกัน (ม่มมองให์ม่ในการมอง

ปัญห์าเชิงนโยบาย)

ที่่กคืน (ทัี่�งที่่�เป็นผ่่้เช่�ยวิชาญ และไม่ใช่ผ่่้เช่�ยวิชาญ) สามารถเขึ้้ามาม่ส่วินร่วิมในการระบ่

ปัญห์าได้้ (การอ่ด้ช่องวิ่างขึ้องการวิิเคืราะห์์ปัญห์าเชิงเที่คืนิคือย่างเด้่ยวิ ซึ่้�งไม่เพั่ยงพัอ)

ถอด้รห์ัสคืวิามห์วัิงและคืวิามกลัวิในแติ่ละลำด้ับชั�นขึ้อง CLA (จากภายนอกไปส่่ภายใน 

จากติื�นไปล้ก)

เคำร่�องม่อ

ผลลัพธ์์ที่่�คำาดหว์ัง

หลักการสี่ำาคำัญ

ข้้อคำว์รพ๊จิ๊ารณาที่่�
สี่ำาคำัญ

ส่วนที่่� 1 

1.1
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ตััว์อย่่าง: 
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คำำาอธ์๊บาย่เพ๊� มเตั๊ม: 

ทำ�ก�รถอดรหั์สำคิว�มห์วังและคิว�มกลัวเชิ�นำเด่ยวกับกิจิกรรมท่� 1.1 แต�ให้์ขยับจิ�กก�รถอดรหั์สำตนำเอง
ไปสำ่�กลุ�มผู้่้ด้อยโอก�สำ/กลุ�มเปร�ะบ�งในำสำังคิม โดยให้์คิว�มสำำ�คิัญกับทั�งข้อเท็จิจิริง (Fact) และคิว�ม
ร่้สำึก (Feeling)  

การวิิเคืราะห์์แบบห์ลายลำด้ับชั�น + การวิิเคืราะห์์คืวิามห์วิังและคืวิามกลัวิ + Persona/ 

Journey map + Empathy map

สามารถระบ่คืวิามห์วิังและคืวิามกลัวิขึ้องกล่่มผ้่่ด้้อยโอกาส/กล่่มเปราะบางในประเด้็น

นโยบายนั�น ๆ ได้้

ขึ้ยับจากการระบ่คืวิามห์วิังและคืวิามกลัวิพัื�นฐานที่่�ที่่กคืนม่ร่วิมกัน ไปส่่การระบ่คืวิามห์วิัง 

และคืวิามกลัวิขึ้องผ่่้ได้้รับผ่ลกระที่บโด้ยติรงจากนโยบายห์รือผ่่้ที่่�เส่ยเปร่ยบในสังคืม  

(ผ่่้ด้้อยโอกาส/กล่่มเปราะบางในสังคืม)

การระบ ่(ถอด้รห์สั) คืวิามห์วิงัและคืวิามกลวัิขึ้องกล่ม่ผ่่ด้้อ้ยโอกาส/กล่ม่เปราะบางในแติล่ะ

ลำด้ับชั�นขึ้อง CLA โด้ยอาศัย Personas และ Journey map

เคำร่�องม่อ

ผลลัพธ์์ที่่�คำาดหว์ัง

หลักการสี่ำาคำัญ

ข้้อคำว์รพ๊จิ๊ารณาที่่�
สี่ำาคำัญ

การข้ยับจากการถึอดรห์ัสำควิามห์วิังและควิามกลัวิข้องตัวิเราสำู่ควิามห์วิัง
และควิามกลัวิข้อง ‘ผู้คนในสำังคม’ (โดยเฉพิาะผู้ท่�เสำ่ยเปร่ยบ)

1.2

คำำาช่ิ้�แจิ๊ง: 

ให์้ผู้่้เข้�ร�วมถอดรห์ัสำชิ่วิตของกลุ�มผู้่้ได้รับผู้ลกระ
ทบจิ�กนำโยบ�ยห์ร่อผู้่้ท่�เสำ่ยเปร่ยบในำสำังคิม จิ�กก�ร
พิิ่จิ�รณ� Persona/ Journey map ของพิ่วกเข�
เห์ล��นัำ�นำ แล้วตอบคิำ�ถ�มสำำ�คัิญในำ Empathy map 
ก�อนำท่�จิะวิเคิร�ะห์์คิว�มห์วังและคิว�มกลัวของพิ่วก
เข�โดยเชิ่�อมโยงกับแต�ละระดับชิั�นำของภ่เข�นำำ��แข็ง 
(เข่ยนำลงในำโพิ่สำต์อิทแล้วติดลงไปในำแผู้�นำ canvas)
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นวััตกรรมท่ี่�รฐัสนับสนุน

ม่แต่ของไฮเที่ค

ท่ี่�พวักการศึึกษาด่ีเท่ี่านั�น

ถึึงจะได้ีรบัโอกาส

ม่เคร่�องบำาบัดีแบบบ้านๆ

แต่ใช้้มานานแล้้วั ได้ีผล้ด่ี

อยากบอกให้้รฐัเข้ามาส่ง

เสรมิให้้บ้านอ่�นได้ีใช้้คล้อง

จะได้ีสะอาดี

เรามันคนไม่ม่การศึึกษาม่

แต่ภููมิปััญญาช้าวับ้านไม่ม่

ใครเห็้นคุณค่า

ทัี่�งท่ี่�ล้งทุี่นตำ�ากว่ัา

ของลุ้งไม่ม่มาตรฐาน

ไม่เป็ันไปัตาม

ห้ลั้กวิัช้าการ

ส่วันลุ้งก็ไม่น่าเช่้�อถ่ึอ

ตััว์อย่่างการใชิ้้ Persona:

ตััว์อย่่างการใชิ้้ Empathy map:
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ตััว์อย่่าง: 
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คำำาชิ้่�แจิ๊ง: 

ให์้ผู้่้เข้�ร�วมระดมไอเด่ยท�งนำโยบ�ยผู้��นำก�รคิิด
แบบสำวมห์มวกห์ล�ยใบโดยเข่ยนำไอเด่ยลงในำโพิ่สำต์
อิทแล้วติดลงไปในำแต�ละระดับชิั�นำของภ่เข�นำำ��แข็ง 
(แผู้�นำ canvas) 

การวิิเคืราะห์์แบบห์ลายลำด้ับชั�น + การคืิด้แบบสวิมห์มวิก 6 ใบ (Six thinking hats)

ไอเด้่ยที่างนโยบาย

ที่างเลือกเชิงนโยบายคืวิรถ่กพััฒนาขึ้้�นจากวิิธ่การคืิด้และช่ด้เห์ต่ิผ่ลที่่�แติกติ่างห์ลากห์ลาย 

(modes of thinking/ rationality) โด้ยม่จ่ด้ม่่งห์มายที่่�ชัด้เจนเพัื�อสร้างคืวิามห์วิัง (build 

up hope) และจัด้การกับคืวิามกลัวิขึ้องผ่่้คืน (cope with fear)

ระด้มไอเด้่ยที่างนโยบายโด้ยเชื�อมกับลำด้ับชั�นติ่าง ๆ ขึ้อง CLA ผ่่านการคืิด้ที่ั�งจากม่ม  

“สิ�งที่่� (ในเชิงเที่คืนิคื) สามารถที่ำได้้” (what technically we can do) และม่ม  

“สิ�งที่่�คืวิรจะติ้องที่ำ” (what is the right thing to do) เพัื�อสร้างคืวิามห์วิังและจัด้การ

กับคืวิามกลัวิขึ้องผ่่้คืนในสังคืม

เคำร่�องม่อ

ผลลัพธ์์ที่่�คำาดหว์ัง

หลักการสี่ำาคำัญ

ข้้อคำว์รพ๊จิ๊ารณาที่่�
สี่ำาคำัญ

การห์าทางออกด้วิยการระดมไอเด่ยทางนโยบาย
ผ่านการคิดแบบสำวิมห์มวิกห์ลายใบ

2.1

แสำวิงห์าทางเลือกเชิิงนโยบายท่�ผลักควิามห์วัิงไปสำู่ควิาม
ปรารถึนาท่�จะเปล่�ยนแปลง (Finding policy solutions)ส่วนที่่� 2 
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ตััว์อย่่าง: 
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คำำาชิ้่�แจิ๊ง: 

ให์้ผู้่้เข้�ร�วมจัิดกลุ�ม/ห์มวดห์ม่�ของไอเด่ยนำโยบ�ย
ต�มคิว�มเช่ิ�อมร้อย แล้ววิเคิร�ะห์ปั์จิจัิยห์นุำนำเสำริมและ 
เห์น่ำ�ยวรั�งห์�กต้องก�รนำำ�ไอเด่ยนำโยบ�ยเห์ล��นำั�นำไป
ขับเคิล่�อนำให้์บรรลุผู้ลต�มท่�ต้องก�ร โดยพิ่ย�ย�ม 
เชิ่�อมโยงปัจิจัิยห์นำนุำเสำริมและเห์น่ำ�ยวรั�งกบักรอบก�ร
วิเคิร�ะห์์ของแต�ละระดับชิั�นำของภ่เข�นำำ��แข็ง

คำำาอธ์๊บาย่เพ๊�มเตั๊ม: 

ใช้ทุางออกเชิงนโยบายเป็นตัุวแทุนข็องภาพอนาคืตุทุ่�ตุ้องการิจะไปให้ถึง (Pull) จิ�กนำั�นำจิึงทำ�ก�ร 

กวาดัหาสญัญาณทุ่�แน�ชัดั (clear signal) ของปัจิจัิยห์นุำนำเสำริมจิ�กปัจิจุิบันำ (Push) และปัจิจัิยเห์น่ำ�ยวรั�ง 

จิ�กอด่ต (Weight) 

การวิิเคืราะห์์แบบห์ลายลำด้ับชั�น + Future triangle

โอเด้่ยที่างนโยบายที่่�ผ่่านการพัิจารณาปัจจัยผ่ลักด้ันและปัจจัยเห์น่�ยวิรั�งอย่างถ่�ถ้วิน

ที่างเลือกเชิงนโยบายที่่�ด้่คืวิรมองไปที่่�อนาคืติ (future-oriented) มากกวิ่าโห์ยห์าห์รือ 

วินเวิ่ยนอย่่กับอด้่ติ

การพัยายามคืิด้เจาะล้กเก่�ยวิกับปัจจัยห์น่นเสริมและ ปัจจัยเห์น่�ยวิรั�งขึ้องแติ่ละไอเด้่ยที่าง

นโยบายองิติามลำด้บัชั�นติา่ง ๆ  ขึ้อง CLA โด้ยมองวิา่ไมม่อ่ะไรท่ี่�เปน็ไปไมไ่ด้เ้พัย่งแคืว่ิา่บาง

เรื�องติ้องอาศัยเวิลา

เคำร่�องม่อ

ผลลัพธ์์ที่่�คำาดหว์ัง

หลักการสี่ำาคำัญ

ข้้อคำว์รพ๊จิ๊ารณาที่่�
สี่ำาคำัญ

การวิิเคราะห์์ปัจจัยห์นุนเสำริมและเห์น่�ยวิรั�งข้องไอเด่ยนโยบายท่�ถึูกจัด
กลุ่ม/ห์มวิดห์มู่ตามควิามเชืิ�อมร้อย

2.2



THAILAND INNOVATIVE POLICY ANALYSIS AND DESIGN 

55

ตััว์อย่่าง: 
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การวิเิคืราะห์์แบบห์ลายลำด้บัชั�น + การฉายภาพัอนาคืติย้อนกลบั ((Human) Backcasting)

ที่างเลือกนโยบายที่่�เป็นร่ปธรรม (ติั�งแติ่ระด้ับย่ที่ธศาสติร์ไปจนถ้งระด้ับโคืรงการ)

ที่างออกเชิงนโยบาย (ย่ที่ธศาสติร์) ห์น้�ง ๆ ติ้องการมาติรการห์รือการด้ำเนินการที่่�เฉพัาะ

เจาะจงในกรอบระยะเวิลาที่่�ติ่างกัน (เพัื�อจัด้การกับปัจจัยเห์น่�ยวิรั�งติ่าง ๆ ที่่�ม่)

การพัยายามสร้างพัันธสัญญาให้์กับตัิวิแสด้งนโยบายต่ิาง ๆ ให้์เกิด้ภาระผ่่กพัันในการนำ

ขึ้้อเสนอติ่าง ๆ ไปด้ำเนินการ 

เคำร่�องม่อ

ผลลัพธ์์ที่่�คำาดหว์ัง

หลักการสี่ำาคำัญ

ข้้อคำว์รพ๊จิ๊ารณาที่่�
สี่ำาคำัญ

การคิดทางเลือกนโยบายท่�เป็นรูปธรรม2.3

คำำาชิ้่�แจิ๊ง: 

ให์้ผู้่้ เข้�ร�วมปรึกษ�ห์�ร่อเพ่ิ่� อร�วมกันำออกแบบ
นำโยบ�ยโดยพิิ่จิ�รณ�ว��จิะต้องขับเคิล่�อนำอะไร
บ้�ง จิ�กระยะย�วม�ส่ำ�ระยะกล�งและระยะสัำ�นำ โดย
พิ่ย�ย�มเช่ิ�อมโยงก�รวิเคิร�ะห์์เข้�กับแต�ละระดับชิั�นำ
ของภ่เข�นำำ��แข็ง

คำำาอธ์๊บาย่เพ๊�มเตั๊ม: 

พิ่ย�ย�มคิิดคิำ�นำึงถึงแนำวท�งท่�สำ�ม�รถรับม่อ

กับปัจิจัิยเห์นำ่�ยวรั�งในำแต�ละลำ�ดับชิั�นำของ 

CLA โดยพิ่ย�ย�มใชิ้ประโยชินำ์จิ�กปัจิจิัย 

ห์นำุนำเสำริมท่�ม่



THAILAND INNOVATIVE POLICY ANALYSIS AND DESIGN 

57

ตััว์อย่่าง: 
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คำำาชิ้่�แจิ๊ง: 

ให์ผู้้่เ้ข้�ร�วมปรึกษ�ห์�ร่อกันำว��จิะใช้ิเคิร่�องมอ่นำโยบ�ย

และกลไกก�รขับเคิล่�อนำนำโยบ�ยอย��งไร เพ่ิ่� อให้์

สำ�ม�รถสำร้�งก�รเปล่�ยนำแปลงได้จิริง โดยพิ่ย�ย�ม

เชิ่�อมโยงกับแต�ละระดับชิั�นำของภ่เข�นำำ��แข็ง

การวิิเคืราะห์์แบบห์ลายลำด้ับชั�น + Policy Instruments/ Interventions

เปล่�ยนม่มมองวิิธ่การติั�งคืำถามจาก “ติ้องที่ำอะไร” เป็น “ติ้องที่ำอย่างไร”

ในการออกแบบนโยบาย เราติ้องวิางแผ่นล่วิงห์น้าในการขึ้ยับจากปัญห์า ไปส่่ที่างออก  

ไปส่่การด้ำเนินการเพัื�อให์้เกิด้ผ่ล

คืำน้งถ้งการด้�าเนินการเพัื�อให์้เกิด้การเปล่�ยนแปลง โด้ยอิงลำด้ับชั�นติ่าง ๆ ขึ้อง CLA

เคำร่�องม่อ

ผลลัพธ์์ที่่�คำาดหว์ัง

หลักการสี่ำาคำัญ

ข้้อคำว์รพ๊จิ๊ารณาที่่�
สี่ำาคำัญ

การวิางแผนการข้ับเคลื�อน3.1

คำำาอธ์๊บาย่เพ๊�มเตั๊ม: 

เล่อกสำิ�งท่�จิะต้องทำ�จิ�กกิจิกรรมท่� 2.3 แล้วนำำ�ม�ตั�งคิำ�ถ�มท่�เคิล่�อนำจิ�กทำ�อะไร ไปสำ่� ทำ�อย��งไร

กำาห์นดรายละเอย่ดในการสำร้างการเปล่�ยนแปลงให้์เกดิข้ึ�นจรงิ 
(Planning towards action)ส่วนที่่� 3



THAILAND INNOVATIVE POLICY ANALYSIS AND DESIGN 

59

ตััว์อย่่าง: 
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การประเมินผ่ลกระที่บที่างอารมณ์ (Emotional Impact Assessment) + Inclusive, 

Innovative & Transformative (IIT) Policy Index

(1) รับร่้อารมณ์คืวิามร่้ส้กขึ้องผ่่้เก่�ยวิขึ้้อง (social mood) และ (2) ผ่ลการประเมินตินเอง

จากข้ึ้อเสนอนโยบาย ในมิติิคืวิามที่ั�วิถ้ง (Inclusive) คืวิามเป็นนวัิติกรรม (Innovative)  

และคืวิามสามารถในการสร้างการเปล่�ยนแปลง (Transformative)

เพัื�อสะที่้อนบที่เร่ยนจากกระบวินการที่ั�งห์มด้

ใช้คืวิามร่้ส้กเป็นติัวินำในการประเมิน โด้ยให์้คืวิามสำคืัญกับ “อนาคืติท่ี่�ยั�งยืนอย่างเป็น

ธรรม” (Just sustainable future) มากกวิ่าการพัิจารณาแติ่คืวิามคื่้มคื่าที่างเศรษฐกิจ 

ติลอด้จนการส่งเสริมเสร่ภาพัในการเลือก (freedom of choice) ไม่น้อยไปกว่ิาคืวิาม

ร่้ส้กมั�นคืงปลอด้ภัย

เคำร่�องม่อ

ผลลัพธ์์ที่่�คำาดหว์ัง

หลักการสี่ำาคำัญ

ข้้อคำว์รพ๊จิ๊ารณาที่่�
สี่ำาคำัญ

การสำร้างการเร่ยนรู้ทางนโยบาย4.1

คำำาชิ้่�แจิ๊ง: 

ให์้ผู้่้เข้�ร�วมประเมินำข้อเสำนำอท�งนำโยบ�ยทั�งของ
กลุ�มตัวเองและของกลุ�มอ่�นำ ๆ โดยใช้ิก�รประเมินำ
ผู้ลกระทบท�งอ�รมณ์ (ใช้ิก�ร์ดชิ�วย) และดัชินำ่ชิ่�วัด
คิว�มทั�วถึง คิว�มเป็นำนำวัตกรรม และคิว�มสำ�ม�รถ
ในำก�รสำร้�งก�รเปล่�ยนำแปลงท�งนำโยบ�ย ห์ร่อ IIT 
Policy Index

คำำาอธ์๊บาย่เพ๊� มเตั๊ม: 
ร่ปแบบก�รประเมินำดังกล��วสำ�ม�รถใช้ิได้กับทั�งก�รประเมินำ “กระบวนำก�ร” และ “ผู้ลลัพิ่ธ์” 

สำร้างการเร่ยนรู้ทางนโยบาย
(Policy learning)ส่วนที่่� 4
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ดัช้น่ช่้�วัดความที่ั�วถิึง  (Inclusive)  ความเป็นนวัตุกรรม  (Innovative)  
และความสามารถิในการสร้างการเปล่�ยนแปลง  (Transformative)  ที่าง
นโยบาย  หร่อ IIT Policy Index

นโยบาย

1. ติิด้อย่่กับอด้่ติ

2. รับมือกับสถานการณ์ที่่�เกิด้

ขึ้้�นในปัจจ่บัน (ปัญห์าในมือ)

3. พัยายามม่ง่ส่อ่นาคืติ แติย่งัติดิ้

อย่่กับ “used future”

4. ติระห์นักถ้งอนาคืติขึ้องคืน

ร่่นเรา

5. นอกจาก (4) แล้วิยังม่่งส่่

อนาคืติอันสด้ใสขึ้องคืนร่่น

ถัด้ไป

1. ที่ำซึ่�ำแบบที่่�ที่ำมา

2. ลอกเล่ยนแบบมา

3. นำขึ้องที่่�อื�นมาใช้โด้ยม่การ

ปรับให์้เห์มาะสม

4. เป็นการที่ด้ลองสิ�งให์ม่ โด้ย

ยังเป็นการศ้กษาคืวิามเป็นไป

ได้้ห์รืออย่่ในแซึ่นด้์บอกซึ่์อย่่

5. ปรับใช้สิ�งให์ม่ห์ลังจากศ้กษา

คืวิามเป็นไปได้้แล้วิ

1. ม่การก่ด้กัน

2. ม่โลกที่ัศน์ที่่�ไม่ก่ด้กัน

3. เกิด้ผ่ลลัพัธ์ที่่�ไม่ที่ิ�งใคืรไว้ิขึ้้าง

ห์ลัง

4. นอกจาก (3) แล้วิยังสร้าง

กระบวินการที่่�ที่ั�วิถ้ง

5. นอกจาก (3) และ (4) แล้วิยัง

ม่่งพััฒนาโคืรงสร้างที่่�นับรวิม

1 2 3
คิวามทัั�วถึึง
(Inclusive)

คิวามเป็็น
นวัตกรรม 

(Innovative)

คิวามสามารถึในการ
สร้างการเป็ลี�ยนแป็ลง 
(Transformative)

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน

ดัช้น่ช่้�วัด (15 คะแนน)
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คำำาอธ์๊บาย่เพ๊� มเตั๊ม: 
I like คิ่อ สำิ�งท่�ชิ่�นำชิอบ I wish คิ่อ สำิ�งท่�อย�กให์้พัิ่ฒนำ�เพิิ่�มเติม Questions คิ่อ ข้อสำงสำัย และ Ideas 
คิ่อ มุมมองให์ม� ๆ ท่�อย�กแลกเปล่�ยนำ

การสำะท้อนบทเร่ยนจากการใช้ิ TIPAD Framework ทั�งกระบวินการ4.2

คำำาช่ิ้�แจิ๊ง: 

ให์้ผู้่้เข้�ร�วมสำะท้อนำบทเร่ยนำจิ�กก�รเข้�ร�วมกิจิกรรม
ทั�งห์มดท่�ผู้��นำม�โดยเข่ยนำมุมมองลงไปในำโพิ่สำต์อิท
แล้วติดลงไปในำแต�ละชิ�องของแผู้�นำ canvas



5
บทท่�
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5 กล��วได้ว��กริอบการิวิเคืริาะห์และออกแบบนโยบายในเชิงนวัตุกริริม
สำาหริับปริะเทุศไทุย (TIPAD) เป็นสาริตุั�งตุ้นสำาคืัญข็องการิสริ้างจินตุนาการิใหม�
ข็องกริะบวนการินโยบายสาธ์าริณะข็องปริะเทุศไทุย (Thailand Public Policy 
Process Reimagined) ซัึ�งสำ�ม�รถสำรุปแก�นำสำำ�คิัญได้ดังต�ร�งด้�นำล��ง

ค่ณูปการัขึ้องกรัอบการัวิเครัาะห์
และออกแบบนโยบายในเชิง
นวัต้กรัรัมสำาหรัับปรัะเทศไทย 
(The contribution of TIPAD) 

จัินต้นาการัใหม�ขึ้องกรัะบวนการั
นโยบายสาธารัณะสำาหรัับปรัะเทศไทย 
(Thailand Public Policy 
Process Reimagined)

การสำรวิจเส้นที่างนโยบายถือเป็นจ่ด้เริ�มต้ินขึ้องกรอบการวิิเคืราะห์์และ

ออกแบบนโยบายในเชิงนวิัติกรรมสำห์รับประเที่ศไที่ยห์รือ “TIPAD”  

ผ่่านการใช้ซึ่อฟ้ที่์แวิร์ NVivo และ MAXQDA ในการวิิเคืราะห์์ขึ้้อม่ลและ

สร้างเส้นที่างนโยบาย (journey of a policy) อย่างเป็นระบบ ร่วิมกับการ

วิิเคืราะห์์การปรับเปล่�ยนกระบวินที่ัศน์เพัื�อที่บที่วินเส้นที่างที่างนโยบาย 

ในระยะเวิลาที่่�ผ่่านมา 

การิสำาริวจและเร่ิยนริูก้าริเดันิทุางข็องนโยบาย (Policy Journey Exploratory & Learning) 

กรอบคิิดสำคิัญ: การคืิด้แบบองค์ืรวิม (Holistic Thinking) และการคิืด้

อย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) 

เคิรื�องมอืสำคิญั: การที่บที่วินวิรรณกรรม (Literature Review) การวิเิคืราะห์์ 

ไที่ม์ไลน์ (Timeline Analysis) การวิิเคืราะห์์เชิงเอกสาร (Document  

Analysis) การวิเิคืราะห์ว์ิาที่กรรม (Discourse Analysis) การวิเิคืราะห์ก์าร

ปรับเปล่�ยนกระบวินที่ัศน์ (Paradigm Shift Analysis) และอื�น ๆ 
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ค่ณูปการัขึ้องกรัอบการัวิเครัาะห์
และออกแบบนโยบายในเชิง
นวัต้กรัรัมสำาหรัับปรัะเทศไทย 
(The contribution of TIPAD) 

TIPAD ก่อให์้เกิด้การขึ้ยายขึ้อบเขึ้ติขึ้องการวิิเคืราะห์์นโยบายจากเด้ิมที่่�

เป็นการวิิเคืราะห์์นโยบายแบบบนลงล่างที่่�ม่ลักษณะเป็นลำด้ับขึ้ั�นแบบเส้น

ติรงส่่การวิิเคืราะห์์นโยบายบนฐานขึ้องคืวิามซึ่ับซึ่้อนและเป็นระบบ

จัินต้นาการัใหม�ขึ้องกรัะบวนการั
นโยบายสาธารัณะสำาหรัับปรัะเทศไทย 
(Thailand Public Policy 
Process Reimagined)

กรอบคิดิสำคัิญ: การคืดิ้แบบองคืร์วิม (Holistic Thinking) การคืดิ้อยา่งเปน็

ระบบ (Systematic Thinking) การคิืด้เชิงซัึ่บซ้ึ่อน (Complexity Thinking) 

และการคืิด้แบบไม่เป็นเส้นติรง (non-linearity)

เคิรื�องมือสำคัิญ: การปรับตัิวิที่่�พัร้อมรับการเปล่�ยนแปลงอันรวิด้เร็วิอย่าง

ม่พัลวิัติ (agile, adaptive, dynamic) การที่ำคืวิามเขึ้้าใจการอ่บัติิขึ้้�นขึ้อง

นโยบายให์ม ่(emergent) การสบืเสาะ (probing) การสมัผ่สัรบัร่ ้(sensing) 

การเร่ยนร่้ (learning) การสร้างแบบจำลองระบบ (Systems Modelling) 

การวิิเคืราะห์์ห์่วิงโซึ่่คื่ณคื่า (Value Chain Analysis) การวิิเคืราะห์์ห์ลาย

ลำด้บัชั�น (Causal Layered Analysis: CLA) การใชค้ืำอธบิายองคืป์ระกอบ

ขึ้องระบบนโยบาย (Policy Systems Element Description) การวิิจัย

เชิงล้ก (In-depth Research) และอื�น ๆ

การิทุำาแผนทุ่�ริะบบนโยบาย (Policy System Mapping)



THAILAND INNOVATIVE POLICY ANALYSIS AND DESIGN 

73

ค่ณูปการัขึ้องกรัอบการัวิเครัาะห์
และออกแบบนโยบายในเชิง
นวัต้กรัรัมสำาหรัับปรัะเทศไทย 
(The contribution of TIPAD) 

จัินต้นาการัใหม�ขึ้องกรัะบวนการั
นโยบายสาธารัณะสำาหรัับปรัะเทศไทย 
(Thailand Public Policy 
Process Reimagined)

TIPAD ไม่เพั่ยงแติ่นำเสนอเคืรื�องมือให์ม่ ๆ ในการวิิเคืราะห์์และออกแบบ

นโยบายเที่า่นั�น ห์ากแติย่งัปรบัเปล่�ยนที่ศันวิธิใ่นการระบแ่ละที่ำคืวิามเขึ้า้ใจ

ปญัห์าให์มผ่่า่นการถอด้รห์สัคืวิามห์วิงัและคืวิามกลวัิขึ้องผ้่่คืนในสงัคืม โด้ย

เฉพัาะในกล่่มผ่่้ด้้อยโอกาส (disadvantaged group) 

กรอบคิดิสำคัิญ: การคืดิ้เชงิอนาคืติ (Futures Thinking) การคืดิ้เชงิซัึ่บซึ่อ้น 

(Complexity Thinking) การคิืด้เชิงวิิพัากษ์ (Critical Thinking)  

และการคืิด้เชิงออกแบบ (Design Thinking)

เคิรื�องมือสำคัิญ: การวิเิคืราะห์ห์์ลายลำด้บัชั�น (Causal Layered Analysis: 

CLA) การถอด้รห์ัสคืวิามห์วิังและคืวิามกลัวิ (Hopes and Fears Analy-

sis), Personas, Empathy Map, การวิิเคืราะห์์จ่ด้เจ็บปวิด้ (Pain-Point 

Analysis), Journey Map, การฝัังติัวิเพัื�อศ้กษาสภาพัสังคืมวิัฒนธรรมขึ้อง

พัื�นที่่�ใด้พัื�นที่่�ห์น้�ง (Ethnography) และอื�น ๆ

การิปริับเปล่�ยนวิธ์่การิริะบุปัญหา (Reframing Problem Identification)
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TIPAD ชว่ิยกระติ่น้ให้์เกดิ้การร่วิมสร้างคืวิามร่ส้ำห์รับใช้ประกอบการตัิด้สิน

ใจเชิงนโยบาย โด้ยการขึ้ยายขึ้อบเขึ้ติจากคืวิามร่้ท่ี่�อิงติรรกะที่างเศรษฐกิจ 

ติวัิบที่กฎห์มาย และวิทิี่ยาศาสติร์ ส่ค่ืวิามร่ท้ี่่�อิงติรรกะที่างสังคืม วิฒันธรรม 

รวิมถ้งอารมณ์คืวิามร่้ส้กเขึ้้ามาร่วิมด้้วิย 

กรอบคิดิสำคิญั:การคิืด้เชงิออกแบบ (Design Thinking) การคิืด้เชงิอนาคืติ 

(Futures Thinking) และการคืิด้เชิงวิิพัากษ์ (Critical Thinking)

เคิรื�องมือสำคิัญ: เคืรื�องมือและกลไกการขึ้ับเคืลื�อนห์รือแที่รกแซึ่งที่าง

นโยบาย (Policy instruments/ interventions) การระบ่คืวิามคิืด้เห์็น

ที่่�สามารถนำไปขึ้ับเคืลื�อนได้้จริง (actionable ideas) การวิิเคืราะห์์ห์ลาย

ลำด้บัชั�น (Causal Layered Analysis: CLA) การสวิมห์มวิกคืวิามคิืด้ห์ลาย

ใบ (Six Thinking Hats) การระด้มคืวิามเห์น็ (Brainstorming) การสนที่นา

เปดิ้ในระนาบเด้ย่วิกนัห์รอืการปรก้ษาห์ารอื (Open Discussion or Delib-

eration) การเปร่ยบเปรยอนาคืติ (Metaphor of the Future), Future 

Triangle, Backcasting, การออกแบบติัวิช่�วิัด้ร่วิมกัน (Co-designed/ 

joint KPIs) และอื�น ๆ

การิออกแบบทุางเลือกเชิงนโยบาย (Designing Policy Solutions) 

ค่ณูปการัขึ้องกรัอบการัวิเครัาะห์
และออกแบบนโยบายในเชิง
นวัต้กรัรัมสำาหรัับปรัะเทศไทย 
(The contribution of TIPAD) 

จัินต้นาการัใหม�ขึ้องกรัะบวนการั
นโยบายสาธารัณะสำาหรัับปรัะเทศไทย 
(Thailand Public Policy 
Process Reimagined)
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จัินต้นาการัใหม�ขึ้องกรัะบวนการั
นโยบายสาธารัณะสำาหรัับปรัะเทศไทย 
(Thailand Public Policy 
Process Reimagined)

กรอบคิิดสำคิัญ: การคืิด้แบบองค์ืรวิม (Holistic Thinking) การ

คืิด้อย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) การคืิด้เชิงออกแบบ 

(Design Thinking) การคืิด้เชิงซึ่ับซึ่้อน (Complexity Thinking) 

การคืิด้เชิงอนาคืติ (Futures Thinking) และการคืิด้เชิงวิิพัากษ์ 

(Critical Thinking)

เคิรื�องมือสำคิัญ: การวิิเคืราะห์์ผ่ลประโยชน์ที่่�คื่้มคื่า (Benefit Cost 

Analysis: BCA) การวิเิคืราะห์์ต้ินท่ี่นประสทิี่ธผิ่ล (Cost-Effectiveness 

Analysis: CEA) การประเมนิสิ�งแวิด้ลอ้มระด้บัยท่ี่ธศาสติร ์(Strategic 

Environmental Assessment: SEA) การประเมินผ่ลกระที่บที่าง

สังคืม (Social Impact Assessment: SIA) การประเมินผ่ลกระที่บ

ที่างส่ขึ้ภาพั (Health Impact Assessment: HIA) การประเมินผ่ลก

ระที่บที่างอารมณ ์(Emotional Impact Assessment: EMIA) ติวัิช่�วิดั้

คืวิามที่ั�วิถง้ คืวิามเปน็นวิตัิกรรมและคืวิามสามารถในการเปล่�ยนแปลง

ขึ้องนโยบาย (Inclusive, Innovative & Transformative Policy 

Index: IIT Index) การที่ด้ลอง (Experiments) และอื�น ๆ

ค่ณูปการัขึ้องกรัอบการัวิเครัาะห์
และออกแบบนโยบายในเชิง
นวัต้กรัรัมสำาหรัับปรัะเทศไทย 
(The contribution of TIPAD) 

TIPAD แนะนำการใช้การประเมินผ่ลกระที่บที่างอารมณ์ (Emotional 

Impact Assessment) สำห์รับประเมินอารมณ์คืวิามร่้ส้กขึ้องสังคืม 

(social moods) ร่วิมกับการใช้ด้ัชน่ช่�วิัด้ที่่�ช่วิยส่งเสริมคืวิามที่ั�วิถ้ง 

(inclusive) คืวิามเปน็นวิตัิกรรม (innovative) และคืวิามสามารถใน

การสร้างการเปล่�ยนแปลง (transformative) ขึ้องนโยบายสาธารณะ

มากขึ้้�น 

การิทุดัสอบนโยบาย (Policy Testing/ Check-up)
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ค่ณูปการัขึ้องกรัอบการัวิเครัาะห์
และออกแบบนโยบายในเชิง
นวัต้กรัรัมสำาหรัับปรัะเทศไทย 
(The contribution of TIPAD) 

ในอนาคืติ TIPAD สามารถขึ้ยายขึ้อบเขึ้ติการศก้ษาให้์คืรอบคืล่มมิติใินขึ้อ้ด้งั

กลา่วิน่�ได้ ้ห์ากขึ้อ้เสนอเชงินโยบายที่่�รว่ิมกนัพัฒันาขึ้้�นถก่นำไปขึ้ยบัติอ่ ผ่า่น

การที่ด้ลองขึ้ับเคืลื�อนในระด้ับพัื�นที่่� (Policy sandbox) ซึ่้�งขึ้ณะน่� TPLab 

ได้้เชื�อมการที่ำงานกับ CNX CityLab แล้วิ

การิวางแผนและข็บัเคืลื�อนการิปฏิบัิตุงิาน (Planning Towards Action and Execution)

กรอบคิิดสำคิัญ:การคิืด้เชิงออกแบบ (Design Thinking) การคิืด้แบบ 

องคืร์วิม (Holistic Thinking) การคิืด้อยา่งเป็นระบบ (Systematic Think-

ing) การคืิด้เชิงซึ่ับซึ่้อน (Complexity Thinking) และการคืิด้เชิงอนาคืติ 

(Futures Thinking) 

เคิรื�องมือสำคัิญ: Policy Portfolio (เน้นก้าวิขึ้้ามการม่่งเน้นแคื่ในระด้ับ

โคืรงการ), Governance design, Operational, managerial & financial  

analysis, การสร้างพัื�นที่่�ที่ด้ลองนโยบาย (Sandbox/ Experiments) 

และอื�น ๆ

จัินต้นาการัใหม�ขึ้องกรัะบวนการั
นโยบายสาธารัณะสำาหรัับปรัะเทศไทย 
(Thailand Public Policy 
Process Reimagined)
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ค่ณูปการัขึ้องกรัอบการัวิเครัาะห์
และออกแบบนโยบายในเชิง
นวัต้กรัรัมสำาหรัับปรัะเทศไทย 
(The contribution of TIPAD) 

TIPAD ให้์คืวิามสำคัืญกับการเร่ยนร่้ที่างนโยบายในท่ี่กขึ้ั�นติอนติลอด้ทัี่�ง

กระบวินการ 

การิเริ่ยนริู้ทุางนโยบาย (Policy Learning) 

กรอบคิิดสำคิัญ: การคืิด้เชิงออกแบบ (Design Thinking) การคืิด้แบบองคื์

รวิม (Holistic Thinking) การคืิด้อย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)  

การคืิด้เชิงซึ่ับซึ่้อน (Complexity Thinking) และการคืิด้เชิงอนาคืติ  

(Futures Thinking) 

เคิรื�องมือสำคิัญ: การเร่ยนร่้แบบวินซึ่�ำ (Double-Learning Loop)  

การที่บที่วินห์ลักการและเห์ติ่ผ่ล (Review of Rationale) การจัด้การ

คืวิามร้่ (Knowledge Management: KM) การติิด้ติามและประเมินผ่ล 

(Monitoring and Evaluation: M&E) การอาศัยติัวิช่�วิัด้แบบสร้างสรรคื์

ระห์วิา่งห์นว่ิยงานที่่�มเ่ปา้ห์มายรว่ิมกนั (Joint Constructive KPIs) และอื�น ๆ

จัินต้นาการัใหม�ขึ้องกรัะบวนการั
นโยบายสาธารัณะสำาหรัับปรัะเทศไทย 
(Thailand Public Policy 
Process Reimagined)
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TIPAD กระทุ้งให์้เกิดก�รนำิย�มให์ม� (redefine) ให์้

นำโยบ�ยสำ�ธ�รณะเปน็ำเร่�องของสำ�ธ�รณะท่�ถก่ขบัเคิล่�อนำ

โดยสำ�ธ�รณะ (for all by all) อย��งแท้จิริง เนำ่�องจิ�ก 

นำโยบ�ยสำ�ธ�รณะไม�ได้ห์ม�ยถึงเพ่ิ่ยงนำโยบ�ยของ

รัฐบ�ลเท��นำั�นำ แต�ยังห์ม�ยรวมไปถึงนำโยบ�ยท่�สำ�ธ�รณะ

เข้�ม�เป็นำสำ�วนำห์นำึ�งห์ร่อแม้แต้เป็นำเจ้ิ�ของนำโยบ�ย

สำ�ธ�รณะนำั�นำ ๆ

TIPAD ชิ่�ชิวนำให์้ม่ก�รกำ�ห์นำดองคิ์ประกอบสำำ�คิัญของ

นำโยบ�ยสำ�ธ�รณะ (key components of new  

definition of public policy for Thailand) ให์ม� 

ว��คิวรประกอบด้วย 1) เจิตนำ� (Intent) 2)ตัวแสำดง 

(Actors) 3) กลุ�มเป้�ห์ม�ย (Target groups) และ 4) 

ก�รกระทำ�ห์รอ่เลอ่กท่�จิะไม�กระทำ� (Action or Inaction) 

01

02
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อนำึ�ง นำอกเห์นำอ่จิ�กท่� TIPAD จิะเชิ่�อมไปสำ่� Thailand Public Policy Process  
Reimagined ดังต�ร�งข้�งต้นำ TIPAD ยังชิ่�ชิวนำให์้สำังคิมไทยสำร้�งคิว�ม
เข้�ใจิในำนำโยบ�ยสำ�ธ�รณะท่�กว้�งและลึกขึ�นำดังต�อไปนำ่�

TIPAD ชิ่�ชิวนำให์้เห์็นำคิว�มสำำ�คิัญต�อก�รใชิ้กระบวนำก�ร

ปรึกษ�ห์�ร่อบนำฐ�นำของคิว�มเห์็นำอกเห็์นำใจิซึั�งกันำและ

กันำห์ร่อก�รเอ�ใจิเข�ม�ใสำ�ใจิเร�เป็นำพิิ่เศษ (Empathetic 

Deliberative Process) ในำฐ�นำะห์วัใจิสำำ�คิญัของทั�งก�ร

วิเคิร�ะห์์และออกแบบนำโยบ�ยสำ�ธ�รณะ

TIPAD ชิ่�ชิวนำให์้เกิดก�รปรับเปล่�ยนำมุมมอง/วิธ่คิิดให์ม�

ว��แทจ้ิรงิโลกของนำโยบ�ยสำ�ธ�รณะไม�ไดถ้ก่จิำ�กดัให์เ้ปน็ำ

เพ่ิ่ยงโลกของผู้่เ้ชิ่�ยวชิ�ญห์ร่อนำกัก�รเมอ่ง แต�เปน็ำโลกท่�

ทุกคินำสำ�ม�รถเสำนำอคิว�มคิิดท่�ด่ (everyone can get 

a good idea) และร�วมสำร�้งสำรรคิน์ำโยบ�ยสำ�ธ�รณะได้

ก�รนำำ� TIPAD ไปใชิ้นำับเป็นำห์ลักส่ำตรฝึึกอบรมท่�จิำ�เป็นำ

สำำ�ห์รับองคิก์�รภ�คิรัฐในำทุกระดบัเพ่ิ่�อให์ก้�รวเิคิร�ะห์แ์ละ

ออกแบบนำโยบ�ยในำเชิิงนำวัตกรรมเป็นำอ่กห์นำึ�งแนำวท�ง

ห์ลักในำก�รจิัดทำ�นำโยบ�ยสำ�ธ�รณะของประเทศ

03

04

05
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