ค�ำนิยม
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ให้ความส�ำคัญในการสนับสนุนทุนวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ร่วมกับการพัฒนานักวิจัย ตลอดจนผลักดันการน�ำผลงาน
วิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง ผ่านการบริหารจัดการงานวิจัยที่มุ่งเน้นให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เพือ่ การพัฒนาประเทศบนพืน้ ฐานของการเติบโตอย่างยัง่ ยืน (Sustainable
growth) ภายใต้ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดย สกว. ให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรูเ้ ฉพาะทีต่ รงกับความต้องการของผูใ้ ช้ประโยชน์ การพัฒนาโจทย์วจิ ยั จากปัญหาจ�ำเพาะ
ในพื้นที่ พร้อมๆ กับให้ความส�ำคัญในการพัฒนาข้อความรู้ด้านวิชาการในงานวิจัยที่สามารถ
น�ำไปใช้ประโยชน์ตอ่ ยอดทัง้ ในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์ รวมถึงการสังเคราะห์ขอ้ ความรูเ้ พือ่
ใช้ประกอบการจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การสร้างความเข้าใจในประเด็นการเชื่อมผลงานวิจัยไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบผ่าน
การบริหารจัดการงานวิจัยให้แก่นักวิจัยและผู้บริหารจัดการงานวิจัยนับว่ามีความจ�ำเป็น ทั้งนี้
สกว. ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ด�ำเนินการโครงการจัดท�ำหนังสือ “บริหารจัดการ
งานวิจัยเพื่อสร้างผลลัพธ์” เพื่อใช้เป็นสื่อในการสร้างความตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการ
จัดการงานวิจยั ให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ ภายใต้การจัดการและประสานงานของ รศ.ดร.จันทร์จรัส
เรี่ยวเดชะ ซึ่ง สกว. ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณมา ณ  โอกาสนี้
เอกสารฉบับนี้ ได้นำ� เนือ้ หาจากบทความ “การจัดการงานวิจยั สูผ่ ลลัพธ์และผลกระทบ:
แนวคิดและกรณีศกึ ษา” ภายใต้โครงการจัดท�ำหนังสือดังกล่าวข้างต้น มาปรับปรุงเนือ้ หาและ
เพิ่มเติมรายละเอียด โดย รศ.สมพร  อิศวิลานนท์ และ ดร.ปิยะทัศน์  พาฬอนุรักษ์ จากส�ำนัก
ประสานงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย
สกว. หวังว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นเครือ่ งมือให้กบั ผูบ้ ริหารงานวิจยั และนักวิจยั มีความ
ความเข้าใจในกรอบแนวคิดทางทฤษฎี และกรณีศึกษาตัวอย่างเส้นทางสู่ผลกระทบจาก
งานวิจัยของ 3 ชุดโครงการวิจัยที่ได้รับผลส�ำเร็จของ สกว. ซึ่งผู้สนใจ สามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้ในการบริหารจัดการ ทั้งในหน่วงงานวิจัยและโครงการวิจัย เพื่อสร้างคุณค่าให้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการลงทุนวิจัยของประเทศต่อไป
ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้
การลงทุนวิจยั นับได้วา่ เป็นกระบวนการหนึง่ ในการขับเคลือ่ นภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ เพราะนอกจากจะก่อให้เกิดพลวัตของการสะสมความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ๆ แล้ว การลงทุนวิจัยยังน�ำพาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริม
สร้างความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศให้อยู่ในสถานภาพที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นการยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้กา้ วหน้าและก้าวทันกับบริบทโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปอยู่ตลอดเวลา
เอกสารวิชาการฉบับนีจ้ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ น�ำเสนอประเด็นแนวคิดการบริหารจัดการงานวิจยั
โดยมุ่งเน้นสู่การสร้างผลสัมฤทธิ์ให้เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งที่รัฐบาล
ได้ให้ความส�ำคัญอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้ ผลผลิตหรือผลงานจากการวิจัยจะสร้างประโยชน์เกิดขึ้น
กับชุมชนและสังคมตามเป้าหมายได้ จ�ำเป็นจะต้องมีกระบวนการหรือกลไก ในการจัดการเพือ่
สร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับภาคีเป้าหมายในชุมชนหรือใน
สังคมนั้นๆ เกิดเป็นผลลัพธ์ขึ้นก่อน จึงจะท�ำให้มีผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นตามมา
ผู้เขียนหวังว่าสาระเชิงแนวคิดที่น�ำมาเสนอในเอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทาง กระตุ้นให้
เกิดความสนใจในกลุ่มนักวิจัยและองค์กรบริหารจัดการทุนวิจัย ในการออกแบบงานวิจัย และ
เป็นแนวทางในการติดตามสร้างธรรมาภิบาลในระบบการบริหารงานวิจัย พร้อมกันนี้ ใคร่ขอ
ขอบคุณส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) และสถาบันคลังสมองของชาติ ทีไ่ ด้เล็งเห็น
ความส�ำคัญในเรือ่ งนีแ้ ละได้ให้การสนับสนุนในการจัดพิมพ์ ขอขอบคุณ รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล
ทีส่ ละเวลาเป็นผูท้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณาเนือ้ หา และขอขอบคุณ รศ.ดร.จันทร์จรัส เรีย่ วเดชะ ทีก่ ระตุน้
ให้ผู้เขียนจัดท�ำเอกสารฉบับนี้
สมพร  อิศวิลานนท์
ปิยะทัศน์  พาฬอนุรักษ์
กรกฎาคม 2561
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เกริ่นนำ�
ที่ตระหนักกันดีว่าบทบาทของการวิจัยหรือการลงทุนวิจัยมิได้จ�ำกัดอยู่เพียง
กิจกรรมของการสร้างข้อความรู้เพื่อการอธิบายข้อปัญหารวมถึงปรากฏการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสังคม หรือการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขึ้นใหม่ที่เอื้อต่อการน�ำไปใช้
ในกิจกรรมการผลิตและการบริโภค แต่ยงั หมายรวมถึงกระบวนการน�ำความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมไปสู่การสร้างสรรค์เป็นคุณค่าและมูลค่า  เกิดเป็นผลลัพธ์และผลกระทบกับสังคม
ตามมา การวิจยั หรือการลงทุนวิจยั จึงเป็นกระบวนการทีส่ ร้างการเปลีย่ นแปลงให้กบั เศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อม เป็นการเสริมสร้างความอยูด่ กี นิ ดีหรือการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของผูค้ น
ในสังคม รวมถึงการเป็นจักรกลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้กา้ วไปข้างหน้า
อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน อย่างไรก็ตาม การจะท�ำให้โครงการวิจยั หรือแผนงานวิจยั รวมถึงแผนการ
พัฒนาน�ำไปสู่การสร้างเป็นผลลัพธ์เกิดเป็นผลกระทบตามเป้าหมายที่ต้องการนั้น จ�ำเป็นต้อง
มีกลไกและกระบวนการจัดการในแต่ละขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เกิดมีการน�ำไปใช้ประโยชน์เกิด
การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของภาคีหุ้นส่วนภายในขอบเขตของเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารฉบับนีจ้ ะกล่าวถึงการจัดการงานวิจยั สูก่ ารสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ โดยแบ่ง
เนื้อหาออกเป็นสี่ส่วน ในส่วนที่หนึ่งเป็นการเกริ่นน�ำ ส่วนที่สองเป็นการน�ำเสนอถึงความเป็น
มาของกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีทนี่ ำ� มาใช้กบั การเชือ่ มความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลระหว่าง
ผลผลิตหรือผลงานที่เกิดขึ้นกับโครงการกับการน�ำไปใช้ประโยชน์ โดยเริ่มแนวคิดจากวิธีการ
“Logical Framework” และ “Outcome Mapping” และขยายกรอบคิดสู่วิธีการที่เรียกว่า 
“ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง” หรือ “Theory of Change” ซึ่งกรอบแนวคิดและวิธีการดังกล่าว
ได้ใช้เป็นเครือ่ งมือในการออกแบบการวางแผนและการประเมินโครงการวิจยั กันอย่างแพร่หลาย
ส่วนที่สามเป็นการน�ำเสนอการสังเคราะห์ กรณีตัวอย่างของรูปแบบการบริหารจัดการ
ชุดโครงการวิจยั สูก่ ารใช้ประโยชน์ จากการสนับสนุนทุนวิจยั ภายใต้ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษา และส�ำหรับส่วนสุดท้ายจะกล่าวถึงบทสรุป

เป็น
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กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
การเชื่อมโยงการลงทุนในโครงการวิจัย
สู่การใช้ประโยชน์
การลงทุ น ในโครงการวิ จั ย เป็ น กระบวนการค้ น หา
ข้อเท็จจริง การสร้างสรรค์ และการจัดการองค์ความรู้ใหม่ให้
เกิดขึ้นกับสังคม ซึ่งองค์ความรู้หรือข้อเท็จจริงที่ได้รับการ
สะสมในช่วงเวลาต่างๆ จะก่อให้เกิดเป็นทุนทางปัญญากอปร
ขึน้ เป็นสังคมแห่งฐานความรูต้ ามมา ประเทศทีม่ กี ารสะสมทุน
ทางปัญญาให้กับสังคมไว้มาก หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า
ประเทศที่มีฐานการลงทุนทางการวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยี
และนวัตกรรมไว้มาก ย่อมพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
เป็นสังคมที่มีการวิวัฒนาการในองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง มี
ระบบและกระบวนการในการน�ำองค์ความรูจ้ ากการวิจยั ไปใช้
สร้างเสริมความอยู่ดีกินดีให้กับสังคม ตลอดจนการน�ำความรู้
ไปใช้ในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพือ่ ลดผลกระทบ
ทีจ่ ะเกิดขึน้ กับสังคมได้อย่างเหมาะสม สร้างความก้าวหน้าทัง้
ด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ ในอีกมิติหนึ่งการ
ลงทุนวิจัยจัดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีจุดมุ่งหวังในการ
ใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยที่มีอยู่ (อย่างจ�ำกัด) เพื่อการผลิตหรือ
การสร้างผลงานที่เป็นองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
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ซึ่งผลผลิตหรือผลงานจากงานวิจัยเมื่อได้ถูกน�ำไปใช้ประโยชน์จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อ
สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม เสริมสร้างระดับความเป็นอยูแ่ ละคุณภาพชีวติ
ของคนในสังคมให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น ส�ำหรับรูปแบบแนวคิดหรือวิธีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของการด�ำเนินการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ที่จะกล่าวถึงในที่นี้ ประกอบด้วย 3 แนวคิด ได้แก่
Logical Framework,  Outcome Mapping และ Theory of Change

Logical Framework
Logical Framework เป็นแนวคิดหรือวิธที ใี่ ช้หลักตรรกะของความเป็นเหตุเป็นผล เพือ่
อธิบายเชือ่ มความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรหรือปัจจัยน�ำเข้า (inputs) ทีใ่ ช้ กิจกรรมการจัดการ
และด�ำเนินการต่างๆ (activities หรือ processes) ที่เกิดขึ้นภายในโครงการ จัดท�ำขึ้นเป็น
ผลผลิตหรือผลงาน (outputs) ตามวัตถุประสงค์ที่โครงการได้ระบุไว้   ไปพร้อมกับความ
คาดหวัง (expect) ให้ผลผลิตหรือผลงานที่ได้รับ ได้ขยายผลก้าวไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อ
ตอบสนองกับเป้าประสงค์และเป้าหมายขั้นสุดท้ายที่ต้องการ (purposes and goal) ที่อยาก
จะเห็นหรือพึงอยากจะให้เกิดขึ้น ตามแนวคิดดังกล่าวได้ผนวกเอามิติการใช้ประโยชน์เข้ามา
เป็นเป้าหมายของโครงการที่พึงปรารถนาจะให้เกิดขึ้นกับชุมชนหรือสังคม รวมอยู่ด้วยกับ
การจัดท�ำแผนและการออกแบบโครงการ ซึ่งเป้าหมายที่ก�ำหนดขึ้นนั้นเป็นเสมือนการสร้าง
วิสัยทัศน์ (vision) ให้กับโครงการขึ้นมาก่อนพร้อมกับการระบุถึงภารกิจ (mission) ที่จะต้อง
ด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุหรือเกิดขึ้นตามเป้าหมายที่ปรารถนาหรือพึงประสงค์ไว้1
ภายใต้กรอบคิดของ Logical Framework ได้จัดแบ่งองค์ประกอบความสัมพันธ์ของ
โครงการวิจัยหรือโครงการพัฒนาออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกได้แก่ส่วนที่สามารถจัดการและ
ด�ำเนินการได้เองภายใต้โครงการฯ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทรัพยากรต่างๆ ทั้งใน
รูปทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้แก่ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย งบประมาณวิจัย ตลอดจนทรัพยากรทุนอื่นๆ
เช่น ห้องปฏิบตั กิ ารและอุปกรณ์เครือ่ งมือวิจยั เป็นต้น แล้วด�ำเนินงานตามกิจกรรม (activities)
ทีไ่ ด้เตรียมไว้หรือได้กำ� หนดไว้ในโครงการ เช่น การทดลอง การเก็บตัวอย่างการรวบรวมข้อมูล
การลงพื้นที่เพื่อส�ำรวจสอบถาม รวมถึงการจัดท�ำการวิเคราะห์ อันน�ำไปสู่ข้อความรู้ใหม่
1

Logical Framework Approach ได้รับการพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1969 โดย Leon J. Rosenberg ซึ่งหน่วยงาน
the U.S. Agency for International Development (USAID) ได้น�ำไปใช้เริ่มแรกและได้ขยายตัวออกไปยัง
องค์กรอื่นๆ อย่างแพร่หลาย (https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_framework_approach) ในช่วงเวลา
ต่อมา รวมถึงองค์กรหรือหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยในระดับสากล
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ต้นแบบการประดิษฐ์เกิดเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี รวมถึงการร้อยเรียงขึน้ เป็นรายงานแสดง
ผลการวิจัย หรือการจัดท�ำขึ้นเป็นหลักสูตร เอกสารวิชาการ แผ่นพับ วีดีทัศน์ เอกสารอบรม
หรือ โปสเตอร์ เป็นต้น ส่วนประกอบเหล่านี้เรียกว่าเป็นผลผลิตหรือผลงาน (outputs) จาก
โครงการ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ทโ่ี ครงการได้ระบุไว้ ขัน้ ตอนทีไ่ ด้กล่าวถึงนีจ้ ดั เป็นขัน้ ตอน
ทีอ่ ยูใ่ นขอบเขตของโครงการทีห่ วั หน้าโครงการหรือผูบ้ ริหารโครงการสามารถควบคุมได้ ส�ำหรับ
ส่วนที่สองซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการน�ำผลผลิตหรือผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ตาม
เป้าหมายนั้น จัดเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของโครงการ (beyond the
project control) (ภาพที่ 1) และบ่อยครั้งมักจะถูกละเลย ท�ำให้เกิดเป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญ
ในการเผยแพร่ การยอมรับและการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับภาคีเป้าหมาย2

Inputs

Outputs
Activities

Purpose

Goal

Under full control of
project managemant
Beyond control of
project managemant

ที่มา: ปรับปรุงจาก Keerti Husan Pradhan (2015)
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างการลงทุนในโครงการวิจัยกับเป้าหมายที่ต้องการ
ภายใต้ความเป็นเหตุเป็นผล (cause and effect relationship) ตามวิธี Logical Framework  

วิธี Logical Framework จึงเป็นหลักคิดที่ส�ำคัญส�ำหรับการบริหารจัดการโครงการ
พัฒนาต่างๆ โดยทีผ่ อู้ อกแบบและการจัดท�ำแผนโครงการควรทีจ่ ะต้องสะท้อนถึงเป้าหมายและ
เป้าประสงค์สุดท้ายที่โครงการพึงประสงค์ที่จะให้เกิดขึ้นกับภาคีชุมชนที่เกี่ยวข้อง ไปพร้อมๆ
กับรูปแบบของกิจกรรมการด�ำเนินงานต่างๆ ตามแผนงานในโครงการ เพื่อให้ได้ผลผลิตหรือ
ผลงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายใต้กรอบของปัจจัยที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด วิธี Logical
2

ซึง่ ในอดีตได้มกี ารเปรียบเปรยเสมือนว่าเป็นการท�ำงานวิจยั แล้วก็เก็บผลงานไว้บนหิง้ และส่วนมากจะไม่มี
กลไกการจัดการให้ไปสู่ห้างหรือการมีผู้คนน�ำไปใช้ประโยชน์
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Framework3 อาจเรียกกันในชื่อ Log Frame หรือ Logic Model4 วิธี Logical Framework
ได้เริม่ ต้นใช้กบั การวางแผนจัดการโครงการพัฒนา ต่อมาได้มกี ารน�ำมาประยุกต์ใช้กบั การบริหาร
จัดการโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยขององค์กรวิจัย ตลอดจนการน�ำมาใช้เพื่อการประเมิน
ติดตาม (monitoring) ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน (implementation) ของหน่วยบริหาร
งานวิจยั และการประเมินตนเอง (self-assessment) ของนักวิจยั เพือ่ การตรวจหาผลส�ำเร็จ
และผลสัมฤทธิเ์ บือ้ งต้นเมือ่ โครงการได้สนิ้ สุดลง เนือ่ งจากมีรปู แบบของกรอบคิดทีง่ า่ ยต่อการ
น�ำไปใช้ปฏิบัติ
แนวคิดตามวิธี Logical Framework แม้จะมีจุดเด่นโดยเฉพาะรูปแบบเชิงตรรกะที่
อธิบายความสัมพันธ์เชือ่ มโยงด้วยเหตุและผลของการด�ำเนินโครงการสูเ่ ป้าหมายทีพ่ งึ ประสงค์
ของโครงการ แต่ในทางปฏิบัติพบว่า  มีข้อจ�ำกัดอันประกอบด้วย (1) วิธีการดังกล่าวเป็นการ
แสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่มีลักษณะจ�ำเพาะแต่ไม่ได้น�ำเสนอรายละเอียดว่าท�ำไมจึงได้เกิด
ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงนั้น (2) ไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ภาคีชุมชนที่เป็นเป้าหมาย (3) ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิตหรือผลงานอันน�ำไปสู่เป้า
หมาย เป็นการพิจารณาเฉพาะแต่ความสัมพันธ์โดยเจตนาที่เป็นไปตามล�ำดับขั้น เช่น หาก
กิจกรรมท�ำให้เกิดผลผลิตหรือผลงาน (outputs) แล้ว ผลผลิตหรือผลงานนั้นคาดได้ว่าจะส่ง
ผลต่อการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ตลอดจนได้ผลตามเป้าหมายภายใต้ข้อสมมุติ (assumption)
ที่ก�ำหนดขึ้น5 และ (4) ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับโครงการนั้นพิจารณาจ�ำกัดเฉพาะในขณะที่
โครงการได้ด�ำเนินการอยู่หรือได้จบลง (intermediate result) แต่ไม่ได้ค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ในระยะยาว (long term result) หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลังจากโครงการได้สิ้นสุดไปใน
ระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งเป็นประเด็นเรื่องความยั่งยืน (sustainability) ของโครงการ ดังนั้น
วิธี Logical Framework เมือ่ น�ำไปใช้ในการประเมินหาผลประโยชน์จากโครงการวิจยั ย่อมจะ
แสดงผลประโยชน์ในแบบเฉพาะเจาะจงเป็นการบ่งบอกแต่เพียงระดับ สถานภาพ หรือสภาวะ
ที่เปลี่ยนไป (state or condition change)  แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าการเปลี่ยนแปลงจาก
สถานภาพหนึ่งไปสู่อีกสถานภาพหนึ่งเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งอาจไม่เหมาะส�ำหรับการน�ำไปใช้
3

4

5

ผูส้ นใจติดตามได้จาก NORAD (1999) “The Logical Framework Approach,” Handbook for objectivesoriented planning.
Log Frame Method มักจะใช้เรียกในกรณีทมี่ กี ารน�ำเสนอกรอบแนวคิดความเชือ่ มโยงในรูปของ Matrix ส่วน
Logit Model มักจะใช้เรียกในกรณีทมี่ กี ารน�ำเสนอกรอบแนวคิดในรูปแบบของ Flow Chart (Ann-Murray
Brown Consultancy, 2016)
หมายถึง หากกิจกรรมนัน้ ก่อให้เกิดปรากฏการณ์   A ย่อมเชือ่ ได้วา่ จะส่งผลต่อการเกิดขึน้ ของปรากฏการณ์
B ตามมา  เช่น เมื่อมีเทคโนโลยีพันธุ์พืชสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นแล้ว เกษตรกรจะได้รับผลผลิตที่ดีขึ้นและมี
รายได้สูงขึ้น (ภายใต้ข้อสมมุติว่าเกษตรกรยอมรับพันธุ์พืชใหม่)
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เพื่อการออกแบบวางแผนหรือการประเมินผลส�ำเร็จและผลกระทบของโครงการวิจัยที่มี
ความต่อเนื่องของการเปลี่ยนแปลง หรือโครงการที่มีหลากหลายเส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลง
(multiple pathways to change) ในผลลัพธ์ และผลกระทบในเชิงมหภาค (macro-level)

Outcome Mapping
Outcome Mapping หรือ “แผนที่ผลลัพธ์” เป็นแนวคิดหรือวิธีที่ให้ความส�ำคัญกับ
การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมหรือความสัมพันธ์ที่เกิดกับภาคีชุมชนเป้าหมายหรือเป็นกลไก
การจัดการที่มุ่งถึงผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ (result base management)6 ของภาคีเป้าหมาย
ต่างๆ (boundary partners) เป็นหลัก ทัง้ นีก้ ารทีจ่ ะท�ำให้เกิดเป็นผลลัพธ์เกิดขึน้ ได้นนั้ จะต้อง
มีกจิ กรรมหรือกลไกในการแทรกแซง (intervention) ผ่านกระบวนการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ
การท�ำให้มคี วามตระหนักถึง ตลอดจนการสร้างทัศนะคติทดี่ ี ซึง่ ปัจจัยดังกล่าวหากเกิดขึน้ แล้ว
จะท�ำให้ภาคีเป้าหมายต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม (behavior) ความสัมพันธ์
(relationship) หรือการกระท�ำ (actions) ตามมา ซึง่ เป็นกลไกส�ำคัญทีจ่ ะเป็นพลังผลักดันขับ
เคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม7 (social change) ตามมา แต่ในสภาพความเป็นจริง
แล้วการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างหลากหลาย ทั้งที่โดยเจตนา
และไม่ได้เจตนา ทัง้ ทีเ่ ป็นทางตรงและทางอ้อม นอกจากนีแ้ นวคิดหรือวิธี Outcome Mapping
ได้ให้ความส�ำคัญกับการอธิบายปรากฏการณ์ของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร
ท�ำไมจึงน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
แนวคิดหรือวิธี Outcome Mapping จึงเป็นรูปแบบของการวางแผนและประเมินผล
ของโครงการพัฒนาหรือโครงการวิจัย โดยได้เชื่อมขอบเขตความสัมพันธ์ของผลผลิตหรือ
ผลงาน (outputs) อันเกิดขึ้นกับกิจกรรม (activities) การด�ำเนินงานของโครงการ (sphere
of control) เข้ากับขอบเขตทีโ่ ครงการสามารถปฏิสมั พันธ์สร้างการยอมรับและมีอทิ ธิพลถึงได้
(sphere of influence) ซึ่งเท่ากับเป็นการขยายผลงานวิจัยสู่กลุ่มภาคีเป้าหมาย (ภาพที่ 2)  

6

7

การบริหารจัดการทีม่ งุ่ ผลสัมฤทธิ์ (result base management) เป็นการบริหารจัดการเพือ่ ให้ได้ลผลิต
หรือผลงาน (outputs) ตามวัตถุประสงค์และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง (outcomes) ตามเป้าหมาย
ในทีน่ ห้ี มายรวมถึง เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม

สถาบันคลังสมองของชาติ
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Partners
Beneficiaries
Project
(Outcome:
changes
in
(Impact:
changes in
(Inputs, activities, behavior/practices/
states/condition)
outputs)
relationships)
¢Íºà¢µ·Õè
â¤Ã§¡ÒÃ¤Çº¤ØÁä´Œ
(Sphere of control)

¢Íºà¢µ·Õè
¤ÃÍº§Óä´Œ
(Sphere of influence)

¢Íºà¢µ·Õè
ÊÑ§¤ÁÊ¹ã¨
(Sphere of interest)

ที่มา: ปรับปรุงจาก Simon Hearn (2010)
ภาพที่ 2 ความเชือ่ มโยงโครงการวิจยั สูก่ ารใช้ประโยชน์ของภาคีเป้าหมาย เกิดเป็นผลลัพธ์สภู่ าคีกลุม่ เป้าหมาย
และสร้างผลกระทบกับชุมชนและสังคมตามมา

ทั้งนี้ ในการขยายหรือสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเป้าหมาย โครงการจ�ำต้องมีส่วนใน
การกระตุ้น การสร้าง หรือการอ�ำนวยความสะดวก เพื่อเอื้อให้เกิดการพัฒนาเชื่อมโยงใน
รูปแบบต่างๆ ตลอดจนการสร้างพันธกิจร่วม (engagement) กับภาคีภาคส่วนต่างๆ (partners
or stakeholders) ให้เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องรวมถึงการมีกิจกรรมร่วมกัน อันน�ำไปสู่
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแนวคิด   เกิดการยอมรับขึ้นกับภาคีเป้าหมาย ซึ่งเป็นผลลัพธ์
(outcomes) และในท้ายที่สุดจะส่งผลต่อชุมชนและสังคมในวงกว้าง อันเป็นผลกระทบ
(impacts) ตามมา  ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสถานภาพเดิมไปสู่
สถานภาพใหม่ (changes in state or conditions) อันเป็นขอบเขตที่ผู้คนในสังคมสนใจ
(sphere of interest)
แนวคิดหรือวิธี Outcome Mapping เป็นการสนับสนุนมุ่งเน้นที่การจัดการเพื่อสร้าง
ผลลัพธ์จากผลผลิตหรือผลงานของโครงการวิจัยให้ขยายผลไปสู่ภาคีเป้าหมายต่างๆ โดย
โครงการมีบทบาทเพียงการเป็นผูส้ นับสนุนหรืออ�ำนวยความสะดวกให้กบั ภาคีหนุ้ ส่วนต่างๆ ได้
เข้าถึงทรัพยากร ความคิดใหม่ และโอกาสต่างๆ พร้อมกับการสร้างความตระหนักรู้ (awareness)
การเพิ่มพูนความรู้ (knowledge) การปรับเปลี่ยนทักษะ (attitude) การสร้างแรงบันดาลใจ
(aspiration) ให้เกิดขึน้ กับภาคีหนุ้ ส่วนต่างๆ อันน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงในพฤติกรรมของภาคี
เป้าหมายตามมา ในอีกด้านหนึง่ วิธี Outcome Mapping สนับสนุนการเพิม่ ขยายบทบาทของ
ภาคีหุ้นส่วนต่างๆ ในสังคมสู่การเป็นผู้มีบทบาทหลักในการแทรกแซงควบคุมการด�ำเนินการ
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เพือ่ ให้เกิดการยอมรับสูก่ ารเปลีย่ นแปลงไปพร้อมๆ กับการลดบทบาทและขอบเขตทีโ่ ครงการ
จะเข้าไปแทรกแซงเกีย่ วข้องในกระบวนการสร้างผลลัพธ์ (ภาพที่ 3) เพือ่ สร้างความต่อเนือ่ งน�ำ
ไปสู่ความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง
Project i

nfluence

decrease

s

ses

l increa

tro
hip/con
s
r
e
n
w
ro

Acto

Inputs

Activities
control

Outputs
influence

Outcomes

Impacts
Interest

Outcome Mapping
ที่มา: Benedicte Fonteneau and Jan Von  Ongevalle (2012)
ภาพที่ 3 ความเชือ่ มโยงและการขยายผลระหว่างบทบาทของโครงการกับบทบาทของภาคีหนุ้ ส่วนเป้าหมาย
ในการสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ

แนวคิดหรือวิธี Outcome Mapping เอื้อประโยชน์ต่อการใช้บริหารจัดการห่วงโซ่งาน
วิจัยในช่วงปลายน�้ำและเป็นเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการประเมินวิเคราะห์หาผลลัพธ์และ
ผลกระทบในวงกว้าง (macro level) ของโครงการ  ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดหรือวิธี Logical
Framework ซึ่งเหมาะที่จะใช้กับการบริหารจัดการงานวิจัยในห่วงโซ่งานวิจัยต้นน�้ำ โดย
ให้ความส�ำคัญกับแผนงานและการปฏิบัติงาน (implementation) ให้เป็นไปตามแผนงาน
รวมถึงการติดตามประเมินผล (monitoring) ระหว่างการด�ำเนินงานเป็นส�ำคัญ  แนวคิดหรือวิธี
Outcome Mapping จึงเป็นการขยายกรอบคิดจากวิธี Logical Framework ไปพร้อมๆ กับ
การให้ความส�ำคัญกับกระบวนการสร้างการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็นผลลัพธ์ทงั้ โดยตรงและโดยอ้อม
ให้เกิดขึ้นกับภาคีหุ้นส่วนของโครงการ ส่งผลให้การออกแบบและวางแผนโครงการมีลักษณะ
เชิงยุทธศาสตร์มากขึน้ เหมาะกับการใช้ในการบริหารจัดการโครงการของหน่วยบริหารงานวิจยั
โดยเฉพาะการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
ในภายหลังได้มีการพัฒนาผนวกรวมกรอบแนวคิดทั้งสองข้างต้นเข้าด้วยกัน ขยาย
ขอบเขตขึ้นเป็นกระบวนการหาความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนวิจัยไปสู่การสร้างผลกระทบ
สถาบันคลังสมองของชาติ
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ที่เกิดขึ้น ซึ่งบางครั้งเรียกว่า การท�ำแผนที่ผลงานวิจัย (results mapping) หรือ การวิเคราะห์
เส้นทางสู่ผลกระทบ (pathway analysis) หรือ เส้นทางสู่ผลกระทบ (impact pathway)
ของงานวิจัยหรือการลงทุนวิจัย โดยอธิบายเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน�้ำในส่วนที่ขอบเขตโครงการ
วิจยั สามารถควบคุมได้ภายใต้ความเป็นเหตุเป็นผลจากกรอบแนวคิดของ Logical Framework
กล่าวคือ ผลผลิตหรือผลงาน (outputs) กิจกรรมการจัดการและด�ำเนินการต่างๆ (activities
หรือ processes) ผลผลิตหรือผลงาน (outputs) ของงานวิจัยที่พร้อมจะน�ำไปใช้ประโยชน์
พร้อมๆ กับพิจารณาถึงภาคีเป้าหมาย หรือ ผูท้ จี่ ะน�ำผลงานไปใช้ประโยชน์ (users) ว่ามีการยอมรับ
และน�ำผลงานไปใช้ เกิดการเปลีย่ นแปลงระดับการยอมรับ ทัง้ ในเชิงความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม
การปฏิบตั ิ และทักษะ เป็นผลลัพธ์ (outcomes) จากกรอบแนวคิดของ Outcome Mapping
เมือ่ เกิดการยอมรับผลผลิตจากงานวิจยั ในวงกว้างหรือมีการน�ำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง จะน�ำ
ไปสู่ผลกระทบ (impacts) จากการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิด
ขึ้นกับสภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่กล่าวถึงนี้มีมิติทั้งที่เกิดขึ้นใน
ทางตรงและทางอ้อม ที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ และในเชิงบวกและเชิงลบ (ACIAR, 2008; CGIAR,
2008)
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ทรัพยากรหรือปัจจัยน�ำเข้า (inputs) ในการลงทุนวิจัย
เช่น ทุนวิจัย บุคลากรวิจัย เวลา เป็นต้น

กิจกรรม (activities) คือ การด�ำเนินงาน หรือ วิธกี าร เพือ่ ตอบ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ตั้งไว้

ผลผลิต (outputs) คือ ผลที่เกิดขึ้นสิ่งแรกและชัดเจนที่สุด
จากโครงการวิจัย โดยตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ตั้งไว้

ผลลัพธ์ (outcomes) คือ การน�ำผลผลิตของโครงการวิจยั ไป

ใช้ประโยชน์โดยภาคี เป้าหมาย มีการเปลีย่ นแปลงระดับการยอมรับ
ทั้ ง ในเชิ ง ความรู ้ ทั ศ นคติ พฤติ ก รรม การปฏิ บั ติ และทั ก ษะ
“ค�ำส�ำคัญ คือ มีผใู้ ช้ (users) มีการยอมรับ (adoption) น�ำไปใช้”

ผลกระทบ (impacts) คือ การเปลี่ยนแปลงจากผลลัพธ์ใน

วงกว้างทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณา
รวมผลกระทบในทางตรงและทางอ้อม ที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ และใน
เชิงบวกและเชิงลบ
“ค�ำส�ำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง (change)”

สถาบันคลังสมองของชาติ

15

การจั ด การงานวิ จั ย

สูผ่ ลลัพธ์และผลกระทบ: แนวคิดและกรณีศกึ ษา

Theory of Change
Theory of Change8 หรือ “ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง” เป็นแนวคิดหรือวิธีที่มีองค์
ประกอบของโครงสร้างของตัวแปรทีเ่ ป็นปัจจัยหลักคล้ายคลึงกับแนวคิดของ Logical Framework,
Outcome Mapping และ Impact Pathway ซึ่งโครงสร้างของตัวแปรที่ส�ำคัญดังกล่าว
ประกอบด้วย ปัจจัยหรือทรัพยากรน�ำเข้า (inputs) กิจกรรมต่างๆ (activities) อันน�ำไปสู่การ
ได้มาซึ่งผลผลิตหรือผลงาน (outputs) จากโครงการนั้นๆ กลไกการจัดการเพื่อท�ำให้เกิดผล
สัมฤทธิโ์ ดยการขยายผลสูภ่ าคีหนุ้ ส่วนต่างๆ ผ่านการเปลีย่ นแปลงระดับการยอมรับ ในพฤติกรรม
ความสัมพันธ์ แนวคิด หรือการกระท�ำของ บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หน่วยธุรกิจ สถาบัน ที่
เป็นภาคีหุ้นส่วนหรือผู้ใช้ประโยชน์ตามเป้าหมายตามบริบทของข้อก�ำหนด (assumptions)
เกิดขึน้ เป็นผลลัพธ์ (outcomes) และสร้างผลกระทบ (impacts) ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
(ภาพที่ 4)

Inputs Activities Outputs

Programme/project
effectiveness
Outcomes-impact
Intermediate ……. Long-term

Good &
What we What we services
invest
do
produced

What happens because
of our activites

Programme/project
context
Current
Situation
Desired
vision

Programme/project
efficiency

ที่มา: ปรับปรุงจาก Will Allen, Jennyfer Cruz and Bruce Warburton (2017)
ภาพที่ 4 โครงสร้างหลักของปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของ Theory of Change และลักษณะของกิจกรรม
ในแต่ละปัจจัย

เนื่องจากทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวคิดเชิงกระบวนการที่ค�ำนึงถึงความซับซ้อน
ของกิจกรรมและกลไกการแทรกแซง (intervention) ภายใต้ข้อก�ำหนด (assumptions) เพื่อ
การขยายผลสู่ภาคีหุ้นส่วนต่างๆ ทั้งนี้เพราะในสภาพของความเป็นจริงกลไกการแทรกแซงที่
เกิดขึน้ กับกิจกรรมหนึง่ อาจส่งผลหลากหลายไปถึงกิจกรรมอืน่ ๆ หรือเกิดการส่งผลต่อกันไปมา
เป็นวงจร (cyclical process) ระหว่างกิจกรรม ท�ำให้มีเส้นทางสู่ผลลัพธ์ได้ในหลากหลายเส้น
ทาง (multiple pathways) ในขณะเดียวกันทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงก็ได้เน้นถึงกลไกที่เป็น
8

เป็นแนวคิดทีส่ ถาบัน ASPEN Institute ได้พฒ
ั นาขึน้ และน�ำออกเผยแพร่ในช่วงต้นทศวรรษ 2000 (ASPEN
Institute is a non-partisan forum for value-based leadership and exchange idea) มีสำ� นักงาน
ตัง้ อยูท่ ี่ New York, USA และในอีกหลายประเทศ
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แรงขับ (drivers) ของความสัมพันธ์อนั น�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงเชิงพฤติกรรม (behavior) หรือ
ความสัมพันธ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยธุรกิจ และสถาบันภาครัฐ ที่สนับสนุนให้เกิดการ
ปรับเปลีย่ นสถานภาพของภาคีชมุ ชนและสังคม (ภาพที่ 5) ซึง่ เป็นการปรับเปลีย่ นจากสถานภาพ
เดิม (conventional or traditional platform) ไปสูส่ ถานภาพใหม่ (new platform) ซึง่ อาจ
จะเป็นผลมาจากการมีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ จากการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบหรือ
นโยบายสาธารณะของภาครัฐ หรือจากการได้รับรู้ถึงข้อความรู้ใหม่ เป็นต้น
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นแนวคิดของการเชื่อมโยงความสัมพันธ์จากขอบเขตของ
โครงการ (sphere of project) ไปสู่ขอบเขตที่ต้องปฏิสัมพันธ์ให้เกิดความเชื่อถือและการการ
ยอมรับเกิดขึน้ กับภาคีหนุ้ ส่วนเป้าหมาย (sphere of influence) ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะกลาง
ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม สู่ภาคีหุ้นส่วนของสังคมโดยรวม (sphere of interest) ซึ่ง
เป็นการขยายขนาด (scaling up) ของผลลัพธ์และผลกระทบในวงกว้างไปสู่การเปลี่ยนปลง
ของสังคม (social change) ในระยะยาว ทั้งในขอบเขตที่โครงการควบคุมได้และในขอบเขตที่
นอกเหนือการควบคุมของโครงการ ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ

สถาบันคลังสมองของชาติ
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Sphere of interest
LONG – TERM, LASTING CHANGE

ทีม่ า: ปรับปรุงจาก  Isabel Vogel (2012)
ภาพที่ 5 แบบจ�ำลองโครงสร้างองค์ประกอบของปัจจัยส�ำคัญบนความสัมพันธ์ของเส้นทางสู่ผลกระทบของการจัดการโครงการวิจัยภายใต้กรอบคิดของทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลง

Models of change pathways of
change
Cause - effect relationships
Appropriateness of strategies to support
changes in this context

Assumptions: e.g.

Direct benefits of programme

Use of outputs
Programme sphere of
control: Stakeholder
Outputs
Engagement;
outputs
Stakeholder engagement

Direct influence – partners,
Collaborators,
Immediate programme target groups

indirect benefit of
MEDIUM TERM CHANGES Possibleprogramme
Indirect influence – policy
Context: factors,
Shapers, knowledge networks, planners,
practitioners, stakeholder groups
drivers, actors,
Scaling up/out of changes in
capacities, institutions,
Multiple impact
knowledge, attitude, skills,
Sphere of influence
pathways
structures, Systems,
practices, policies through
SHORT – TERM CHANGES
communities…
actor networks etc.
Behaviours changes by key actors

Other factors, actors
conditions influence change

Multiple and aggregated development
processes contribute to long – term change
and positive outcome for people’s lives

นอกจากนี้ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงยังได้ให้ความส�ำคัญกับการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผล
มาจากโครงการวิจยั อืน่ ๆ ทีท่ ำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ในเป้าหมายอันเดียวกัน การแยกแยะ
ผลประโยชน์ทเี่ ป็นผลสืบเนือ่ งมาจากโครงการอืน่ ๆ ทีไ่ ด้เกิดขึน้ ร่วมกับโครงการทีก่ ำ� ลังพิจารณา 
แนวคิดดังกล่าวนีเ้ มือ่ น�ำไปใช้กบั การประเมินผลกระทบจากงานวิจยั จะท�ำให้มคี วามน่าเชือ่ ถือ
ยิ่งขึ้น ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในการประเมินผลกระทบ
และการออกแบบโครงการของหน่วยงานหรือขององค์กรต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
และการบริหารงานวิจัย (Isabel Vogel, 2012)
เนือ่ งจากทฤษฎีการเปลีย่ นแปลงมีความซับซ้อน (complex) ในโครงสร้างของกิจกรรม
ตามความสัมพันธ์บนเส้นทางสู่ผลกระทบ (impact pathway) ดังนั้น การน�ำทฤษฎีการ
เปลีย่ นแปลงมาใช้กบั การประเมินหรือการออกแบบวางแผนโครงการวิจยั จึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะ
ต้องแยกแยะ จัดเก็บ และท�ำความเข้าใจถึงกลไกเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆ ตามที่
มุง่ หมายไว้พร้อมกับการจัดท�ำและการอธิบายรายละเอียดในแต่ละขัน้ ตอนของความสัมพันธ์วา 
่
ปรากฏการณ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ได้อย่างไร มีกลไกทีเ่ ป็นแรงขับ (drivers) ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ในพฤติกรรม แนวคิด และความสัมพันธ์กับภาคีภาคส่วนต่างๆ ในลักษณะใดและอย่างไรบ้าง
อีกทัง้ เป้าหมายทีพ่ งึ ประสงค์และพึงปรารถนาอันจะเกิดขึน้ ทัง้ ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว
กับภาคีที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นในลักษณะใด ความส�ำเร็จและผลกระทบที่เกิดขึ้นของโครงการ
หรือแผนงานนั้นๆ มีความส�ำคัญในเชิงคุณค่าอย่างไร และอยู่ภายใต้เงื่อนไขอะไร เป็นต้น ทั้งนี้
ความแตกต่างระหว่าง Logical Framework และ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (ภาพที่ 6)
ปัจจุบัน ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในการบริหารจัดการ
โครงการตลอดจนการประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาและโครงการวิจยั ขององค์กรต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั และการพัฒนาในระดับสากลอย่างหลากหลาย เช่น องค์กรด้านสาธารณสุข
องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน องค์กรด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ และองค์กรวิจัย เป็นต้น
นอกจากนี้ยังถูกน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือชี้วัดถึงประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของแผนงานหรือ
โครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนหรือลงทุนให้ดำ� เนินการ ตลอดจนใช้เป็นเครือ่ งมือในการประเมิน
หาผลกระทบของโครงการ รวมถึงการก�ำหนดยุทธศาสตร์ (strategy) ส�ำหรับการบริหารจัดการ
โครงการวิจัยหรือโครงการพัฒนาอย่างแพร่หลาย
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Logical Framework

Shows just the pathway that your program deals with - neat and tidy

ที่มา: Piroska Bisits Bullen's อ้างใน Ann-Murray Brown Consultancy (2016)
ภาพที่ 6 ความแตกต่างระหว่าง Logical Framework และ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง

Change

Theory of Change

Shows the big picture with all possible pathways - messy and complex

ACTIVITY OUTPUT OUTCOME GOAL

รูปแบบการบริหารจัดการ
ชุดโครงการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์:
กรณีตัวอย่างเชิงสังเคราะห์
การบริหารจัดการโครงการหรือชุดโครงการวิจยั และพัฒนา 
(research and development project or program) ทีค่ ำ� นึง
ถึงผลลัพธ์ (outcome or result base management) นับว่า 
เป็นรูปแบบหนึ่งที่ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ได้สนับสนุนให้นำ� มาใช้ในการบริหารจัดการงานวิจยั รวมถึงการ
พัฒนาในรูปของชุดโครงการวิจยั ซึง่ ต่างจากการบริหารโครงการ
ทีค่ ำ� นึงถึงผลผลิตหรือผลงาน (output base management)  
การบริหารจัดการงานวิจัยที่ค�ำนึงถึงผลลัพธ์มีความจ�ำเป็นที่
จะต้องออกแบบงานวิจัยที่ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วม
(engagement) ของภาคีภาคส่วน (partners or stakeholders)
ไปพร้อมๆ กับการก�ำหนดเป้าหมายในระยะยาว (goal) ว่าอยาก
จะเห็นการเปลีย่ นแปลงอะไรทีจ่ ะเกิดขึน้ ภายใต้ชดุ โครงการวิจยั
และพัฒนานัน้ ๆ ร่วมไปกับการบริหารจัดการด้านการจัดหานักวิจยั
โจทย์วจิ ยั รวมไปถึงการออกแบบการเชือ่ มต่อกับภาคีหนุ้ ส่วน
ต่างๆ ตัง้ แต่เริม่ แรก เพือ่ การพัฒนาและเสริมสร้างพันธกิจร่วม
ไปด้วยกัน อันเป็นการพัฒนาเกี่ยวโยงเชื่อมต่อห่วงโซ่การวิจัย
จากผลผลิตหรือผลงานต้นน�้ำไปสู่การใช้ประโยชน์ในห่วงโซ่
กลางน�ำ้ และสร้างการเปลีย่ นแปลงกับสังคมหรือชุมชนโดยรวม
ในห่วงโซ่ปลายน�้ำ
สถาบันคลังสมองของชาติ
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การจัดการงานวิจยั ในลักษณะนีจ้ ำ� ต้องมีกรอบระยะเวลาการด�ำเนินงานของโครงการ
หรือชุดโครงการทีย่ าวนานพอทีจ่ ะท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงสูเ่ ป้าหมายทีป่ รารถนาหรือที่
อยากจะเห็น อีกทัง้ ยังจ�ำเป็นต้องมีองค์ประกอบเชิงบูรณาการของศาสตร์ตา่ งๆ ไปพร้อมๆ กันกับ
การก�ำหนดโครงสร้างของโครงการย่อยในชุดโครงการ ว่าควรจะมีองค์ประกอบและโครงสร้าง
อย่างไร องค์ประกอบของภาคีหุ้นส่วนที่เป็นเป้าหมายเริ่มต้นคือกลุ่มใด ในระยะกลางและ
ระยะยาวใครคือภาคีหนุ้ ส่วนทีเ่ ป็นเป้าหมาย การจัดโครงสร้างให้เป็นการบูรณาการของศาสตร์
ควรครอบคลุมในบริบทใด การพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ควรจะเริ่มในลักษณะใด
การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มภาคีเป้าหมายเพื่อสร้างกระบวนการรับรู้และการยอมรับควรจะ
เริม่ จากใครอย่างไร การพัฒนาข้อความรูแ้ ละระบบฐานข้อมูลองค์ความรูม้ คี วามจ�ำเป็นหรือไม่
ควรให้ความส�ำคัญจัดท�ำสิ่งใดก่อนและหลังอย่างไร การตัดสินใจในกระบวนการดังกล่าวเป็น
บทบาทของผู้ประสานงานชุดโครงการของ สกว. ที่จะขับเคลื่อนการด�ำเนินงานให้บรรลุถึง
เป้าประสงค์และเป้าหมายตามพันธกิจของ สกว. เมื่อได้ด�ำเนินการไปแล้วสามารถสร้างการ
เปลี่ ย นแปลงพฤติก รรมให้เ กิดขึ้นกับ ภาคีหุ้นส่ว นในสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล น�ำไปสู่การสร้างผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคม ดังนั้น การบริหาร
จัดการงานวิจยั ในลักษณะนีจ้ ำ� ต้องอาศัยความเชีย่ วชาญจ�ำเพาะของผูป้ ระสานงานหรือหัวหน้า
ชุดโครงการเป็นส�ำคัญ
กรณีตวั อย่างในเอกสารฉบับนี้ เป็นการบริหารจัดการงานวิจยั ในแง่มมุ ทีแ่ ตกต่างกันออก
ไปในแต่ละเรือ่ ง ทีช่ ใี้ ห้เห็นว่ากระบวนการบริหารจัดการงานวิจยั ทีด่ นี นั้ เป็นทัง้ ศาสตร์และศิลป์
ควบคูก่ นั การน�ำเสนอเกร็ดประเด็นเกีย่ วกับการบริหารจัดการนอกจากจะแสดงถึงกระบวนการ
และกลไกในการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์แล้ว ยังได้สะท้อนถึงมุมมองที่เป็น
ลักษณะจ�ำเพาะของผู้บริหารงานวิจัยของแต่ละโครงการหรือชุดโครงการในการเชื่อมต่อขับ
เคลื่อนงานวิจัยสู่ผลส�ำเร็จและผลสัมฤทธิ์
เนือ้ หาในส่วนนีเ้ ป็นการน�ำเสนอผลการสังเคราะห์จาก 3 กรณีตวั อย่าง9  ประกอบด้วย โครงการ
“การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)” โดย ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์  
ชุดโครงการ “การขยายโอกาสธุรกิจโคเนื้อไทย” โดย รศ.ดร.จุฑารัตน์ เศรษฐกุล และ ชุด
โครงการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารและการสร้างแต้มต่อทาง
ธุรกิจ” โดย ผศ.ดร.บัณฑิต  อินณวงศ์ มาใช้ประกอบในการสังเคราะห์เพื่อเป็นกรณีตัวอย่าง
ของการประยุกต์แนวคิดและตรรกะการสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลในการเชื่อม
ผลงานวิจัยยสู่การใช้ประโยชน์
9

เรียบเรียงจาก 3 บทความ คือ “การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ”, “การพัฒนาอุตสาหกรรม
โคเนือ้ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันและรักษาตลาดภายในประเทศ” และ “นวัตกรรมการวิจยั เชิงพาณิชย์:
สร้างคน สร้างของ” ซึ่งเป็นบทความที่จะตีพิมพ์ในโครงการ “การจัดท�ำหนังสือบริหารจัดการงานวิจัย”
ภายใต้การด�ำเนินงานของสถาบันคลังสมองของชาติ ได้รบั สนับสนุนจาก ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.)

การจั ด การงานวิ จั ย 22

สูผ่ ลลัพธ์และผลกระทบ: แนวคิดและกรณีศกึ ษา

สถาบันคลังสมองของชาติ

การสังเคราะห์กรณีตัวอย่าง: I
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบาย
ด้านสุขภาพ (HITAP)
ประเด็นข้อปัญหาทีน่ ำ� ไปสูก่ ารจัดท�ำโครงการประเมิน
เทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention
and Technology Assessment; HITAP) ของ ดร.นพ.ยศ
ตีระวัฒนานนท์ เกิดขึน้ จากสภาพของข้อเท็จจริงที่ว่า “ระบบ
สุขภาพของสังคมยุคใหม่ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายจ�ำนวน
มากและครอบครั ว จ� ำ นวนมากเป็ น ทุ ก ข์ ที่ ต ้ อ งสู ญ เสี ย
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้สะสมมา หรือเกิดเป็นหนีส้ นิ และในบางรายมี
ถึงขั้นล้มละลายเพราะต้องเผชิญกับความรุนแรงของค่าใช้
จ่ายทางสุขภาพ” แม้ว่าประเทศไทยได้จัดให้มีสวัสดิการทาง
ด้านสุขภาพ คือ ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระบบประกันสังคม และระบบประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า และยังคงมีขอ้ จ�ำกัดในการเข้าถึง นอกจากนี้
ยังปรากฏว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศได้มีอัตราเพิ่ม
ขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีด้านสุข
ภาพใหม่ๆ เกิดขึน้ ตลอดเวลาและยังคงมีตน้ ทุนสูง อีกทัง้ ภาครัฐ
ไม่สามารถเพิ่มงบประมาณด้านสุขภาพได้ตามความต้องการ
ของระบบประกันสุขภาพที่ขยายตัวออกไป น�ำไปสู่ประเด็น
ข้อวิตกถึง “ความยั่งยืนของระบบสุขภาพในระยะยาว”
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การหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับระบบสวัสดิการด้าน
การรักษาพยาบาลนับว่ามีความจ�ำเป็นจึงน�ำไปสู่การจัดท�ำโครงการ HITAP เพื่อน�ำเสนอ
นวัตกรรมการวิเคราะห์เปรียบเทียบทางเลือกในการดูแลรักษาแบบต่างๆ ไปพร้อมๆ กับการ
จัดท�ำระบบฐานข้อมูลและการมีข้อมูลที่ดีด้านการประเมินอย่างมีมาตรฐานและได้คุณภาพ
มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน
นอกจากนี้ข้อมูลที่ดีสามารถตอบปัญหาเชิงนโยบายที่ก�ำลังเผชิญอยู่ได้อย่างทันเวลา อันน�ำไป
สู่กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายที่วางอยู่บนหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งจะสามารถสร้าง
การเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบที่ดีกับระบบสวัสดิการ ท�ำให้ประชาชนหรือผู้ป่วยมีสุข
ภาวะที่ดีขึ้นตามมา 
การบริหารจัดการงานวิจัยของโครงการ HITAP ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นการน�ำเสนอ
เชิงสังเคราะห์เพื่อแสดงถึงการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (theory of change )
และรูปแบบของกิจกรรมการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่ขอบเขตของผลลัพธ์และผลกระทบ
ของโครงการ (ภาพที่ 7)
¢ºÇ¹¡ÒÃ
¹âÂºÒÂ
·Õè´Õ
¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨
·Õè´Õ
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ÊØ¢ÀÒ¾·Õè´Õ

ที่มา: สังเคราะห์เนื้อหาและใช้ข้อมูลจาก ยศ  ตีระวัฒนานนท์ (2561)
ภาพที่ 7 การบริหารจัดการงานวิจัยของโครงการ HITAP ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
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1.1) รูปแบบของผลผลิตหรือผลงานของโครงการ HITAP
โครงการ HITAP เป็นโครงการที่ได้ออกแบบบริหารจัดการการด�ำเนินงานของโครงการ
โดยมุ่งเน้นถึงผลลัพธ์ในระยะยาว ภายใต้กรอบคิดตามหลักของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
(theory of change) เป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ผลลัพธ์ในระยะยาวที่โครงการอยากจะเห็น คือ
“ประชาชนของไทยมีสุขภาพที่ดี”ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ซึ่งการที่จะท�ำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ผลลัพธ์ดังกล่าวได้สิ่งที่เป็นเป้าประสงค์ของโครงการได้แก่ การท�ำให้
ประชาชนเข้าถึงระบบประกันสุขภาพได้ถว้ นหน้าไปพร้อมกับการพัฒนาให้ระบบประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้ามีความยั่งยืน ซึ่งเป็นขอบเขตที่สังคมให้ความสนใจหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับ
สังคมโดยรวม (social change)
การทีโ่ ครงการวิจยั จะด�ำเนินงานวิจยั ให้ไปสูข่ อบเขตทีโ่ ครงการสนใจและเกิดผลกระทบ
ในวงกว้างได้นั้น โครงการวิจัยจ�ำเป็นต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยทั้งภายในขอบเขต
ของโครงการและนอกขอบเขตของโครงการ ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการภายในขอบเขตของ
โครงการ โครงการ HITAP ได้มีกระบวนการและกลไกในการสร้างคนหรือทีมนักวิจัยมืออาชีพ
ได้คณ
ุ ภาพ การมีงบประมาณทีเ่ พียงพอ ซึง่ ทัง้ สองประการนีจ้ ดั เป็นทรัพยากรทีส่ ำ� คัญ (inputs)
ของโครงการ เพื่อน�ำไปสู่การสร้างกิจกรรมต่างๆ (activities) เกิดเป็นผลผลิตหรือผลงาน
(outputs) ให้กับโครงการ ซึ่งผลผลิตหรือผลงานที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ HITAP ที่
ส�ำคัญ ได้แก่ การมีขอ้ มูลทีด่ อี นั เนือ่ งมาจากงานวิจยั ในรูปแบบของคูม่ อื มาตรฐานด้านระเบียบ
วิธีวิจัย คู่มือมาตรฐานการประเมินความคุ้มค่า การจัดท�ำระบบฐานข้อมูลที่ดีและได้มาตรฐาน
การจัดท�ำฐานข้อมูลวิเคราะห์ประเมินคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยคนไทย การจัดท�ำระบบการตรวจ
สอบคุณภาพงานวิจัย ท�ำให้ผลผลิตหรือผลงานที่เกิดขึ้นมีคุณภาพและมีมาตรฐานได้รับความ
เชื่อถือ นอกจากนี้โครงการฯ ยังได้ผลิตเอกสารวิชาการและเอกสารอื่นๆ เพื่อการเผยแพร่
รวมถึงเอกสารสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายสูก่ ารเป็นข้อมูลสาธารณะอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เกิดการ
ขยายผล การด�ำเนินงานในบริบทลักษณะนี้จัดอยู่ในขอบเขตที่โครงการควบคุมได้เป็นส�ำคัญ
(sphere of project control)
1.2) การแทรกแซงสู่ผลลัพธ์ของโครงการ HITAP
กระบวนการบริหารจัดการเพื่อผลักดันให้ผลผลิตหรือผลงานจากโครงการไปสู่การใช้
ประโยชน์หรือการสร้างผลลัพธ์และผลกระทบจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของโครงการวิจัย
หรือพัฒนาแต่อยู่ในขอบเขตที่โครงการไม่สามารถควบคุมได้แต่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ สร้าง
การยอมรับและมีอิทธิพลถึงได้ (sphere of influence) โครงการ HITAP ได้พัฒนากลไกและ
สถาบันคลังสมองของชาติ
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เครือ่ งมือการบริหารจัดการภายใต้กจิ กรรมต่างๆ เพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในพฤติกรรมหรือ
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือภาคีหุ้นส่วนต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้ภาคีหุ้นส่วนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นในโครงการ การเข้าถึงข้อมูลและข้อความรู้ต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องเพือ่ การรับรูแ้ ละเรียนรูข้ ณะด�ำเนินงาน รวมถึงการเป็นหุน้ ส่วนในการออกแบบกลไก
ของกิจกรรมต่างๆ ขับเคลือ่ นให้เกิดการปรับเปลีย่ น เช่น การสนับสนุนและจูงใจให้นกั วิจยั หน้า
ใหม่เกิดความสนใจและเข้ามาเป็นภาคีเรียนรู้และพัฒนาขึ้นเป็นนักวิจัย การเผยแพร่ความรู้
ด้านการประเมินความคุม้ ค่าให้แก่นกั วิชาการและบุคคลทีส่ นใจ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม
ในรูปแบบต่างๆ การจัดเวทีประชุมวิชาการประจ�ำปีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอด
แนวคิด การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับนานาชาติในด้านการพัฒนาเครือ่ งมือการประเมิน
และข้อมูล การให้ขอ้ มูลและข้อความรูแ้ ก่คณะกรรมการผูก้ ำ� หนดนโยบายผ่านเวทีสมั มนาหรือ
เวทีการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ภาคีหุ้นส่วนต่างๆ ได้ตระหนักถึงคุณค่าและ
ข้อความรูจ้ ากผลงานวิจยั รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทีไ่ ด้คน้ พบ ไปพร้อมๆ กับการน�ำเสนอ
ข้อมูลและข้อความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
ถ้วนหน้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง อันน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การยอมรับ  ซึ่งเป็นขอบเขตที่โครงการสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์หรือมี
อิทธิพลถึงได้โดยตรง (sphere of direct influence)
1.3) การขับเคลื่อนโครงการ HITAP สู่ผลลัพธ์ในด้านนโยบาย
การขับเคลื่อนโครงการ HITAP ให้น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายนั้นเป็นกลไกที่
ต้องอาศัยจังหวะและเวลา และจัดเป็นขอบเขตทีจ่ ะต้องอาศัยการปฏิสมั พันธ์ทางอ้อม (sphere
of indirect influence)  ทั้งนี้ โครงการ HITAP ได้ใช้นวัตกรรมข้อมูลการประเมินความคุ้มค่า
ของของการให้บริการชุดสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ มาเป็นกลไกและเครือ่ งมือในการขับเคลือ่ นให้นำ�
ไปสู่การสร้างปฏิสัมพันธ์และการยอมรับอันน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและเป็นผลกระทบ
เชิงนโยบาย เพราะการบริหารจัดการการวิจัยของโครงการฯ ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
ให้ประสบเป็นผลส�ำเร็จได้นั้น กลไกที่โครงการฯ ให้ความส�ำคัญ ได้แก่ การมีข้อมูลที่ดี
มีความถูกต้องตามหลักหลักวิชาการ มีการค้นหาโจทย์วิจัยที่ตรงกับความต้องการของ
ผู้ก�ำหนดนโยบาย   มีกลไกให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ10 ได้เข้ามามีบทบาทและพันธกิจร่วม
10

ได้กล่าวถึง กลุม่ ภาคีทสี่ ำ� คัญได้แก่ ตัวแทนจากกลุม่ ผูบ้ ริหารในกระทรวงสาธารณะสุข ส�ำหรับตัวแทนจาก
ผู้ประกอบวิชาชีพ ได้แก่ ตัวแทนจากกลุ่มนักวิชาการ ตัวแทนจากภาคประชาสังคม ตัวแทนจากกลุ่ม
ผูป้ ว่ ยต่างๆ ตัวแทนจากภาคประชาชนทีเ่ ข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตัวแทนจากบริษทั ยา ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ เป็นต้น
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สถาบันคลังสมองของชาติ

(engagement) นับตั้งแต่ขั้นตอนของการค้นหาโจทย์วิจัยและการคัดเลือกบริบท เพื่อการ
ประเมินความคุ้มค่าทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ และการเข้ามามี
บทบาทในการให้ข้อความเห็นผ่านเวทีการน�ำเสนอผลรายงานวิจัย ซึ่งเป็นผลให้ได้ข้อมูลและ
ข้อความรู้ทางวิชาการที่ดี เป็นต้น
หนึ่งในตัวอย่างของกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยโครงการ HITAP ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ได้แก่ “โครงการการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการมีนโยบาย
คัดกรองความผิดปกติในการมองเห็นส�ำหรับเด็กเล็กในโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียน
ประถมศึกษา” ซึง่ โจทย์วจิ ยั เกิดมาจากความต้องการของภาคประชาสังคมทีส่ ะท้อนว่า “ระบบ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าควรบรรจุแว่นสายตาในชุดสิทธิประโยชน์หรือไม่” เมื่อน�ำโจทย์วิจัย
ดังกล่าวสู่การะดมความเห็นกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เช่น ผู้แทนจากกองทุนประกัน
สุขภาพ ผู้แทนจากวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ผู้แทนจากชมรมผู้ประกอบอาชีพ
แว่นตา  ผู้แทนภาคประชาสังคม นักวิชาการ เป็นต้น ซึ่งพบว่าทุกฝ่ายตระหนักถึงปัญหา
ของเด็กที่มีสายตาผิดปกติจะกลายเป็นโรคสายตาขี้เกียจซึ่งเป็นความผิดปกติถาวรและแก้ไข
ไม่ได้ การได้รบั การแก้ไขสายตาผิดปกติอย่างทันท่วงทีจะให้ผลดีทงั้ ทางด้านสุขภาพ พัฒนาการ
และการศึกษาของเด็ก อีกทัง้ ได้ตระหนักว่าประเทศไทยยังไม่มรี ะบบการคัดกรองความผิดปกติ
ในการมองเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ และการให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้คัดกรองอาจจะ
เป็นข้อจ�ำกัดเพราะบุคลากรทางการแพทย์มภี าระงานทีม่ าก แต่หากให้ครูซงึ่ มีความใกล้ชดิ กับ
เด็กและได้รับความเคารพเชื่อฟังจากเด็กเป็นผู้คัดกรองน่าจะลดข้อจ�ำกัดลงได้ จากข้อมูลและ
ข้อความเห็นดังกล่าวได้เป็นที่มาของโครงการการพัฒนาจัดท�ำหลักสูตรเพื่ออบรมสร้าง
ความรู้ให้กับครูในการคัดกรองเด็กเพื่อสร้างแนวทางและระบบส่งต่อ โครงการการจัดระบบ
บริการตรวจวินิจฉัยและแก้ไขความผิดปกติทางสายตาและรวมถึงการแจกแว่นตา  ข้อมูล
ข้อความรู้จากโครงการดังกล่าวเมื่อได้น�ำไปเสนอต่อผู้บริหารก็ได้รับการตอบสนองและได้รับ
การผลักดันประกาศให้เป็นนโยบายที่ส�ำคัญของชาติ นับตั้งแต่วันเด็กแห่งชาติปี พ.ศ. 2559
เป็นต้นมา
1.4) กลไกสู่ผลกระทบเชิงนโยบายของโครงการ HITAP
นักวิจัยหรือองค์กรวิจัยไม่ควรหยุดบทบาทและหน้าที่อยู่เพียงการจัดท�ำผลผลิตหรือ
ผลงานวิจัยขึ้นเป็นข้อมูลที่ดีเท่านั้น แต่การเชื่อมต่อผลผลิตหรือผลงานให้ก้าวไปสู่การใช้
ประโยชน์หรือสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ดีเป็นอีกขอบเขตหนึ่งที่โครงการวิจัยหรือ
ชุดโครงการวิจยั ได้คำ� นึงถึงการสร้างปฏิสมั พันธ์ดงั กล่าวและจ�ำเป็นต้องเตรียมการให้พร้อม เพือ่
สถาบันคลังสมองของชาติ
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รอจังหวะหรือแสวงหาโอกาสขับเคลื่อนงานวิจัยของตนหรือขององค์กรให้ไปสู่ผลกระทบเชิง
นโยบายหรือให้เกิดผลกับสังคมในวงกว้าง
การมีข้อมูลที่ดีจากการศึกษาวิจัยย่อมมีโอกาสที่จะถูกน�ำไปใช้สนับสนุนการพัฒนา
กระบวนการนโยบายที่ดี เพราะการมีข้อมูลที่ดีเกิดจากการมีส่วนร่วมในการค้นหาโจทย์วิจัยที่
เหมาะสม  ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในขณะที่กระบวนนโยบายที่ดีจ�ำเป็น
ต้องมีข้อมูลทางวิชาการที่วางอยู่บนหลักฐานเชิงประจักษ์ สนับสนุนในการตัดสินใจของ
ผูก้ ำ� หนดนโยบาย การปฏิสมั พันธ์ซงึ่ กันและกันดังกล่าวมีลกั ษณะของความสัมพันธ์ทสี่ นับสนุน
เอื้อซึ่งกันและกัน (cyclical relationship) ท�ำให้ข้อมูลทางวิชาการที่ดีมีส่วนเสริมสร้าง
กระบวนการตัดสินใจ และเกื้อหนุนต่อกระบวนนโยบายที่ดีต่อไปในอนาคต รวมถึงการเพิ่ม
โอกาสในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อนโยบายใหม่ทเี่ กิดขึน้ ท�ำให้ประชาชนหรือผูป้ ว่ ยเข้าถึง
ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าและมีสุขภาพดีขึ้น
การจะท�ำให้ผู้ก�ำหนดนโยบายเห็นความส�ำคัญขององค์กรและใช้ข้อมูลจากองค์กรเพื่อ
ให้เกิดการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ดีได้นั้น โครงการ HITAP ได้เริ่มต้นจากจัดท�ำและรวบรวม
ข้อมูลการการประเมินความคุม้ ค่าตลอดจนการประเมินเปรียบเทียบความคุม้ ค่าไว้ในระบบฐาน
ข้อมูลนับตัง้ แต่ในช่วงปลายทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา ซึง่ เป็นช่วงทีผ่ ปู้ ว่ ยกลุม่ โรคต่างๆได้ออก
มาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ขยายสิทธิประโยชน์ในรายการรักษาโรคอื่นๆ เข้าไปในชุดสิทธิ
ประโยชน์ เช่นการล้างไตส�ำหรับผูป้ ว่ ยไตวายระยะสุดท้าย ซึง่ เป็นจังหวะทีโ่ ครงการ HITAP ได้
รับมอบหมายให้เป็นผู้ศึกษาจัดท�ำประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบต่างๆ ทั้งนี้การศึกษาได้
พบว่าการล้างไตไม่มีความคุ้มค่า  แต่หากรัฐบาลต้องการให้อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ การล้างไต
ทางช่องท้องเป็นการรักษาทีม่ คี วามคุม้ ค่ากว่าการฟอกเลือด ซึง่ เป็นทีน่ ยิ มในขณะนัน้ ซึง่ ข้อมูล
จากการศึกษาของโครงการ HITAP ได้ถูกน�ำไปใช้ในการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีให้นโยบาย
ล้างไตทางช่องท้องเป็นทางเลือกแรกในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ส่งผลให้ผู้ป่วยจ�ำนวน
มากเข้าถึงการล้างไตฟรี และท�ำให้การล้างไตทางช่องท้องเป็นการรักษาที่ผู้ป่วยเลือกใช้สูงสุด
และเป็นต้นแบบของนโยบายล้างไตถ้วนหน้าส�ำหรับประเทศอื่นๆ ตามมา 
การมีข้อมูลที่ดีของโครงการ HITAP ต่อมาได้ส่งผลให้ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการศึกษาดังกล่าวจึง
ได้สนับสนุนให้จัดตั้งโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพพร้อมกับการ
สนับสนุนทุนเพื่อจัดท�ำการประเมินความคุ้มค่าและก�ำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ทางนโยบาย และท�ำให้โครงการ HITAP ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
โดยเฉพาะการมีภาระกิจในการสร้างและจัดท�ำข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะ
อนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์
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ผลกระทบของนวัตกรรมการบริหารจัดการข้อมูลภายใต้โครงการ HITAP ยังได้ก่อให้
เกิดความประหยัดและประชากรสามารถเข้าถึงยา  วัคซีน เครื่องมือแพทย์ และนโยบาย
สาธารณะอื่นๆ ท�ำให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณได้หลายพันล้านบาทต่อปี สร้างคุณค่าและ
ธรรมมาภิบาลในการใช้จ่ายงบประมาณ ท�ำให้นโยบายการบริการด้านสุขภาพต่างๆ สามารถ
เข้าถึงประชาชนในสังคมได้ในวงกว้าง ได้เป็นทีป่ รึกษาในการพัฒนาระบบการประเมินความคุม้ ค่า 
ส�ำหรับน�ำไปพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ของประเทศต่างๆ หลายประเทศในเอเชียและในแอฟริกา 
ผลงานวิจัยหลายเรื่องของโครงการ HITAP ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติและสร้างผล
กระทบเชิงนโยบายให้กบั หลายประเทศ อีกทัง้ ได้รบั การยกย่องจากองค์การอนามัยโลกให้เป็น
แบบอย่างงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ภาพที่ 8 แสดงการสังเคราะห์เส้นทางสู่ผลผลลัพธ์และผลกระทบ (impact pathway)
ของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ภายใต้กรอบคิดของทฤษฎี
การเปลีย่ นแปลงในการขับเคลือ่ นผลงานของโครงการไปสูก่ ารใช้ประโยชน์ เกิดการเปลีย่ นแปลง
อันเป็นผลลัพธ์ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว จนน�ำไปสู่ผลกระทบเกิดขึ้นกับสังคม
โดยรวม การท�ำให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพที่ดีได้เข้าถึงระบบประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า
และระบบมีความยัง่ ยืนนัน้ จัดเป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในระยะยาว (long-term change)
และเป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในวงกว้างกับประชาชนโดยรวม ซึง่ จัดเป็นขอบเขตหรือพืน้ ที่
ที่ผู้คนในสังคมสนใจ (sphere of interest) ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนับเป็น
ผลกระทบที่เอื้อประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีตามมา
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MEDIUM TERM CHANGES

Impact : »ÃÐªÒª¹ÁÕ
ÊØ¢ÀÒ¾·Õè´Õ

Sphere of
interest

»ÃÐªÒª¹à¢ŒÒ¶Ö§ÃÐºº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾¶ŒÇ¹Ë¹ŒÒ
ÃÐºº»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾¶ŒÇ¹Ë¹ŒÒÁÕ¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹

LONG-TERM CHANGES

¼ÙŒ¡ÓË¹´¹âÂºÒÂÁÕ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÊÃŒÒ§¹âÂºÒÂ·Õè´Õ
¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºÑÞªÕÂÒËÅÑ¡áË‹§ªÒµÔ
¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒªØ´ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹ãªŒ¢ŒÍÁÙÅÊÙ‹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨·Õè´Õ

ที่มา: สังเคราะห์เนื้อหาและใช้ข้อมูลจาก ยศ  ตีระวัฒนานนท์ (2561)
ภาพที่ 8 เส้นทางสู่ผลลัพธ์และกระทบของโครงการบริหารจัดการงานวิจัย HITAP

Actors networks in research,
policy and practice

Scaling up/out of changes
in knowledge, attitude,
skills, practices, policies
through actor networks etc.
Sphere of indirect-influence-policy
Capacity of target
SHORT-TERM CHANGES shapers, planers, practitioners
groups to respond
¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂË¹ŒÒãËÁ‹ ÍÒ¨ÒÃÂ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ à¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃÏ
Changes in e.g.
ºØ¤¤ÅÀÒÂ¹Í¡à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡ÒÃÍºÃÁ»ÃÐ¨Ó»‚
practices, policies,
Receptiveness
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ä´ŒÃÑº¿˜§¢ŒÍÁÙÅ¢ŒÍ¤ÇÒÁÃÙŒ
allocations
of context
¼ÙŒà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁàÇ·ÕÇÔªÒ¡ÒÃä´ŒÃÑº¿˜§¢ŒÍ¤ÇÒÁÃÙŒ
Ê×èÍÁÇÅª¹áÅÐ¼ÙŒÊ¹ã¨ä´ŒÃÑºàÍ¡ÊÒÃà¼Âá¾Ã‹
Sphere of indirect-influence-partners,
Organizations,
program target groups, stakeholders
â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹à·¤â¹âÅÂÕ
resources,
áÅÐ¹âÂºÒÂ´Œ
Ò
¹ÊØ
¢
ÀÒ¾
(HITAP)
systems,
Changes in e.g.
Knowledge, attitudes,
·ÕÁ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ·Õè´Õ
skills
Skills, relationships
§º»ÃÐÁÒ³·Õèà¾ÕÂ§¾Í
¤Ù‹Á×ÍÁÒµÃ°Ò¹´ŒÒ¹ÃÐàºÕÂºÇÔ¨ÑÂ
Input
ÃÐºº¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾
What needs to be
¾Ñ²¹Ò¨Ñ´·Ó°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ·Õè´Õ
Used by main
Happening to support
ËÅÑ¡ÊÙµÃÊÓËÃÑº½ƒ¡ÍºÃÁ
Actor/Stakeholder
This change?
activities
àÍ¡ÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ
groups
Outputs
Sphere of project
control

Existing policies, practices,
beliefs

Socio-economic, political,
Technological factors

CONTEXTUAL DRIVERS

การสังเคราะห์กรณีตวั อย่าง: II
ชุดโครงการการขยายโอกาส
ธุรกิจโคเนื้อไทย
แนวคิดการพัฒนางานวิจัยโคเนื้อไทยของส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) นัน้ มาจากข้อปัญหาทีว่ า ่ “การ
เลีย้ งโคเนื้อของเกษตรกรไทยที่เป็นอาชีพหลักนั้น มีแนวโน้ม
ลดลงและมีผลต่อการลดลงของจ�ำนวนโคเนื้อที่เข้าสู่ตลาด
ท�ำให้ตอ้ งน�ำเข้าเนือ้ โคขยายตัวเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในช่วงกว่า
ทศวรรษที่ผ่านมา  ในขณะที่ระดับราคาโคเนื้อก็ได้ปรับตัวสูง
ขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน” ทั้งนี้ ผู้บริหารงานวิจัย สกว. ได้
มองเห็นว่า “การจะท�ำให้การเลีย้ งโคเนือ้ ของไทยเป็นอาชีพ
หลักที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสามารถแข่งขันได้และมีความมั่นคง
และยัง่ ยืนในอาชีพนัน้ การพัฒนาห่วงโซ่อปุ ทานอุตสาหกรรม
โคเนื้อไทยน่าจะเป็นโจทย์ประเด็นที่ส�ำคัญ” จึงได้จัดตั้งชุด
โครงการ “การขยายโอกาสธุรกิจเนือ้ โคของไทย” พร้อมกับให้
มีการบริหารจัดการงานวิจัยในรูปของส�ำนักประสานงานของ
สกว. โดยมี รศ.ดร.จุฑารัตน์   เศรษฐกุล เป็นผู้ประสานงาน
ขณะเดียวกันส�ำนักประสานงานดังกล่าวมีพันธกิจร่วมกันกับ
ศูนย์เครือข่ายการวิจัยเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ สถาบันเทคโนโลยี
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พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ทัง้ นี้ ได้ให้ศนู ย์เครือข่ายการวิจยั เทคโนโลยีเนือ้
สัตว์ เป็นแหล่งพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนือ้ สัตว์ให้กบั ชุดโครงการฯ อีก
ด้านหนึ่ง
ชุดโครงการดังกล่าวได้แบ่งออกเป็นสองระยะ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2549 - 2556) มุ่งเน้น
การน�ำศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์มาสร้างคุณค่าของเนื้อไปพร้อมๆ
กับการจัดการเพือ่ ให้เกิดมูลค่าเพิม่ และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2561) เป็นการให้ความส�ำคัญ
กับประเด็น การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและรักษาตลาดเนื้อโคในประเทศไทย ทั้งนี้ ส�ำนัก
ประสานงานฯ ได้ใช้หลักของการให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะกลุม่ นักวิจยั
ในสาขาที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก�ำหนดโจทย์วิจัย เช่น โดยวิธี focus group การ
จัดประชุมเสวนากับภาคีหนุ้ ส่วนผูเ้ กีย่ วข้อง เพือ่ การก�ำหนดโจทย์วจิ ยั พร้อมกับแยกโจทย์วจิ ยั
เป็นโครงการย่อยจ�ำนวนมากเพือ่ ให้ครอบคลุมห่วงโซ่อปุ ทานโคเนือ้ โดยมีเป้าประสงค์เพือ่ เพิม่
ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมโคเนื้อและขยายโอกาสทางการตลาดให้แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน
เรือ่ งราวเกีย่ วกับการบริหารจัดการงานวิจยั ของชุดโครงการการขยายโอกาสธุรกิจโคเนือ้
ไทย ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นการน�ำเสนอเชิงสังเคราะห์ เพื่อแสดงถึงการประยุกต์เรื่องราว
เกี่ยวกับกรณีตัวอย่างของการจัดท�ำแผนที่ผลลัพธ์ (outcome mapping) หรือขอบเขต
ที่โครงการมีอิทธิพลถึงต่อการขยายผล เป็นส�ำคัญ
2.1) รูปแบบผลผลิตหรือผลงานของชุดโครงการฯ
รูปแบบของผลผลิตทีเ่ กิดขึน้ กับชุดโครงการเป็นกระบวนการของกิจกรรมภายในขอบเขต
ของโครงการที่ผู้บริหารโครงการนอกจากจะเข้าใจถึงข้อประเด็นปัญหาต่างๆ ภายในกรอบ
ของงานวิจยั ทีจ่ ะให้ดำ� เนินไปแล้ว ยังอาจต้องแสวงหาข้อมูลและข้อความคิดเห็นจากภายนอก
โดยเฉพาะกลุ่มมาประกอบ ตลอดจนการจัดหาทีมนักวิจัยและงบประมาณวิจัยอันน�ำไปสู่การ
สร้างผลผลิตหรือผลงาน (outputs) ของชุดโครงการ การด�ำเนินงานของชุดโครงการใน
ระยะแรกได้รูปแบบของผลผลิต ประกอบด้วย (1) การจัดท�ำข้อมูลองค์ความรู้ เช่น สถานภาพ
และระบบการผลิตโคเนือ้ ตามภูมภิ าค อุตสาหกรรมการผลิตโคเนือ้ และเนือ้ โค ตลอดจนข้อพิสจู น์
ทางวิทยาศาสตร์ที่บ่งชี้คุณลักษณะเนื้อโคไทยธรรมชาติ (2) รูปแบบผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูปและ
อาหารจากเนื้อโคไทย (3) หลักสูตรการฝึกอบรม (4) การจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ (5) สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์
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(6) บทความเอกสารวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (7) การจัดท�ำเอกสารเผยแพร่ ได้แก่ โปสเตอร์
เอกสารแผ่นพับ เอกสารผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อโคไทย หนังสือเกี่ยวกับความเป็นมาของ
โคขุนโพนยางค�ำ การตัดแต่งเนื้ออย่างโพนยางค�ำ คุณค่าเนื้อโคไทย เป็นต้น (8) ต้นแบบระบบ
มาตรฐานการผลิตในโซ่อุปทานเนื้อโค เช่น ต้นแบบระบบห่วงโซ่การผลิตเนื้อโคไทยธรรมชาติ
โดยเกษตรกร ต้นแบบระบบประกันคุณภาพเนื้อโคไทยธรรมชาติครบวงจร ต้นแบบระบบ
สืบย้อนกลับเนื้อโคไทย ต้นแบบระบบการบริหารจัดการผลพลอยได้ (เครื่องในโคและหนังโค)
พิมพ์เขียวรูปแบบโรงฆ่ามาตรฐานขนาดเล็ก พิมพ์เขียวต้นแบบร้านตัดแต่งและขายเนือ้ ในอาคาร
พาณิชย์ และรวมถึงซอฟต์แวร์ประมวลภาพเพือ่ จัดเกรดไขมันแทรกในเนือ้ โค (9) รูปแบบตราสิน
ค้า (brand) “เนื้อโคไทยธรรมชาติ (Thai Natural Beef)” เพื่อขยายช่องทางสินค้าได้เข้าวาง
ในตลาด supermarket ระดับบน
ส่วนผลผลิตในระยะทีส่ องทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ (1) นวัตกรรมการผลิตอาหารโคเนือ้ ด้วยอาหาร
หมัก (Total Mixed Ration: TMR) และ สูตรอาหารผสมเสร็จหมัก (Fermented Total
Mixed Ration: FTMR) (2) ข้อสังเคราะห์ยุทธศาสตร์โคเนื้อของไทย (3) รูปแบบลักษณะ
ทางการตลาดของเนื้อโคนมขุนและการขยายโอกาส (4) รูปแบบการสร้างพันธมิตรธุรกิจเชิง
แนวตั้งระหว่างสหกรณ์ปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางค�ำ กับสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ Max Beef
ให้เกิดเป็นการสานรวมธุรกิจเนือ้ โคในแนวตัง้ ทีส่ หกรณ์ผเู้ ลีย้ งและสหกรณ์ทมี่ ชี อ่ งทางการตลาด
สู่ร้านค้าได้มาเป็นภาคีกัน
การจัดท�ำชุดโครงการไปพร้อมๆ กับการจัดตั้งส�ำนักประสานงานฯ ในชุดโครงการวิจัย
นัน้ ๆ จัดเป็นจุดเด่นในการบริหารงานวิจยั ของ สกว. ทีไ่ ม่ได้มเี ป้าหมายจ�ำกัดอยูเ่ พียงการสร้าง
ผลผลิตหรือผลงาน ให้เกิดขึน้ แต่อย่างเดียว แต่เป็นการขยายขอบเขตไปสูก่ ารแสวงหาเป้าหมาย
ในระยะทีไ่ กลออกไปทีโ่ ครงการจะสามารถสร้างการเปลีย่ นแปลงให้เกิดขึน้ กับภาคีหนุ้ ส่วนต่างๆ
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลกระทบหรือสร้างการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางตรงและทางอ้อมให้เกิดขึ้นกับสังคมโดยรวมตามมา
2.2) การขับเคลื่อนขยายผลในทางตรง (direct influence) สู่การสร้างผลผลัพธ์
การขยายผลผลิตหรือผลงานจากชุดโครงการการขยายโอกาสธุรกิจเนือ้ โคไทยสูก่ ารสร้าง
ผลลัพธ์นั้น นอกจากการจัดการฝึกอบรมในหลักสูตร “การตัดแต่งโคเนื้อและการสร้างมูลค่า
เพิ่มจากผลิตภัณฑ์เนื้อโค” ให้กับภาคีเป้าหมาย คือ กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย
ต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปีแล้ว   ยังได้ให้ความร่วมมือกับบริษัทเครือเบทาโกร ได้ใช้ข้อมูล
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วิจยั สนับสนุนการท�ำตลาดเนือ้ โคธรรมชาติ การให้การสนับสนุนหน่วยงานสหกรณ์ เช่น สหกรณ์
โคขุนสระแก้ว นทพ. จ�ำกัด ได้นำ� เอารูปแบบการตัดแต่ง การแยกชิน้ ส่วนและการท�ำผลิตภัณฑ์
ไปใช้ในกระบวนการผลิต  หน่วยงานองค์การปกครองท้องถิน่ องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และหน่วยงานระดับจังหวัดหลายแห่ง ได้น�ำเอาระบบ
การจัดท�ำมาตรฐานการผลิตในโซ่อปุ ทานเนือ้ โคไปใช้ประโยชน์ นอกจากนีแ้ บบแปลนร้านขาย
เนื้อพร้อมห้องตัดแต่งได้ถูกน�ำไปใช้ในการสร้างร้านขายเนื้อ เช่น  KU Beef ที่อ�ำเภอปากช่อง
ข้อมูลความรู้การท�ำผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโคได้ถูกน�ำไปใช้เป็นข้อมูลในเว็บไซต์กองส่งเสริม
และพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เผยแพร่สู่สาธารณะชน  ระบบการตรวจสอบย้อนกลับได้
ถูกน�ำไปใช้โดยส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นต้น
รูปแบบการสร้างพันธมิตรธุรกิจเชิงแนวตัง้ ระหว่างสหกรณ์ปศุสตั ว์ กรป.กลางโพนยางค�ำ
กับสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ Max Beef นับเป็นการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายโคเนื้อในโซ่อุปทาน
เนื้ อ โคเข้ า ด้ ว ยกั น โดยภาคี หุ ้ น ส่ ว นได้ เ ป็ น ผู ้ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการสร้ า งกลไกของการ
เปลี่ยนแปลงหลังจากได้ข้อความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากชุดโครงการฯ เช่น
กระบวนการเลี้ยงที่เน้นคุณภาพของเนื้อไปพร้อมๆ กับหลักการจัดการในด้านการเลี้ยง
และอาหารโค การตระหนักถึงและการยอมรับว่าการผลิตอาหารปลอดภัยจะต้องมีมาตรฐาน
ในห่วงโซ่การผลิต เช่น การมีโรงช�ำแหละที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงการจัดการห่วง
โซ่ปลายน�ำ้ ทีม่ รี า้ นบริการจัดจ�ำหน่ายและการให้บริการในรูปเมนูจากร้านอาหาร กรณีการรวม
ตัวกันขึ้นเป็นภาคีเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ทั้งสองเป็นการน�ำเอาจุดเด่นที่แต่ละฝ่ายมีมา
ประสานเป็นผลประโยชน์ร่วมกันในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าที่จ�ำหน่ายในห่วงโซ่
อุปทาน โดยสหกรณ์ปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางค�ำ มีจุดเด่นในเรื่องภาคีของกลุ่มผู้เลี้ยงที่ให้
ความส�ำคัญกับสายพันธ์ วิธีการเลี้ยง การมีโรงช�ำแหละที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย และมี
มาตรฐานในการจัดลักษณะสินค้าเนือ้ โคทีช่ ำ� แหละ ในขณะทีส่ หกรณ์เครือข่ายโคเนือ้ Max Beef
มีจุดแข็งในด้านการบริหารการตลาด และการให้บริการด้านร้านอาหารที่มีตราการค้าสินค้า
จ�ำเพาะ เพือ่ เพิม่ มูลค่าเนือ้ ซึง่ สร้างความส�ำเร็จในการพัฒนาห่วงโซ่อปุ ทานสินค้าโคเนือ้ ไปจนถึง
การให้บริการด้านอาหารสู่ผู้บริโภค รวมถึงรูปแบบของ Butcher Shop และ Food Service
นับเป็นการน�ำเอานวัตกรรมต้นแบบไปสร้างผลลัพธ์ให้เกิดการรวมตัวของธุรกิจ เพือ่ สร้างมูลค่า
เพิม่ ให้กบั สินค้าของทัง้ สองฝ่าย ตลอดจนการท�ำให้ผบู้ ริโภคสามารถเข้าถึงแหล่งจ�ำหน่ายอาหาร
เนื้อโคคุณภาพได้หลากหลายมากขึ้น
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ทั้งนี้ การขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ของชุดโครงการฯ ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวและ
ตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการพัฒนาให้เกิดสินค้าคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารในห่วงโซ่
อุปทานเนื้อโคจนถึงผู้บริโภค เกิดการรวมตัวกันขึ้นเป็นภาคีเครือข่ายระหว่างสถาบันสหกรณ์
ต่างๆ หรือการที่ผลงานวิจัยการขุนโคนมเพื่อผลิตเนื้อโคขุนทดแทนโคขุนคุณภาพ ได้รับการ
ยอมรับและน�ำไปใช้โดยกลุ่มสหกรณ์โคนม และชุมนุมสหกรณ์โคนมต่างๆ ตลอดจนกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และเกษตรกรที่น�ำลูกโคนมไปขุน เป็นต้น
นอกจากนี้ นักวิจัยของชุดโครงการฯ ได้น�ำผลงานวิจัยไปน�ำเสนอในเวทีการประชุม
นานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ (International Congress of Meat
Science and Technology; ICOMST)  ภายใต้ความร่วมมือของ สจล. และกรมปศุสตั ว์ จัดการ
ประชุมวิชาการเรื่องเนื้อสัตว์เพื่อความยั่งยืนของโลก (Meat for Global Sustainability)
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับภาคีเป้าหมายต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทานสินค้าโคเนื้อดังที่ได้
กล่าวถึง เป็นผลลัพธ์ที่ชุดโครงการได้มีส่วนในการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นกับภาคีหุ้นส่วนต่างๆ โดยตรง (direct influence) อันเป็นผลจากการน�ำผลผลิตหรือ
ผลงานของชุดโครงการฯ ไปขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหากมีการพัฒนา
กิจกรรมหรือพัฒนากระบวนการในการสร้างกลไก เพื่อให้เกิดการขยายตัวในการยอมรับ
ในนวัตกรรมหรือผลงานที่ได้กล่าวถึงในวงกว้างยิ่งขึ้นแล้ว ย่อมจะเป็นการเสริมสร้างให้เกิด
การพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้ออย่างครบวงจร เป็นการเปลี่ยนแปลงและยกระดับโซ่อุปทาน
เดิมให้เกิดเป็นโซ่คุณค่า ตามมา
2.3) การขับเคลื่อนขยายผลในทางอ้อม (indirect influence) สู่การสร้างผลผลัพธ์
การเชื่อมต่อผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายนั้น เป็นกระบวนการขยายผล
สูก่ ารเปลีย่ นแปลงในทางอ้อม การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเกิดจากช่วงจังหวะจ�ำเพาะ ด้วยเพราะ
เหตุทที่ ปี่ รึกษาของอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาผลผลิตการเกษตร ในคณะกรรมาธิการเกษตร
และสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากประธานอนุกรรมการให้จัดท�ำร่าง
ยุทธศาสตร์การยกระดับอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งเมื่อสืบค้นจากข้อมูลได้พบว่า
มีงานวิจัยด้านโคเนื้อของ สกว. และได้ติดต่อผ่านทางชุดโครงการวิจัยการขยายโอกาสธุรกิจ
เนือ้ โคไทย เพือ่ ขอให้ผปู้ ระสานงานฯ จัดทีมนักวิจยั สังเคราะห์เนือ้ หาในประเด็นเรือ่ งโคเนือ้ ให้
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กับคณะอนุกรรมาธิการฯ ในชื่อโครงการเรื่อง “การผลักดันข้อสังเคราะห์ผลงานวิจัยสู่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอุตสาหกรรมโคเนื้อทั้งระบบ” และเมื่อมีการแต่งตั้งคณะท�ำงาน
พิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนือ้ ทัง้ ระบบ โดยประธานคณะกรรมาธิการ
เกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผู้ประสานงานฯ และคณะนักวิจัยจาก
ชุดโครงการฯ บางท่าน ได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะท�ำงานร่วมกับคณะท�ำงานจากกรมปศุสัตว์
และคณะอนุกรรมาธิการ ทัง้ นี้ ข้อมูลและข้อความรูท้ ไี่ ด้จากชุดโครงการฯ ได้เป็นส่วนหนึง่ ของ
การใช้จัดท�ำร่างข้อเสนอกรอบยุทธศาสตร์ เพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโคเนื้อของไทย
ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
การขยายผลงานวิจยั สูก่ ารใช้ประโยชน์เชิงนโยบายในลักษณะทีไ่ ด้กล่าวถึงนี้ เป็นขอบเขต
การขยายผลทางอ้อมสู่การสร้างผลลัพธ์ การใช้ประโยชน์จะเกิดขึ้นได้จ�ำเป็นต้องอาศัยจังหวะ
และเวลา เพราะไม่ได้เป็นกิจกรรมโดยตรงทีช่ ดุ โครงการฯ ได้วางแผนไว้ แต่เกิดขึน้ จากหุน้ ส่วน
หรือภาคีภายนอกมีกิจกรรมอันเกี่ยวข้องและต้องการจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลและข้อความรู้
ที่ชุดโครงการได้สร้างไว้ จึงได้ดึงงานวิจัยเข้าไปเป็นภาคีหุ้นส่วนหลักในกิจกรรม ดังจะเห็นได้
จากคณะกรรมาธิการฯ ได้จัดงบประมาณวิจัยให้กับนักวิจัยของชุดโครงการฯ ให้เป็นผู้จัดท�ำ
การรสังเคราะห์ข้อความรู้ด้านโคเนื้อของโครงการขึ้นใหม่   ซึ่งในประเด็นนี้ให้บทเรียนรู้ว่า
การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยฯ จ�ำเป็นจะต้องมีหุ้นส่วนที่สามารถสานความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับผู้ตัดสินใจเชิงนโยบายเข้ามามีบทบาท และต้องการข้อมูลที่ดีที่พร้อมจะใช้เป็น
ข้อมูลสู่การตัดสินใจได้ ดังนั้น การบริหารงานวิจัยในรูปของส�ำนักประสานงานฯ ควรจะได้มี
การจัดท�ำการสังเคราะเนื้อหาของชุดโครงการต่างๆ ภายในชุดโครงการขึ้นไว้เป็นระยะ
ขณะเดียวกันองค์กรวิจัยก็จ�ำเป็นต้องมีการบริหารงานวิจัยที่ต้องมองไปข้างหน้า  ในการวาง
เป้าหมายว่าต้องการสร้างข้อความรู้เพื่อการตอบโจทย์อะไรในอนาคต เมื่อมีเหตุจ�ำเป็นที่
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก�ำหนดแผน และหรือมาตรการเชิงนโยบาย จ�ำเป็นจะต้องใช้ข้อ
ความรูจ้ ากงานวิจยั ประกอบการพิจารณา จะสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ทนั ท่วงที  อันจะเป็น
ผลให้การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบบายนั้นเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและ
จะเป็นประโยชน์ต่อภาคประชาสังคมโดยรวม ซึ่งในที่นี้รวมถึงประโยชน์หรือผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ สังคม สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ภาพที่ 9 แสดงการสังเคราะห์แผนที่น�ำทาง (outcome mapping) ของการใช้ผลผลิต
หรือผลงานของชุดโครงการขยายโอกาสธุรกิจโคเนื้อไทยไปสู่ผลลัพธ์ ซึ่งสะท้อนถึงการ
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม ความสัมพันธ์ ทั้งในขอบเขตที่เกิดจากการขับเคลื่อนในทางตรง
ของโครงการฯ และในขอบเขตทีเ่ กิดจากการขับเคลือ่ นในทางอ้อมของโครงการฯ ส่งผลให้เกิด
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ความตระหนักถึงและการยอมรับในผลงานของโครงการทั้งในทางตรงและในทางอ้อม อีกทั้ง
เป็นการแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นและระยะปานกลางเป็นส�ำคัญ ส�ำหรับการ
เปลี่ยนแปลงในระยะยาวนั้น ยังไม่สามารถคาดเดาบริบทของกิจกรรมที่จะส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงในระยะยาวได้ เพราะขึ้นอยู่กับกลไกในการปรับตัวเมื่อบริบทเปลี่ยน แต่พบว่า
เป้าประสงค์ของชุดโครงการฯ ที่วางไว้มีความปรารถนาที่อยากจะเห็นถึง “การเพิ่มศักยภาพ
ของอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยและขยายโอกาสทางการตลาดให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน”

สถาบันคลังสมองของชาติ
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ที่มา: สังเคราะห์เนื้อหาและใช้ข้อมูลจาก จุฑารัตน์  เศรษฐกุล (2561)
ภาพที่ 9 แผนที่น�ำทางจากผลผลิตสู่ผลลัพธ์ในการบริหารจัดการงานวิจัยของชุดโครงการขยายโอกาสธุรกิจโคเนื้อไทย
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Medium-term
change

การสังเคราะห์กรณีตวั อย่าง: III
ชุดโครงการการวิจัยเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหาร
และการสร้างแต้มต่อทางธุรกิจ
“การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยผลิตภัณฑ์จาก
การใช้ทรัพยากรภายในพื้นที่ ให้ก้าวขึ้นเป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์
ที่มีศักยภาพในการแข่งขันและน�ำมาซึ่งความมั่นคงและยั่งยืน
ให้กับธุรกิจของชุมชนโดยเฉพาะธุรกิจอาหารนั้น ควรจะมี
กระบวนการและกลไกในการบริหารจัดการงานวิจัยเชิง
พาณิชย์ในลักษณะใดจึงจะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับ
เศรษฐกิจของชุมชนให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นได้” เป็นประเด็น
ค�ำถามวิจัยที่ชุดโครงการดังกล่าวได้ตระหนักถึงพร้อมกับ
ได้น�ำมาออกแบบโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการและกลไก
การบริหารจัดการงานวิจยั เพือ่ พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม
อาหารและสร้ า งแต้ ม ต่ อ ทางธุ ร กิ จ งานวิ จั ย ชุ ด โครงการ
ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) และได้ด�ำเนินงานในรูปแบบของโครงการ
โดยมี ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ เป็นหัวหน้าชุดโครงการฯ
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เรือ่ งราวเกีย่ วกับการบริหารจัดการงานวิจยั ของชุดโครงการ การวิจยั เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ของอุตสาหกรรมอาหารและการสร้างแต้มต่อทางธุรกิจ ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ต้องการน�ำเสนอ
ผลการวิเคราะห์เพือ่ เป็นกรณีตวั อย่างของการออกแบบ กระบวนการและกลไกในการแทรกแซง
(intervention) เพือ่ การขับเคลือ่ นกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์ของภาคีหนุ้ ส่วนเป้าหมาย
สู่การสร้างผลลัพธ์ เป็นส�ำคัญ
3.1) การออกแบบกิจกรรมภายในขอบเขตของโครงการและการก�ำหนดคุณสมบัตนิ กั วิจยั
โครงการนี้มีเป้าหมายในระยะยาวที่อยากจะเห็น “เศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง
เข้มแข็ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในพื้นที่ที่ได้คุณภาพและ
มีมาตรฐาน” โดยมีเป้าประสงค์ทสี่ ำ� คัญได้แก่ “การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SME ของ
ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดต้นแบบระบบนิเวศวิจัยพาณิชย์
เชิงพื้นที่ ทั้งนี้ได้อาศัยกระบวนการและกลไกการสานพลังความร่วมมือระหว่าง 3 ภาคี ได้แก่
บุคลากรในสถาบันการศึกษา  (นักวิจัย) กลุ่มชุมชนภาคเกษตรในพื้นที่ และผู้ประกอบการ
(ภาคธุรกิจ) ให้เห็นเป้าหมายและมีมุมมองทางธุรกิจร่วมกันในการขับเคลื่อนกิจกรรมงานวิจัย
สู่ผลลัพธ์ หรือที่เรียกว่า  Academic Collaborative Research (ACR) ซึ่งเป็นรูปแบบของ
การบริหารจัดการงานวิจัยที่โครงการนี้ให้ความส�ำคัญ โดยก�ำหนดให้นักวิจัยเป็นผู้มีบทบาท
หลักในการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง (ภาพที่ 10)

Love to see

Long-term chang: àÈÃÉ°¡Ô¨°Ò¹ÃÒ¡ÁÕ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§à¢ŒÁá¢ç§ ÂÑè§Â×¹ ´ŒÇÂ¼ÅÔµÀÑ³±
¨Ò¡·ÃÑ¾ÂÒ¡Ãã¹¾×é¹·Õè·Õèä´Œ¤Ø³ÀÒ¾áÅÐÁÕÁÒµÃ°Ò¹ (Vision)

Like to see

Intermediate-term change: ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ SME ¢Í§ªØÁª¹ÊÒÁÒÃ¶á¢‹§¢Ñ¹ä´Œ

Expect to see

Short-term Change: New platform ¢Í§ÃÐºº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ¾Ò³ÔªÂ
àªÔ§¾×é¹·Õè

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃáÅÐ¡Åä¡¡ÒÃá·Ã¡á«§ (intervention) ã¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§
ªØ´â¤Ã§¡ÒÃÊÃŒÒ§¤¹áÅÐªØ´â¤Ã§¡ÒÃÊÃŒÒ§¢Í§ã¹ÃÙ»¢Í§
Academic Collaborative Research (ACR)
ã¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒÃà©¾ÒÐ¡ÅØ‹Á¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ SME
ªØ´¤ÇÒÁÃÙŒ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ (¾Ñ²¹Ò) ¤¹
ªØ´¤ÇÒÁÃÙŒ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ (¾Ñ²¹Ò) ¢Í§
ËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁµ‹Ò§æ ÀÒÂãµŒªØ´â¤Ã§¡ÒÃ
àÍ¡ÊÒÃà¼Âá¾Ã‹µ‹Ò§æ àª‹¹ ¡ÒÃ¶Í´º·àÃÕÂ¹ KM áÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁµŒ¹áºº¼ÅÔµÀÑ³±ãËÁ‹
ªØ´â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂà¾×èÍ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒÃáÅÐ¡ÒÃÊÃŒÒ§áµŒÁµ‹Í·Ò§¸ØÃ¡Ô¨

ที่มา: สังเคราะห์เนื้อหาและใช้ข้อมูลจาก บัณฑิต  อินณวงศ์ (2561)
ภาพที่ 10 การวางแผนและก�ำหนดรูปแบบของการบริหารจัดการชุดโครงการ เพือ่ การขับเคลือ่ นสูเ่ ป้าหมาย
ที่เป็นวิสัยทัศน์ในระยะยาว
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การที่จะขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพาณิชย์ให้เป็นไปตามรูปแบบ ACR นักวิจัยจ�ำเป็น
ต้องท�ำความเข้าใจถึงปัจจัยส�ำคัญประกอบด้วย (1) ความต้องการของชุมชนและภาคธุรกิจ
(2) ความเข้าใจในธรรมชาติของธุรกิจและวิธีการประเมินสุขภาพธุรกิจ (3) ความแตกต่าง
ของกลุ่มผู้ประกอบการซึ่งมีสภาพของเงื่อนไขและข้อปัญหาที่หลากหลายแตกต่างกัน ทั้งใน
ด้านการด�ำเนินธุรกิจ ลักษณะอุปนิสัย หลักคิด (mindset) รวมถึงลักษณะความต้องการ
ซึ่งนักวิจัยจ�ำเป็นต้องใช้ท้ังข้อความรู้ ทักษะ และกระบวนการบริหารจัดการเพื่อหาความ
ต้องการร่วมที่แท้จริง สามารถเลือกใช้องค์ความรู้ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา  และสามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ทุกฝ่ายได้ มีความรวดเร็ว คุ้มค่า  และมีประสิทธิภาพสูง
มีการเชื่อมโยงระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องอย่างสมดุล เหมาะสม ต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์
อย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายร่วมกัน
การจัดแบ่งกลุ่มของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารออกเป็นสามกลุ่ม นับได้ว่าเป็นเงือนไข
ที่จ�ำเป็นของโครงการ โดยกลุ่มที่หนึ่ง เรียกว่า  กลุ่ม Platinum ลักษณะของผู้ประกอบการ
ธุรกิจในกลุ่มนี้มีความต้องการสร้างสุขภาพธุรกิจของตนให้ดียิ่งขึ้น มองเห็นเป้าหมายในระยะ
ยาวของการด�ำเนินธุรกิจ มีการวางแผนการตลาด ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่จะได้จากการพัฒนาจะ
ต้องต่อยอด เสริมศักยภาพ และสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจได้ในอนาคต บทบาทของนักวิจัย
ในการบริหารจัดการงานวิจยั ในกลุม่ นี้ จะท�ำหน้าทีใ่ นการชีป้ ญ
ั หาพร้อมๆ กับการก�ำหนดโจทย์
วิจัยให้ตรงประเด็น การคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับผู้ประกอบการก็จะสามารถแก้ไข
ปัญหาการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทได้ กลุ่มที่สอง เรียกว่า  กลุ่ม Gold ลักษณะของผู้ประกอบ
การธุรกิจในกลุ่มนี้จะมีตลาดเป้าหมายค่อนข้างจ�ำกัด ขาดมุมมองในด้านการจัดหานวัตกรรม
และข้อความรู้ด้านการจัดการไปใช้ในการแก้ปัญหา  ขาดบุคลากรที่เข้าใจกระบวนการน�ำ
เทคโนโลยีไปใช้ ในการออกแบบโจทย์วิจัย จึงจ�ำเป็นต้องใช้ความรู้หลายศาสตร์มาบูรณาการ
เข้าด้วยกัน เพื่อออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาและเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม พร้อมๆ ไป
กับการก�ำกับและติดตาม กลุ่มที่สาม เรียกว่า กลุ่ม Silver ลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจใน
กลุม่ นี้ มีแนวทางการตลาดไม่ชดั เจน บางรายมีความต้องการเพียงแค่อยากมีสนิ ค้าใหม่แต่ขาด
ความชัดเจนในแนวคิดผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้าเป้าหม่าย ตลอดจนทิศทางในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์  การพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มนี้นักวิจัยจึงจ�ำต้องประกบติด ตั้งแต่กระบวนการ
คิดตัง้ โจทย์ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ดา้ นการขายและการตลาดร่วมกัน การเฟ้นหาโรงงานทีใ่ ห้
บริการรับผลิตที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการประหยัดกว่าที่จะต้องลงทุนเอง เป็นต้น
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3.2 การวินิจฉัยข้อปัญหาสู่การพัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อจัดท�ำชุดความรู้และหลักสูตร
ข้อประเด็นความสงสัยที่ว่า “ท�ำไม SME ส่วนใหญ่จึงขาดทุนและไม่สามารถขายสินค้า
ที่พัฒนาขึ้นได้” หรือ “ท�ำอย่างไรจะท�ำให้ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้
พ้นจากสภาพ zombie business” นั้น โครงการได้ค้นพบว่า (1) การตรวจสอบสุขภาพธุรกิจ
โดยเฉพาะกระบวนการสังเคราะห์ (analysis process) มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะเป็น
ขั้นตอนของการรับฟังข้อปัญหา และความต้องการของผู้ประกอบการที่อยากจะท�ำหรืออยาก
จะแก้ ไข ท� ำ ให้ นั ก วิ จั ย ได้ ต ระหนั ก เห็ น ถึ ง ข้ อ ปั ญ หาและการวางล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ ตาม
ความจ�ำเป็น เพื่อการแก้ไขพร้อมๆ กับการจัดหาข้อมูลเพิ่มเติม (2) กระบวนการวินิจฉัย
(diagnosis process) เป็นการประเมินและประมวลข้อมูลที่ผ่านการสังเคราะห์เพื่อระบุชี้เหตุ
แห่งปัญหา  และความต้องการของผู้ประกอบการให้แน่ชัด ซึ่งนักวิจัยจ�ำเป็นต้องพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ ความเป็นเหตุเป็นผล พร้อมกับการคาดการณ์และวางแผนกระบวนการท�ำงาน
ภายใต้บริบทของข้อเท็จจริงทีเ่ ผชิญอยู่ (3) การวิเคราะห์ product life cycle เพือ่ การประเมิน
หาว่าสิ่งที่จะท�ำนั้นต้องใช้เวลาเท่าใดและโอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการยาวนาน
แค่ไหน เป็นต้น
ในกระบวนการท�ำงานวิจยั ร่วมกับผูป้ ระกอบการ นักวิจยั เชิงพาณิชย์ตอ้ งให้ความส�ำคัญ
กับการจัดแยกกลุ่มผู้ประกอบการ ซึ่งมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันไป เพื่อจัดรูปแบบและการ
ท�ำงานร่วมกันให้เกิดความเหมาะสมระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะนักวิจัย
จะต้องมีบทบาทในการเข้าไปสร้างพันธกิจร่วมอย่างใกล้ชิด ทั้งในการปรับเปลี่ยนความคิด
(mindset) เกี่ยวกับตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนา การลงมือท�ำการผลิต การแปรรูปและ
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการขายหรือการท�ำธุรกิจ เป็นต้น ทั้งนี้ ในกลุ่มผู้ประกอบ
การที่เป็น silver ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนที่สูงของอุตสาหกรรมอาหาร SME และส่วนมากอยู่ใน
สถานภาพที่ต้องการความช่วยเหลือสูง นักวิจัยจ�ำเป็นต้องเข้าไปประกบให้ครอบคลุมครบ
ทั้งวงจร คือ คิด ท�ำและขายอย่างเบ็ดเสร็จ ในส่วนของกลุ่ม platinum การเข้าไปมีส่วนร่วม
ของนักวิจัยอาจจะจ�ำกัดอยู่ที่การช่วยท�ำให้เกิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เป็นส�ำคัญ
ทั้งนี้ ผลผลิตหลักที่ส�ำคัญของชุดโครงการ ประกอบด้วยชุดความรู้จ�ำนวน 2 ชุด ได้แก่
(1) ชุดความรูส้ ำ� หรับการพัฒนา คน (ผูป้ ระกอบการ นักวิจยั ในสถาบันการศึกษา บุคลากรจาก
ภาครัฐ เป็นต้น) และ (2) ชุดความรูส้ ำ� หรับพัฒนาสิง่ ของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ได้จดั ท�ำหลักสูตร
การอบรมนักวิจยั และผูป้ ระกอบการโดยรวม จ�ำนวน 6 หลักสูตร รวมถึงการจัดท�ำเอกสารถอด
บทเรียนกระบวนการด�ำเนินงานวิจยั เชิงพาณิชย์ การจัดท�ำเอกสารการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ขึ้นเป็นเอกสารเผยแพร่ เป็นต้น  
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3.3) กลไกบนเส้นทางชุดความรู้กระบวนการสร้างคน: การขับเคลื่อนสู่การสร้างผลลัพธ์
การขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดเป็นผลลัพธ์เป็นภารกิจที่โครงการสามารถขยายผลหรือ
มีอิทธิพลถึงได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ เพราะได้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือภาคีหุ้นส่วน
เป้าหมายเข้ามาร่วมสร้างพันธกิจ เส้นทางสูผ่ ลลัพธ์ทเี่ กิดจากกิจกรรมของชุดโครงการสร้างคน
หรือการยกระดับศักยภาพของคนให้มีข้อความรู้ด้านการจัดการ ประกอบด้วย (1) การให้
ความรู้กับกลุ่มผู้ประกอบการ (ภาคธุรกิจ) ภายใต้กระบวนการฝึกอบรมเพื่อปรับทัศนคติ
และสร้าง mindset ขึ้นใหม่ ให้เข้าใจวิธีการท�ำงานร่วมกับนักวิจัย และการรับฟังข้อความคิด
จากนักวิจัย เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ใช้ความรู้เข้ามาช่วยเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม
ความต้องการของผู้ประกอบการ (2) การให้ความรู้กับกลุ่มนักวิจัยในสถาบันการศึกษา
และบุคลากรภาครัฐ ภายใต้กระบวนการฝึกอบรม ท�ำให้นักวิจัยปรับทัศนคติและสร้าง
mindset ใหม่เกี่ยวกับ entrepreneurship ให้กับตัวนักวิจัย พร้อมกับท�ำให้นักวิจัยเข้าใจถึง
วิธกี ารท�ำงานและแนวคิดของผูป้ ระกอบการ ซึง่ การสร้างนักวิจยั เชิงพาณิชย์จะต้องท�ำให้เข้าใจ
ถึงกระบวนการการจัดการความรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะของนักวิจัย โดยเฉพาะทักษะ
การสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ   กระบวนการการถ่ายทอดเทคโนโลยี กระบวนการ
สานประโยชน์ร่วมกัน และกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เชิงพาณิชย์ได้อย่างชัดเจน
สมบูรณ์
อนึ่ง การสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยให้สามารถ
ตอบสนองกับความต้องการของตลาด ภายใต้กระบวนการจัดการ ACR หรือกระบวนการสาน
พลังความร่วมมือในการผลิตผลงานวิจยั ทีม่ มี ติ มิ มุ มองทางธุรกิจ ต้องมีองค์ประกอบจาก 2 องค์
ประกอบ ได้แก่ (1) ในฝ่ายสนับสนุน (supporting arm) เป็นการให้ความส�ำคัญกับการสร้าง
สังคมที่มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และเครือข่าย ตลอดจน การให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการในส่วนของการจัดการให้
ผูป้ ระกอบการเข้ามามีสว่ นเกีย่ วข้อง (entrepreneurial management and engagement)
(2) ในฝ่ายทรัพยากร (resourcing arm) เป็นการให้ความส�ำคัญกับเครือ่ งมือส�ำหรับการบริหาร
จัดการและการพัฒนาทักษะทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ให้เกิดกระบวนการขับเคลือ่ นเชิงพาณิชย์ ทัง้ นี้ เครือ่ งมือ
ที่จ�ำเป็น ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับ design thinking การใช้นวัตกรรมในการสร้างคุณค่า
และมูลค่า การวางแผนธุรกิจและการตลาด การวางแผนจัดการคุณค่า การรับฟังและการเป็น
โค้ชที่ดี เป็นต้น  
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ในที่นี้ นวัตกรรมการจัดการ ACR จึงเป็นกระบวนการขับเคลื่อนให้เกิดระบบนิเวศวิจัย
พาณิชย์เชิงพื้นที่ (eco-research system for community business) ซึ่งจะสนับสนุนและ
เอื้อต่อการพัฒนายกระดับระบบเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก โดยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้
เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนฐานรากไปสู่สถานภาพที่ดีขึ้นตามมา
3.4) กลไกบนเส้นทางชุดความรูก้ ระบวนการสร้างของ: การขับเคลือ่ นสูก่ ารสร้างผลลัพธ์
ความต้องการของกลุ่ม SME ในการน�ำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ นอกจาก
จะช่วยยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สินค้าและบริการของตนแล้ว ยังจะ
ช่วยให้สินค้าที่ผลิตเป็นไปตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บทบาทของโครงการ
ในการน�ำเอาภาคีผู้ใช้ประโยชน์ในที่นี้ได้แก่กลุ่ม SME ด้านอาหารซึ่งเป็นผู้ใช้คนสุดท้าย (end
user) มาพบกับนักวิจยั โดยเฉพาะพบกับนักวิจยั ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในด้านนัน้ ๆ เพือ่ สนับสนุน
ให้เกิดการวินิจฉัยและวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกและเทคนิคที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการก่อนเริ่ม
ลงมือปฏิบัติการวิจัยจริง จึงเป็นกิจกรรมที่โครงการให้ความสนใจ และผลักดันให้เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
ในการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพาณิชย์ จ�ำเป็นต้องมีกลไกการขับเคลื่อนกิจกรรมของ
การน�ำเอาองค์ความรูจ้ ากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐทีม่ ภี ารกิจวิจยั ไปสูภ่ าคีของ
ผูป้ ระกอบการ SME ซึง่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ ให้เป็นผลสัมฤทธิเ์ กิดขึน้ นัน้ มีกลไกทีส่ ำ� คัญ
ประกอบด้วย (1) ฐานใจ (heart) หรือการเข้าใจตน เข้าใจลูกค้า  และเข้าใจสภาพแวดล้อม
(2) ฐานคิด (head) หรือการเข้าใจเชิงกลยุทธ การวางเป้าหมาย การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม
ให้กบั สินค้าและบริการ (3) ฐานกาย (hand) หรือการเข้าใจวิธกี ารท�ำงานทีถ่ กู ต้อง การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
การน�ำเครื่องมือ design thinking มาให้นักวิจัยได้เรียนรู้มีความส�ำคัญเพราะช่วยให้
นักวิจัยมีความเข้าใจและเข้าถึงโจทย์ปัญหา  การวิเคราะห์ปัญหาให้ออก หรือการวิเคราะห์ให้
เห็นถึงภาพรวมของปัญหา  พร้อมๆ กับการแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา  เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของผู้ประกอบการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า 
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นอกจากนีย้ งั เป็นกรอบคิดให้เกิดการน�ำเอาผลทีไ่ ด้รบั จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์สกู่ ารวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผ่านกระบวนการ extraction11  translation12 และ transformation13
ดังนั้น จะเห็นว่า ความสลับซับซ้อนของอุตสาหกรรมอาหาร SME ท�ำให้การขับเคลื่อน
งานวิจยั เชิงพาณิชย์ตอ้ งอาศัยทัง้ ด้านศาสตร์และศิลป์ และจ�ำเป็นต้องมีเป้าหมายหรือวิสยั ทัศน์
(vision) ซึ่งเป็นกรอบการขยายผลสู่การเปลี่ยนแปลงในระยะยาวให้กับสังคมโดยรวม (love
to see) แม้ ว ่ า เป้ า หมายที่ เ ป็ น วิ สั ย ทั ศ น์ จ ะเป็ น เรื่ อ งยากที่ ชุ ด โครงการจะไปสร้ า งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับสังคมโดยรวมได้ทั้งหมด แต่โครงการก็สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
จัดท�ำโครงการเพื่อตอบสนองในรูปของภาระกิจ (mission) เพื่อการสนับสนุนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในบางมิติให้เป็นรูปธรรมขึ้นได้ เราเรียกขอบเขตทีโ่ ครงการสามารถขยายอิทธิพล
ถึงได้นวี้ า่ ขอบเขตของผลลัพธ์หรือขอบเขตทีโ่ ครงการอยากจะเห็น (like to see) ส่วนการทีจ่ ะ
มีกิจกรรมท�ำให้เป็นมรรคผลเกิดขึ้นในกรอบของเวลาระยะสั้นเรียกว่า  ขอบเขตที่โครงการ
คาดว่าจะเห็น (expect to see) อย่างไรก็ตาม ในบทความของ ผศ.ดร.บัณฑิต   อินณวงศ์
ทีน่ ำ� มาใช้สงั เคราะห์ไม่ได้กล่าวถึงบทบาทของการสร้างความสัมพันธ์ทางอ้อมสูก่ ารใช้ประโยชน์
ทางนโยบาย ซึ่งหากท�ำได้จะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระยะกลางและยาว ที่นักวิจัยใน
โครงการประสงค์อยากจะเห็นเกิดเป็นความจริงขึ้นได้

11

12

13

หมายถึง การน�ำปัญหาที่พบมาตีความเพื่อแยกส่วนระหว่างส่วนที่เป็นแก่นและส่วนที่ไม่ใช่แก่น โดยน�ำ
แก่นของปัญหามาสูป่ ญ
ั หาวิจยั   
หมายถึง กระบวนการถอดรหัสแก่นของปัญหาทีไ่ ด้จากการท�ำขัน้ ตอน problem solving เพือ่ ให้นกั วิจยั
เข้าใจและเข้าถึงปัญหา
เป็นกระบวนการแปลงองค์ความรู้ (knowledge) สูว่ ธิ กี าร (know how) เป็นขัน้ ตอนของการน�ำองค์ความรู้
ของวิธกี ารแก้ปญ
ั หามาประยุกต์ให้เหมาะกับการใช้จริง
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บทส่งท้าย

การจัดการงานวิจยั สูผ่ ลลัพธ์และผลกระทบ เป็นการสร้างกลไกและกิจกรรมในรูปแบบ
ต่างๆ อันน�ำไปสู่การขับเคลื่อนผลผลิตหรือผลงานที่เกิดขึ้นกับโครงการวิจัยให้ก้าวไปสู่การใช้
ประโยชน์ในมิติต่างๆ กับชุมชนหรือสังคม โดยให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม
ความสัมพันธ์ การตระหนักถึง ตลอดจนรวมถึงการกระท�ำของภาคีชุมชนเป้าหมาย ทั้งใน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม ทั้งในขอบเขตที่โครงการ
ควบคุมได้และในขอบเขตที่นอกเหนือการควบคุมของโครงการ ซึ่งในเอกสารฉบับนี้ ได้กล่าว
ถึงแนวคิดเชิงตรรกะทีส่ �ำคัญ ประกอบด้วย Logical Framework, Outcome Mapping และ
Theory of Change นอกจากนี้ยังได้น�ำเอาโครงการการประเมินเทคโนโลยีและนโยบาย
ด้านสุขภาพ (HITAP) ชุดโครงการการขยายธุรกิจโคเนื้อไทย และชุดโครงการการวิจัยเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารและการสร้างแต้มต่อทางธุรกิจ มาสังเคราะห์เป็น
กรณี ศึ ก ษา  ทั้ ง นี้ เ พื่ อ สะท้ อ นให้ เ ห็ น รู ป แบบและกลไกในการจั ด การผลผลิ ต หรื อ ผลงาน
จากโครงการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าในการออกแบบรูปแบบ
ของกลไกการจัดการในกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละโครงการสูก่ ารสร้างผลลัพธ์และผลกระทบกับ
สังคมนั้นพบว่า มีรูปแบบขององค์ประกอบทั้งศาสตร์และศิลป์ควบคู่กันไป
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