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ค�ำนิยม
ในการเดินหน้าสู่การเป็นไทยแลนด์ ๔.๐ นั้น การพัฒนาขีดความสามารถด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ด้วยตนเองเป็นเรื่องที่สำ� คัญมาก ประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ล้วนต้องการมุง่ หน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือสร้างความยัง่ ยืนต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศของตน องค์กรหรือหน่วยงานในประเทศไทยจ�ำเป็นที่จะต้องมองไปข้างหน้า
เพื่อเตรียมพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังจะมาถึงในทุกรูปแบบ
หนังสือเล่มนี้น�ำเสนอเนื้อหาด้านการจัดท�ำแผนที่น�ำทางการพัฒนาเทคโนโลยี
(Technology Roadmapping) ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคต
ได้ การมีทฤษฎีอย่างเดียวนัน้ ไม่เพียงพอ แต่ผลจากการท�ำแผนทีเ่ ทคโนโลยีนนั้ ต้องชัดเจน
และสามารถน�ำไปใช้ได้จริงในองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถตัดสินใจได้บนพื้นฐานข้อมูล
และความรู้ที่รอบด้าน
ผมหวังว่าจะมีหนังสือด้านนีม้ ากขึน้ ในประเทศไทย เพือ่ ให้องค์ความรูด้ า้ นนีม้ คี วาม
สมบูรณ์และแพร่หลายมากขึ้นในองค์กรต่างๆ ของประเทศ และท�ำให้องค์กรและหน่วย
งานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถที่จะคาดการณ์เทคโนโลยีที่สมควรลงทุนเพื่ออนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ รับมือกับอนาคตของไทยแลนด์
๔.๐ ได้อย่างมั่นใจ

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ค�ำนิยม
จากวิสัยทัศน์ที่ต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบริษัทในฐานะผู้น�ำในภูมิภาค
บริษัทจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งต้องมีการ
วางแผนการพัฒนาทีเ่ ป็นระบบเชือ่ มโยงระหว่างทีมวิจยั ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทีมผลิต และ
รวมถึงทีมการตลาด โดยกระบวนการวิเคราะห์จัดท�ำแผนที่น�ำทางการพัฒนาเทคโนโลยี
(Technology Roadmapping) ถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่ส�ำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหาร
วิเคราะห์ล�ำดับความส�ำคัญและวางแผนให้เกิดความต่อเนื่องสอดคล้องของการพัฒนาใน
แต่ ล ะขั้ น ตอน ท� ำ ให้ อ งค์ ก รสามารถจั ด สรรทรั พ ยากรที่ มี อ ยู ่ อ ย่ า งจ� ำกั ด ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนีก้ ารวิเคราะห์จดั ท�ำแผนทีน่ ำ� ทางเทคโนโลยี สามารถช่วยผูบ้ ริหาร
ให้มองเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชดั เจนขึน้ ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การก�ำหนดทิศทางของ
องค์กรในอนาคต และช่วยลดความซ�ำ้ ซ้อนของการด�ำเนินงานได้ โดยเฉพาะในกรณีทบี่ ริษทั
ใหญ่มีหน่วยธุรกิจย่อยหลายหน่วย
หนังสือ “การจัดท�ำแผนที่นำ� ทางการพัฒนาเทคโนโลยี” ของ ดร. ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี
จะช่วยให้ผบู้ ริหารเข้าใจถึงหลักคิดในการวิเคราะห์จดั ท�ำแผนทีน่ ำ� ทางการพัฒนาเทคโนโลยี
และแนวทางการประยุกต์ใช้ในองค์กรได้เป็นอย่างดี ซึ่งรวมถึงกรณีตัวอย่างที่ ดร. ณัฐสิทธิ์
เกิดศรี ได้ร่วมด�ำเนินการกับคณะท�ำงานของเอสซีจี

กานต์ ตระกูลฮุน

อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ค�ำนิยม
เป็นทีท่ ราบดีวา่ ประเทศไทยก�ำลังพยายามผลักดันการสร้างสมรรถนะความสามารถ
ภายในประเทศ ซึ่งรวมถึงการเลือกที่จะยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีบางด้านให้
ทัดเทียมผู้น�ำในด้านนั้นๆ ด้วยการจัดการให้เกิด Technology localization และการวิจัย
และพัฒนาต่อยอดสูก่ ารสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ ยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ท�ำให้เกิดการสร้างคุณค่าภายในประเทศสูงพอที่จะน�ำพาประเทศออกจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง พร้อมทั้งสร้างความพร้อมในการรับมือกับสภาวการณ์ด้าน
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
การขับเคลือ่ นงานวิจยั และพัฒนาและจัดระบบนวัตกรรมจ�ำเป็นต้องมีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้แต่ละหน่วยที่เกี่ยวข้องสามารถด�ำเนินการเพื่อสู่เป้าหมายร่วมกัน
ในเวลาที่ก�ำหนดได้ กระบวนการวิเคราะห์จัดท�ำแผนที่น�ำทางการพัฒนาเทคโนโลยี
(Technology Roadmapping) ถือเป็นกระบวนการที่ส�ำคัญ เพื่อก�ำหนดทิศทางของการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแต่ละสาขา ผ่านการสร้างองค์ความรู้ใหม่และผสม
ผสานกับองค์ความรูเ้ ดิม ไปพร้อมกับการเชือ่ มโยงงานวิจยั และพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมหรือกลุม่ ทีจ่ ะน�ำผลงานวิจยั และพัฒนาไปประยุกต์
ใช้ต่อไป
หนังสือ “การจัดท�ำแผนที่น�ำทางการพัฒนาเทคโนโลยี” โดย ดร. ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี
เป็นประโยชน์ได้มากส�ำหรับผู้บริหาร (Executive) หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D
Director) และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (Policy Analyst) ทั้งภาครัฐและเอกชน ใน
การน�ำหลักคิดการวิเคราะห์จัดท�ำแผนที่น�ำทางการพัฒนาเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพื่อ
ก�ำหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของหน่วยงาน ผู้เขียนได้นำ� เสนอเนื้อหาและ
เชื่อมโยงกับผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติพร้อมทั้งน�ำเสนอ
กรณีตัวอย่างที่ผู้เขียนได้มีประสบการณ์ตรงในการวิเคราะห์ ซึ่งรวมไปถึงโครงการจัดท�ำ
แผนที่น�ำทางการพัฒนาเทคโนโลยีส�ำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ของส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเชือ่ มโยงกับแผนแม่บทอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ซึ่งจัดท�ำโดยสถาบันยานยนต์
การมีหนังสือเล่มนี้ จะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมให้กับกลุ่มผู้ที่สนใจในประเทศไทยและลดข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับการขาดหนังสือ
และกรณีตัวอย่างที่เป็นบริบทของประเทศไทยโดยตรง

รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อดีตผู้อำ� นวยการส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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ค�ำนิยม
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายที่เป็นรูปธรรม จ�ำเป็นต้องมีแผนการด�ำเนิน
งานแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจนและเชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน การวิเคราะห์
จัดท�ำแผนที่น�ำทางฯ (Roadmapping) จึงถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่ส�ำคัญ โดยเฉพาะใน
ปัจจุบนั ทีป่ ระเทศไทยก�ำลังผลักดันด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพือ่ ขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ประเทศสู่ Thailand ๔.๐
หนั ง สื อ “การจั ด ท� ำ แผนที่ น� ำ ทางการพั ฒ นาเทคโนโลยี (Technology
Roadmapping)” โดย ดร. ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี เล่มนีไ้ ด้นำ� เสนอหลักคิด แนวทางการประยุกต์
รวมไปถึงกรณีตัวอย่างการวิเคราะห์จัดท�ำแผนที่น�ำทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่ผู้เขียนได้มี
ประสบการณ์ตรง ซึ่งรวมถึงหลายโครงการที่ ดร. ณัฐสิทธิ์ ได้ร่วมกับคณะท�ำงานของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบุคลากรด้านโยบายและ
การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์

เลขาธิการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
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ค�ำน�ำ
การวิ เ คราะห์ จั ด ท� ำ แผนที่ น� ำ ทางการพั ฒ นาเทคโนโลยี (Technology
Roadmapping: TRM) เป็นกระบวนการและวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ในการจัดท�ำแผน
บริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Managing technology
and innovation for sustainable development) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมและใช้
กันอย่างแพร่หลายในบริษัทชั้นน�ำทั่วโลก แม้แต่ในประเทศไทยหลายองค์กรได้น�ำ
แนวคิ ด นี้ ม าใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ก ารผลิ ต และการบริ ก ารเชิ ง
อุตสาหกรรม เชิงวิจัยและพัฒนา และเชิงนโยบาย
กระบวนการและวิธีคิดนี้มุ่งการผสมผสานระหว่า งแผนกลยุ ทธ์ท างด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science & Technology Strategy) กับแผนกลยุทธ์
ทางธุรกิจขององค์กร (Business Strategy) กระบวนการและวิธีคิดนี้จะเน้นการ
วิเคราะห์พจิ ารณาความเชือ่ มโยงของการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ (Business Drivers)
ตลาด (Market) ผลิตภัณฑ์ (Product) เทคโนโลยี (Technology) การวิจยั และพัฒนา
(R&D) และทรัพยากร (Resources) เข้าด้วยกันในช่วงเวลาต่างๆ ส่วน Technology
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Roadmap หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการ Technology Roadmapping
ซึ่งส่วนใหญ่จะแสดงอยู่ในรูปแผนภูมิลักษณะต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและ
สะดวกต่อการสื่อสารภายในองค์กร
แผนที่น�ำทางการพัฒนาเทคโนโลยี (technology roadmap) เป็นมากกว่า
แผนภูมิ การที่องค์กรต่างๆ จะน�ำเอากระบวนการไปประยุกต์ใช้จ�ำเป็นต้องมีการ
ก�ำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เลือกรูปแบบของแผนที่ให้เหมาะสมกับความต้องการ
และมีการวางแผนกระบวนการจัดท�ำโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายต่างๆ มามีส่วนร่วม
รวมไปถึงการตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ที่สำ� คัญต่อความส�ำเร็จในเชิงปฏิบัติการ
ผมเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อน�ำเสนอให้ผู้ที่สนใจน�ำเอาแนวคิดนี้ไปประยุกต์
ใช้มีความเข้าใจถึงแนวคิดพื้นฐานและประโยชน์ของการน�ำกระบวนการท�ำแผนที่
น�ำทาง (Roadmapping) ไปใช้กับการวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กร
นอกจากนี้ยังน�ำเสนอตัวอย่างการประยุกต์ใช้แนวคิดกับการวิเคราะห์จัดท�ำแผนที่
น�ำทางกลยุทธ์ (Strategic roadmap) การวิเคราะห์จัดท�ำแผนที่น�ำทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (Product roadmap) หรือการวิเคราะห์จัดท�ำแผนที่น�ำทางการยกระดับ
ขีดความสามารถ (Capability roadmap) เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้
อธิบายรายละเอียดของขั้นตอนการวิเคราะห์และปัจจัยที่ส�ำคัญต่อความส�ำเร็จใน
การน�ำเอากระบวนการไปประยุกต์ใช้ในองค์กร พร้อมทั้งตัวอย่างกรณีศึกษา
เนื้อหาส่วนใหญ่ของหนังสือเล่มนี้มาจากผลงานวิจัยและประสบการณ์ของผู้
เขียนที่มีโอกาสได้ด�ำเนินการจัดท�ำแผนที่น�ำทางการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับหลาย
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งผู้เขียนได้ให้ความส�ำคัญอย่างมากใน
การเชื่อมโยงงานวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งเน้นการเผยแพร่ผ่านวารสาร
และงานประชุมวิชาการตามทีไ่ ด้แสดงน�ำเสนอในรายการแนบท้ายประวัตขิ องผูเ้ ขียน
ไปสู่การประยุกต์ใช้จริงผ่านการเป็นที่ปรึกษาและหัวหน้าคณะด�ำเนินการวิเคราะห์
จัดท�ำแผนที่น�ำทางให้กับองค์กรต่างๆ หลังจากนั้นสรุปเป็นบทเรียนและแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติด้านการวิเคราะห์จัดท�ำแผนที่น�ำทาง (TRM
practitioners) และผู้บริหารองค์กร (Management team) โดยผ่านช่องทางของ
หนังสือ เช่น Technology Roadmapping for Strategy and Innovation ของ
ส�ำนักพิมพ์ Springer และเว็บไซต์ เช่น R&D Today หรือเว็บไซต์ของสถาบันวิจัย
8
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ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge) รวมถึงการรวบรวมปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดจากประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อไปสู่การก�ำหนดเป็นหัวข้อส�ำหรับ
วิจัยในล�ำดับต่อไป
สุดท้ายนี้ผู้เขียนหวังว่า เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ผู้จัดการเทคโนโลยี ผู้บริหารหน่วยงานวิจัย
นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เพื่อที่จะสามารถน�ำเอาแนวคิดการวิเคราะห์จัดท�ำแผนที่
น�ำทางฯ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ดร. ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี
กันยายน 2560

ขอขอบคุณ ครอบครัว คณาจารย์ เพื่อนที่เป็นผู้บริหารองค์กร
เพื่อนนักวิจัย และนักศึกษาทุกท่าน ที่ได้ให้ก�ำลังใจและ
สนับสนุน จนท�ำให้หนังสือเล่มนี้สำ� เร็จลุล่วงไปด้วยดี
9
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ภาคที่

1

กรอบแนวคิด
การจัดท�ำแผนที่น�ำทาง
การพัฒนาเทคโนโลยี

การวิเคราะห์จัดท�ำแผนที่น�ำทาง (Roadmapping) ถูกพัฒนาขึ้นให้เป็น
ส่วนหนึ่งของเครื่องมือทางด้านการวางแผนกลยุทธ์ ตั้งแต่ช่วงปลาย ค.ศ.1970
โดยมี Mr. Robert Galvin (1998) อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
โมโตโรล่าเป็นผู้ริเริ่ม (Phaal et al., 2004) ซึ่ง Mr. Galvin ได้ให้นิยามของ
“แผนที่นำ� ทาง” นี้ว่า
“A roadmap is an extended look at the future of a chosen field
of inquiry composed from the collective knowledge and imagination
of the brightest drivers of the change”
ซึ่งผู้เขียนแปลว่า “แผนที่น�ำทางเป็นภาพอนาคตในสาขาที่สนใจ โดยมีการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องผสมผสานกับจินตนาการของสิ่งที่คิดว่าจะเกิดขึ้น
แล้ ว พิ จ ารณาบนพื้ น ฐานการคาดการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงในอนาคตของปั จ จั ย
ขับเคลื่อนที่ส�ำคัญต่อสาขานั้น”
กระบวนการจั ด ท� ำ แผนที่ น� ำ ทางเป็ น สาขาหนึ่ ง ของการบริ ห ารจั ด การ
เทคโนโลยี ซึ่งนิยมเรียกกันว่า “การวิเคราะห์จัดท�ำแผนที่น�ำทางเทคโนโลยี”
(Technology Roadmapping ; TRM) ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการนี้เรียกว่า
“แผนที่น�ำทางเทคโนโลยี” (Technology Roadmap) ซึ่งส่วนใหญ่มักจะแสดงอยู่
ในลักษณะเป็นแผนภาพ แต่จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์
ขององค์กร เพื่อความสะดวกต่อการอธิบาย การสื่อสาร และวางแผนภายในองค์กร
จากการรวบรวมบรรณานุ ก รมที่ จั ด ท� ำ โดย Centre for Technology
Management ของ University of Cambridge ในปี ค.ศ. 2017 พบว่า มีงานวิจัย
ตีพิมพ์กว่า 900 เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนากระบวนการ โครงสร้าง
เครือ่ งมือ และแนวทางการจัดท�ำแผนทีน่ ำ� ทาง รวมถึงกรณีศกึ ษาการประยุกต์ใช้ของ
แผนที่นำ� ทางในองค์กรต่างๆ
เนื้อหาในภาคที่ 1 ประกอบด้วย 3 บท โดยเริ่มต้นบทที่ 1 น�ำเสนอความรู้เบื้องต้น
เกีย่ วกับการจัดท�ำแผนทีน่ ำ� ทางการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Roadmapping)
โดยชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญว่าท�ำไมผู้บริหารองค์กรจ�ำเป็นต้องมีแผนที่น�ำทางการ
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พั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม และต้ อ งมี ค วามเชื่ อ มโยงสอดคล้ อ งกั บ
แผนยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจขององค์กร (Alignment between technology/
innovation strategy and business strategy) บทที่ 2 อธิบายถึงรูปแบบต่างๆ
ของแผนที่น�ำทางการพัฒนาเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ในองค์กร รวมถึงกรณี
ศึ กษาการน�ำ เอากระบวนการท�ำแผนที่น�ำทางการพั ฒนาเทคโนโลยี ข องบริ ษั ท
โมโตโรล่า ส่วนเนื้อหาในบทที่ 3 น�ำเสนอวิวัฒนาการขององค์ความรู้ด้านการจัดท�ำ
แผนที่น�ำทางการพัฒนาเทคโนโลยี ผ่านการรวบรวมผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติและประมวลผลเพื่อระบุถึงแนวโน้มและการเชื่อมโยงกับองค์ความรู้อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งการศึกษาในส่วนนี้
ผูเ้ ขียนได้มกี ารตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ Journal of Technology Analysis
and Strategic Management ฉบับที่ 25(4) ในหัวข้อ Mapping the Knowledge
Evolution and Professional Network in the Field of Technology
Roadmapping (TRM): A Bibliometric Analysis และวารสารวิ ช าการ
International Journal of Innovation and Technology Management
ฉบับที่ 9(4) ในหัวข้อ Current State of Technology Roadmapping (TRM):
Research and Practice
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1

แผนที่น�ำทางการพัฒนาเทคโนโลยี
คืออะไร ส�ำคัญอย่างไร
ท�ำไมองค์กรต้องมี

การจัดท�ำแผนที่น�ำทางการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology roadmapping)
คือ กระบวนการทีน่ ยิ มส�ำหรับการวางแผนและการจัดสรรทรัพยากรด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยที่องค์ประกอบและโครงสร้างมีความสัมพันธ์กันใน
แต่ละช่วงระยะเวลา ในกระบวนการวิเคราะห์จะมีขนั้ ตอนการประเมินทางเชิงกลยุทธ์
และเลือกเทคโนโลยีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งผลที่ได้จากการจัดท�ำ
แผนที่ น� ำ ทางนั้ น จะถู ก สรุ ป และน� ำ ไปสื่ อ สารให้ ด� ำ เนิ น การสอดคล้ อ งกั บ การ
ด�ำเนินการของธุรกิจหลัก (DeGregorio, 2000) ส่งผลให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง
การวิจยั การพัฒนาโครงการ ผลิตภัณฑ์หรือบริการให้เข้ากับความต้องการของตลาด
ตามกลุ่มเป้าหมายที่ก�ำหนด (Kostoff and Schaller, 2001)
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แผนทีน่ ำ� ทางมิใช่เป็นเพียงแค่การวางแผน แต่ยงั เป็นการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ของ
ผูบ้ ริหารองค์กร (vision) เกีย่ วกับการพัฒนาองค์กรในอนาคตและแนวการด�ำเนินงาน
(Ma et al., 2007) โดย Kim and Park (2004) มองว่าแผนทีน่ ำ� ทางเป็นกระบวนการ
ที่สนับสนุ น ด้ า นการสินใจเชิงกลยุท ธ์ ในขณะที่ Groenveld (1997) มองว่ า
แผนที่ น� ำ ทางเป็ น กระบวนการที่ บู ร ณาการระหว่ า งการบริ ห ารธุ ร กิ จ และการ
จัดการเทคโนโลยี

1.1 กระบวนการจัดท�ำแผนที่น�ำทางการพัฒนาเทคโนโลยี
(Technology Roadmapping) คืออะไร?
การท�ำแผนทีน่ ำ� ทางการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Roadmapping) คือ
กระบวนการและวิธีคิดในการจัดท�ำแผนกลยุทธ์สำ� หรับการบริหารจัดการเทคโนโลยี
แบบใหม่ โดยมุ ่ ง การผสมผสานระหว่ า งแผนกลยุ ท ธ์ ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (Science & Technology Strategy) กับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของ
องค์กร (Business Strategy) กระบวนการและวิธีคิดนี้จะเน้นการวิเคราะห์พิจารณา
ความเชื่อมโยงของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ (Business Drivers) ตลาด (Market)
ผลิตภัณฑ์ (Product) เทคโนโลยี (Technology) การวิจัยและพัฒนา (R&D)
และทรัพยากร (Resources) เข้าด้วยกันในช่วงเวลาต่างๆ ดังทีแ่ สดงรูปแบบโครงสร้าง
พื้นฐานของแผนที่น�ำทางเทคโนโลยีในภาพที่ 1-1
ส่วน Technology Roadmap หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการ
Technology Roadmapping ซึ่งส่วนใหญ่จะแสดงอยู่ในรูปแผนภูมิลักษณะต่างๆ
เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ สะดวกต่อการสื่อสารภายในองค์กร และสามารถเสนอ
มุมมองการคาดการณ์ศักยภาพการเจริญเติบโตขององค์กรในอนาคตได้ ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่รูปแบบของแผนที่น�ำทางที่นิยมใช้กันมากที่สุดจะเป็นรูปแผนภูมิล�ำดับชั้น
(Hierarchy diagram) ดังแสดงรูปแบบโครงสร้างพืน้ ฐานของแผนทีน่ ำ� ทางเทคโนโลยี
ในภาพที่ 1-1 ซึ่ ง เป็ น แผนภู มิ ล� ำ ดั บ ชั้ น 2 มิ ติ ประกอบด้ ว ยแกนแนวตั้ ง และ
แกนแนวนอน แกนแนวตั้งของ Roadmap ประกอบด้วยหลายๆ ชั้น ซึ่งหัวข้อของ
แต่ละชั้นสามารถปรับเพื่อให้กรอบของการพิจารณาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ต้องการได้ ส่วนแกนนอนคือกรอบเวลา ซึ่งช่วงเวลาในการน�ำเสนอขึ้นอยู่กับ
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ช่วงระยะเวลาวงจรชีวิตของเทคโนโลยี (Technology lifecycle) ซึ่งถ้าเทคโนโลยี
ทีพ่ จิ ารณามีการเปลีย่ นแปลงบ่อยและรวดเร็ว กรอบระยะเวลาของแผนทีก่ ม็ กั จะสัน้
ไปด้วย เช่น 1-3 ปี แทนที่จะเป็น 5-7 หรือ 10 ปี เป็นต้น

ภาพที่ 1-1 รูปแบบโครงสร้างพื้นฐานของแผนที่น�ำทางเทคโนโลยี
ที่มา : Gerdsri, N. (2007). Roadmapping – A New Management Tool for Technologydriven Organizations, Chulalongkorn Review Journal, Apr-Jun, 24-38 (in Thai)

การวิเคราะห์แผนที่น�ำทางเทคโนโลยีดังที่แสดงในภาพที่ 1-1 เริ่มต้นจากการ
พิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกทั้งทางด้านสังคม (Social)
เทคโนโลยี (Technology) เศรษฐกิจ (Economic) สิ่งแวดล้อม (Environmental)
และการเมือง (Politic) โดยประเมินผลกระทบของปัจจัยดังกล่าวต่อโอกาสด้าน
การตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากรูปจะเห็นได้ว่า ปัจจัย D2 และ D3 เป็นปัจจัย
ที่น�ำไปสู่โอกาสทางด้านการตลาด M2 เมื่อทราบถึงโอกาสทางการตลาดแล้วก็มา
พิจารณาถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บริษัทจะต้องพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่จะเกิดขึ้นในตลาด M2 ซึ่งจากรูป ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็คือ P2
และการที่บริษัทจะผลิต P2 ออกมาได้นั้น จ�ำเป็นจะต้องมีเทคโนโลยี T2 ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีที่เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตเดิม
T1 โดยผ่านกระบวนการ RD1 กับเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งรวมถึง
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การพัฒนาทัง้ ทางด้านรูปแบบและวัสดุทจี่ ะน�ำมาใช้ โดยผ่านกระบวนการ RD2 จากนัน้
จะต้องมีการวิจัย RD3 เพื่อให้มั่นใจว่าเทคโนโลยีการผลิตซึ่งปรับปรุงขึ้นมาใหม่นั้น
สามารถจะน�ำมาใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ได้
ส่วนทางด้านล่างของภาพที่ 1 แสดงถึงการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ (Resource
allocation) ทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล (Human resource) เงินทุน (Capital
investment) ความรูแ้ ละความสามารถ (Knowledge and Skills) ตลอดจนห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain) ทีจ่ ะต้องน�ำมาใช้เพือ่ บรรลุเป้าหมายโอกาสทางตลาด M2
อย่างไรก็ตามแผนที่น�ำทางการพัฒนาเทคโนโลยีดังแสดงในภาพที่ 1-1 นั้น
เป็นเพียงรูปแบบพืน้ ฐานซึง่ ทางบริษทั หรือองค์กรต่างๆ สามารถดัดแปลงให้แตกต่าง
กันไปเพื่อความเหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ ความต้องการ และวัตถุประสงค์ของการ
ท�ำแผนที่น�ำทางเทคโนโลยีนั้นๆ

1.2 ท�ำไมองค์กรต้องมี Technology Roadmap?
โดยพื้นฐานแล้วผู้บริหารมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันขององค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
ในภาคอุตสาหกรรม ตลาดและเทคโนโลยี ในช่วงเวลาต่างๆ การท�ำแผนที่น�ำทาง
เทคโนโลยีถูกน�ำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในการท�ำแผนการพัฒนาเทคโนโลยี
ทัง้ ในระดับองค์กร บริษทั และอุตสาหกรรม โดยมุง่ เน้นประโยชน์จากด้านต่างๆ ได้แก่
1. การเชื่อมโยงกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business strategy) และกลยุทธ์ด้าน
เทคโนโลยี (Technology Strategy) เข้าด้วยกัน ส่งผลให้การพัฒนาองค์กรและ
เทคโนโลยีสามารถด�ำเนินควบคู่กันไปในทิศทางเดียวกัน ท�ำให้การพัฒนาเทคโนโลยี
ขององค์กรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. การท�ำแผนที่น�ำทางเทคโนโลยีจะช่วยให้องค์กรพิจารณาถึงจุดแข็งด้าน
เทคโนโลยีที่มีอยู่ และให้ความส�ำคัญในการวางแผนที่จะพัฒนาเสริมสร้างความ
สามารถทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เหนือกว่าคู่แข่งได้
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3. การมุง่ เน้นทีก่ ารวางแผนโดยค�ำนึงถึงล�ำดับความส�ำคัญและความต่อเนือ่ ง
สอดคล้องของการพัฒนาเทคโนโลยีในแต่ละขั้นตอน ท�ำให้องค์กรสามารถจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด ให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
4. แผนที่น�ำทางเทคโนโลยีสามารถช่วยผู้บริหารให้มองเห็นภาพรวมของ
องค์กรได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานและก�ำหนดทิศทาง
ขององค์ ก รในอนาคต โดยเฉพาะช่ ว ยลดความซ�้ ำ ซ้ อ นของการด� ำ เนิ น งานได้
เช่นในกรณีของบริษัทใหญ่ที่มีหน่วยธุรกิจย่อยหลายหน่วย และแต่ละหน่วยก็มีการ
ด�ำเนินอย่างเป็นอิสระอาจท�ำให้เกิดความซ�้ำซ้อนกัน ส่งผลให้การจัดสรรทรัพยากร
ขององค์กรไม่มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่
5. การเพิม่ ประสิทธิภาพการสือ่ สารภายในองค์กรให้เข้าใจและรับรูถ้ งึ ทิศทาง
ในการพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีขององค์กรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
6. กระบวนการท�ำแผนทีน่ ำ� ทางเทคโนโลยีสามารถระบุถงึ ศักยภาพในการน�ำ
เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม กลับมาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ใหม่ (Technology
reuse) วิธีนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย
มากขึน้ โดยอาศัยพืน้ ฐานของเทคโนโลยีเดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว นอกจากนีย้ งั จะช่วยให้องค์กร
สามารถควบคุมต้นทุนทางเทคโนโลยี และลดระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ให้สั้นลง ท�ำให้สามารถส่งผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น
7. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม (participation) และความรู้สึกเป็นเจ้าของ
(ownership) ในโครงการนั้นๆ เมื่อพนักงานตระหนักว่าโครงการที่ตนเสนอได้รับ
การก�ำหนดเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่น�ำทางการพัฒนาเทคโนโลยีหลัก (master
technology roadmap) เขาก็จะมีแรงจูงใจที่จะทุ่มเทเต็มก�ำลังความสามารถ
เพื่อท�ำให้งานนั้นๆ ประสบผลส�ำเร็จ
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1.3 ประโยชน์ตอ่ ส่วนบุคคลและส่วนองค์กรจากการใช้
Technology Roadmap
ด้านประโยชน์ส่วนบุคคล แผนที่น�ำทางการพัฒนาเทคโนโลยีจะท�ำหน้าที่
เป็นตัวกลางในการสื่อสาร อธิบายโดยการพูดคุยโต้ตอบผ่านปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
แล้วยังช่วยในเรื่องของการแบ่งปันข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างสมาชิกในทีม
รวมไปถึงเป็นการเน้นย�้ำให้แต่ละบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานตระหนักถึงความ
ส�ำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามที่ระบุในแผนที่น�ำทาง ซึ่งส่งผลเรื่อง
การเสริมสร้างความรู้สึกของการเป็นเจ้าของในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย (ownership)
ให้กับบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่บุคลากรนี้ได้มีส่วนร่วมในการจัดท�ำ
แผนที่น�ำทางตั้งแต่ต้น
ด้านประโยชน์ส่วนองค์กร แผนที่น�ำทางการพัฒนาเทคโนโลยีจะท�ำหน้าที่
ระหว่างหน่วยงานหรือหน่วยธุรกิจต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อช่วยให้
องค์กรสามารถเชือ่ มต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจและเทคโนโลยี เพือ่ จัดการทรัพยากรทีม่ อี ยู่
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเพื่อปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจ
นอกจากนี้ยังสร้างความสามารถในการท�ำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีมจาก
หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานทางเทคนิคต่างๆ เช่น การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การตลาด การผลิต การเงิน และทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งยังช่วยในเรื่อง
ของการท�ำงานร่วมกันระหว่างสายงาน ท�ำให้สมาชิกในทีมเกิดความเข้าใจเกีย่ วกับวิธี
การปฏิบัติงานของแผนกต่างๆในองค์กร ตลอดจนเพิ่มความส�ำคัญและจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของโครงการ

30
Technology Roadmapping

2

การประยุกต์ ใช้แผนที่น�ำทาง
การพัฒนาเทคโนโลยี

ปัจจุบนั การวิเคราะห์จดั ท�ำแผนทีน่ ำ� ทางการพัฒนาเทคโนโลยีได้รบั ความสนใจ
เป็นอย่างมาก โดยในเนือ้ หาส่วนต่อไปนีจ้ ะน�ำเสนอตัวอย่างความหลากหลายของการ
ประยุกต์ใช้แผนทีน่ ำ� ทาง ตัง้ แต่ระดับบริษทั หรือองค์กร ระดับอุตสาหกรรมแต่ละสาขา
ระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ โดยแนวคิดการท�ำแผนทีน่ ำ� ทางการพัฒนา
เทคโนโลยีเหล่านั้น ตั้งอยู่บนหลักพื้นฐานแนวคิดเดียวกัน หากแต่ความแตกต่าง
จะอยู่ที่ขอบเขตของการพิจารณา (scope) และระดับของผลกระทบ (impact)
ที่เกิดขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 2-1
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ภาพที่ 2-1 ความแตกต่างของขอบเขตการพิจารณา และระดับของผลกระทบของ
การน�ำเอาจัดท�ำแผนที่น�ำทางการพัฒนาเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในองค์กรระดับต่างๆ
ที่มา : Gerdsri, N. (2007). Roadmapping – A New Management Tool for Technologydriven Organizations, Chulalongkorn Review Journal, Apr-Jun, 24-38 (in Thai)

2.1 รูปแบบการประยุกต์ ใช้งาน
ของแผนที่น�ำทางเทคโนโลยี
รูปแบบการประยุกต์ใช้งานของแผนทีน่ ำ� ทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งขัน้ ต้นได้
เป็น 6 ประเภทดังนี้ (Kostoff and Schaller, 2001)
1. แผนทีน่ ำ� ทางวิจยั และพัฒนา (Science/Research Roadmaps) เป็น
รูปแบบของแผนที่น�ำทางเทคโนโลยีที่จัดท�ำขึ้นเพื่อแสดงทิศทางของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแต่ละสาขา และการเกิดขององค์ความรู้ในด้านใหม่
ซึ่งเป็นผลจากการผสมผสานการพัฒนาขององค์ความรู้เดิมอย่างต่อเนื่อง
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ภาพที่ 2-2 Integrated Science/Research Roadmap (Wieners 2002)
ที่มา : Wieners, B. (2002). Untangling the future: Eight technologies that will change
the world. Business 2.0.

จากภาพที่ 2-2 แสดงให้เห็นว่าองค์ความรู้หลักด้านการวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร์ในอนาคตจะมาจาก 4 สาขาหลัก คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology) เทคโนโลยีวสั ดุศาสตร์ (Material Science & Technology) เทคโนโลยี
ชีวภาพ (Bioscience & Technology) และเทคโนโลยีพลังงาน (Energy)
ในแต่ละสาขาก็มีการประเมินทิศทางการพัฒนาในอนาคตดังแสดงในภาพที่
2-2 ด้านบนขวา การบรรจบกันของการพัฒนาในแต่ละสาขา ท�ำให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ซึ่งจะได้มาจากการพัฒนาต่อยอด ยกตัวอย่างเช่น องค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชีวภาพ (Bionics) เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบฝัง
(implantable pacemaker) ซึ่งจะสามารถฝังอยู่ในร่างกายมนุษย์ได้ โดยที่ความ
ส�ำเร็จของการพัฒนาอุปกรณ์ลักษณะนี้จะขึ้นอยู่กับความพร้อมของการพัฒนา
ในส่วนของวัสดุศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อให้ได้วัสดุที่สามารถคงสภาวะ
อยูใ่ นร่างกายมนุษย์ได้โดยไม่มผี ลข้างเคียงใดๆ รวมถึงการพัฒนาในส่วนของพลังงาน
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แบตเตอรี่และระบบควบคุมการท�ำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือตัวอย่างของ
การพัฒนาแขนเทียมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ชีวภาพ (bionic arms) ซึ่งท�ำจากวัสดุ
พลาสติกพิเศษที่มีคุณสมบัติเป็นตัวน�ำไฟฟ้า (electroconductive plastics) ซึ่ง
สามารถต่อเชือ่ มกับประสาทสมอง ท�ำให้สามารถบังคับการเคลือ่ นไหวแขนได้โดยตรง
2. แผนที่น�ำทางกลุ่มอุตสาหกรรม (Cross-industry roadmaps) เป็น
รูปแบบของแผนที่น�ำทางเทคโนโลยีซึ่งท�ำขึ้นเพื่อแสดงถึงทิศทางการพัฒนาร่วมกัน
ของอุตสาหกรรมจากหลายสาขา ยกตัวอย่างเช่น โครงการ Industry CanadaRoadmap Initiatives ซึง่ รัฐบาลประเทศแคนาดาสนับสนุนให้จดั ท�ำขึน้ เพือ่ ยกระดับ
ขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกของอุตสาหกรรมหลักภายในประเทศ
โดยมุง่ เน้นทีก่ ารสร้างฐานความรูร้ ะหว่างสมาชิกในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือระหว่าง
อุตสาหกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ร่วมกัน (cross-cutting technology
development) (Industry Canada 2006)
3. แผนที่น�ำทางอุตสาหกรรม (Industry roadmaps) เป็นรูปแบบของ
แผนทีน่ ำ� ทางเทคโนโลยีในระดับอุตสาหกรรม ซึง่ จะแสดงถึงทิศทางของเทคโนโลยีทจี่ ะ
เกิดขึ้นในอนาคต และแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีในแต่ละห่วงโซ่คุณค่า (Value
chain) เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสารแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีใน
แต่ละสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเตรียมความพร้อมของเทคโนโลยีด้านต่างๆ ใน
อุตสาหกรรม ทัง้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ suppliers และ market developers ในกลุม่
อุตสาหกรรมนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น แผนที่น�ำทางการพัฒนาอุตสาหกรรมชิน้ ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ จัดท�ำโดยสถาบันส่งเสริมการผลิตชิน้ ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National Electronics Manufacturing Initiative ; NEMI)
ร่วมกับสมาชิกอีกกว่า 175 องค์กร เพือ่ ทีจ่ ะก�ำหนดทิศทางการวิจยั ของมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานวิจัยของรัฐให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาค
อุตสาหกรรม (Kostoff and Schaller, 2001) นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์ในการ
เชื่อมโยงแผนที่น�ำทางการพัฒนาเทคโนโลยีของแต่ละภาคอุตสาหกรรมย่อยเข้าด้วย
กันในลักษณะเครือข่าย ดังแสดงในภาพที่ 2-3
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ภาพที่ 2-3 NEMI 1998 Roadmap Linkage
ที่มา : McElroy, J. (1998). NEMI Roadmaps. The 12 th Annual NMCS Conference
& Expo, Orlando, FL.

4. แผนที่น�ำทางการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology roadmaps) เป็น
รูปแบบของแผนทีน่ ำ� ทางเทคโนโลยีทแี่ สดงถึงแนวทางการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
ขององค์กร แผนที่ลักษณะนี้เป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญที่ช่วยสื่อสารระหว่างฝ่ายต่างๆ
ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) เพื่อ
ให้ ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ นแต่ ล ะขั้ น ตอนจากฝ่ า ยต่ า งๆ มี ค วามสอดคล้ อ งกั น
ยกตัวอย่างเช่น แผนทีน่ ำ� ทางการพัฒนาเทคโนโลยียานอวกาศของบริษทั SpaceDev
ซึง่ เป็นหนึง่ ในบริษทั คูส่ ญ
ั ญางานวิจยั และพัฒนากับองค์การ NASA ได้มวี ตั ถุประสงค์
ที่จะตั้งสถานีอวกาศส�ำหรับนักท่องเที่ยวภายในปี 2015 (Tourism Space Station)
ดังนั้นการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจ�ำเป็นจะต้องมีการก�ำหนดเป้าหมายการ
พัฒนาเทคโนโลยีอย่างเป็นขั้นตอน และวางแผนแบ่งงานการพัฒนาให้กับแต่ละฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องอย่างสอดคล้องกัน
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ภาพที่ 2-4 แผนที่น�ำทางการพัฒนาเทคโนโลยียานและฐานอวกาศของบริษัท SpaceDev
ที่มา : SpaceDev (2006). Space technology roadmap, SpaceDev Company.

จากภาพที่ 2-4 จะเห็นได้ว่า เป้าหมายระยะสั้นในช่วงปี 2000 - 2005 จะเน้น
ที่การพัฒนาในส่วนของระบบขับเคลื่อน (maneuverability) และระบบขับดัน
(propulsion) เป้าหมายในระยะถัดไปคือปี 2006 - 2010 จะเน้นทีก่ ารพัฒนาในส่วนของ
ระบบขึ้นและลงจอดของยาน (launching & landing systems) เป้าหมายในระยะ
ถัดไประหว่างปี 2011 - 2015 จะเน้นทีก่ ารพัฒนาในส่วนของระบบเติมเชือ้ เพลิงกลาง
อวกาศ (refueling) และการโคจรของยานที่มีมนุษย์เดินทางไปด้วย (Human to
orbit)
อีกตัวอย่างหนึ่งคือ งานวิจัยของ Zhang และคณะ ได้ท�ำ Technology
Roadmap ของเทคโนโลยี Carbon capture, utilization, transportation and
storage ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่คาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศจีนด้วย (Zhang et al.,
2013) ซึ่ง Roadmap ที่ท�ำออกมานี้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีทั้ง 4 ส่วน
ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ให้มีการพัฒนาที่สอดคล้องกัน โดยแบ่งวิสัยทัศน์ระยะ 10 ปี
ออกเป็น 3 ช่วงเวลา ดังแสดงในภาพที่ 2-5
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Fig. 2. Phased goals of CCUS technology based on the June 2011 workshop discussions.
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higher objective contribution rate score than technology maturity
score. The priority level could be lowered for technologies which got a
low score for objective contribution rate but a high score for
technology maturity.
5.1.

CO2 capture has the largest energy consumption and the
highest cost in the whole CCUS chain. The most important
development targets for this technology are to reduce the energy
consumption and the cost of this step.

2

these are considered as key technology options for the future.
Out of all the pre-combustion capture technologies, water–gas
shift consumes the most energy and thus it is necessary to develop
low-energy consumption catalysts and processes. The separation
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5. แผนที่ น� ำ ทางการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละเทคโนโลยี (ProductTechnology roadmaps) เป็นรูปแบบของแผนที่น�ำทางเทคโนโลยีที่นิยมใช้กัน
มากที่สุด หลายองค์กรมีการจัดท�ำ Product-Technology Roadmap ส�ำหรับการ
วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี รวมทัง้ เป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยในการสือ่ สาร
ระหว่ า งฝ่ า ยวิ จั ย และพั ฒ นา (Research & Development) ฝ่ า ยวิ ศ วกรรม
(Engineering) และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development) และ
ฝ่ายการตลาด (Marketing) เพื่อเตรียมความพร้อมในการน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่
ตลาดในแต่ละช่วง
จากภาพที่ 2-6 จะเห็นได้ว่า ทางบริษัท IBM ได้ก�ำหนดโครงสร้างของแผนที่
น�ำทางการพัฒนาชิ้นส่วนประมวลผลส�ำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยแบ่ง
ผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เน้นที่สมรรถนะการใช้งาน (performance
optimized) กลุ่มที่เน้นที่ราคาและก�ำลังไฟฟ้าที่ใช้ (power/cost optimized)
และกลุ ่ ม ที่ เ น้ น ที่ ลั ก ษณะหน้ า ที่ ก ารใช้ ง านพิ เ ศษ/ชิ้ น ส่ ว นประมวลผลแบบฝั ง
(Application Specific Integrated Circuit-ASIC/Embedded System on
Chip-SOC) ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะก�ำหนดการพัฒนาของผลิตภัณฑ์จากรุ่นหนึ่งไปยัง
อีกรุ่นหนึ่ง โดยใช้เทคโนโลยีควบคุมความเร็วในการประมวลผลของชิ้นส่วนที่สูงขึ้น
หรือเทคโนโลยีของการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความหนาแน่นมากขึ้น
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ภาพที่ 2-6 IBM’s Product-Technology Roadmap for PowerPC Processors.
ที่มา : IBM (2004). IBM PowerPC Processors.

อีกตัวอย่างหนึ่งคือการเอาแนวคิดของการวิเคราะห์ Product-technology
Roadmap เข้ามาประยุกต์ใช้ในภาคบริการ (services sector) โดยได้ทำ� การวิจยั กับ
กรณีศึกษาของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศเกาหลีใต้เป็นตัวอย่าง (Smart
city development R&D project) งานวิจยั นีไ้ ด้นำ� เครือ่ งมือด้านการจัดการทีเ่ รียกว่า
Quality function deployment (QFD) ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการจั บ คู ่
ความต้องการระหว่างฝัง่ ของลูกค้าหรือผูร้ บั บริการ เข้ากับฟังก์ชนั ต่างๆ ด้านวิศวกรรม
ของสินค้า กระบวนการ QFD เข้ามาช่วยในส่วนของการเชือ่ มโยง Roadmap ระหว่าง
services กับ devices และ devices กับ technologies ใน Roadmap (Lee et
al., 2013) ผลการวิจัยที่ได้แสดงดังภาพที่ 2-7 โดยความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ
ใน Roadmap สามารถดูได้จากภาพที่ 2-8
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