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การจัดการงานวิจัยสูผลลัพธและผลกระทบ: แนวคิดและกรณีศึกษา 

สมพร อิศวิลานนท0 1 

บทนํา 
เปนท่ีตระหนักกันดีวาบทบาทของการวิจัยหรือการลงทุนวิจัยมิไดจํากัดอยูเพียงกิจกรรมของการสราง

ขอความรูเพ่ือการอธิบายขอปญหาและปรากฎการณตางๆท่ีเกิดข้ึนกับสังคมหรือการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมข้ึนใหมท่ีเอ้ือตอการนําไปใชในกิจกรรมการผลิตและการบริโภค แตยังหมายรวมถึงกระบวนการนํา
ความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสูการสรางสรรคใหเกิดเปนคุณคาและมูลคาเกิดเปนผลลัพธและผลกระทบ
กับสังคมตามมา การวิจัยหรือการลงทุนวิจัยจึงเปนกระบวนการท่ีสรางการเปลี่ยนแปลงใหกับเศรษฐกิจสังคม 
และสิ่งแวดลอม และเปนการสริมสรางความอยูดีกินดีหรือการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของผูคนในสังคม รวมถึง
การเปนจักรกลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหกาวไปขางหนาอยางม่ันคงและยั่งยืน  อยางไร
ก็ตาม การจะทําใหโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย และรวมถึงแผนการพัฒนานําไปสูการสรางเปนผลลัพธและ
ผลกระทบตามเปาหมายท่ีตองการนั้น จําเปนตองมีกลไกและกระบวนการจัดการในแตละข้ันตอนตางๆ เพ่ือให
เกิดมีการนําไปใชประโยชน เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของภาคีหุนสวนภายในขอบเขตของเปาหมายท่ี
เก่ียวของ 

ในบทความนี้จะกลาวถึงการจัดการงานวิจัยสูการสรางผลลัพธและผลกระทบโดยแบงเนื้อหาออกเปน
สองสวน ในสวนท่ีหนึ่งเปนการนําเสนอถึงความเปนมาของกรอบคิดเชิงทฤษฎีท่ีนํามาใชกับการเชื่อม
ความสัมพันธอยางเปนเหตุเปนผลระหวางผลผลิตหรือผลงานท่ีเกิดข้ึนกับโครงการกับการนําไปใชประโยชน 
โดยเริ่มแนวคิดจากวิธีการ Logical Framework และ Outcome Mapping  และขยายกรอบคิดสูวิธีการท่ี
เรียกวา “ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง” หรือ “Theory of Change” ซ่ึงกรอบแนวคิดและวิธีการดังกลาวไดใชเปน
เครื่องมือในการออกแบบการวางแผนและการประเมินโครงการวิจัยกันอยางแพรหลาย สําหรับในสวนท่ีสองจะ
เปนการนําเสนอกรณีตัวอยางของรูปแบบการจัดการชุดโครงการวิจัยสูการใชประโยชนเพ่ือใชเปนกรณีศึกษา 

แนวคิดการเช่ือมโยงการลงทุนในโครงการวิจัยสูการใชประโยชน 

การลงทุนในโครงการวิจัยเปนกระบวนการคนหาขอเท็จจริง การสรางองคความรูใหม และการจัดการ
องคความรูใหมใหเกิดข้ึนกับสังคม ซ่ึงองคความรูหรือขอเท็จจริงท่ีไดรับการสะสมในชวงเวลาตางๆจะกอใหเกิด
เปนทุนทางปญญาและกอปรข้ึนเปนสังคมแหงฐานความรูตามมา ประเทศท่ีมีการสะสมทุนทางปญญาใหกับ
สังคมไวมากหรือกลาวอีกอยางหนึ่งวาประเทศท่ีมีฐานการลงทุนทางการวิจัยเพ่ือสรางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ไวมากยอมพัฒนาไปสูสังคมแหงการเรียนรู เปนสังคมท่ีมีการวิวัฒนาการในองคความรูอยางตอเนื่อง มีระบบ
และกระบวนการในการนําองคความรูจากการวิจัยไปใชสรางเสริมความอยูดีกินดีใหกับสังคม ตลอดจนการนํา
ความรูไปใชในการปองกันและการแกไขปญหาตางๆเพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับสังคมไดอยางเหมาะสม 
สรางความกาวหนาท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมใหกับประเทศ ในอีกมิติหนึ่งการลงทุนวิจัยจัดเปนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีมีจุดมุงหวังในการใชทรัพยากรหรือปจจัยท่ีมีอยู (อยางจํากัด) เพ่ือการผลิตหรือการสรางผลงานท่ี
เปนองคความรู เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ซ่ึงผลผลิตหรือผลงานจากงานวิจัยเม่ือไดถูกนําไปใชประโยชนจะ

                                         
1 นักบริหารวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ และผูประสานงานสํานักประสานงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสรางเครือขายงานวิจัย
เชิงนโยบาย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
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สงผลตอการเปลี่ยนแปลงตอสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอม หรือเสริมสรางระดับความเปนอยู
และคุณภาพชีวิตของคนในสังคมใหอยูในระดับท่ีดีข้ึน สําหรับรูปแบบแนวคิดหรือวิธีการเชื่อมโยงความสัมพันธ
ของการดําเนินการวิจัยสูการใชประโยชนท่ีจะกลาวถึงในท่ีนี้ ไดแก Logical Framework  Outcome 
Mapping และ Theory of Change  

1)  Logical Framework  

Logical Framework เปนแนวคิดหรือวิธีท่ีใชหลักตรรกะของความเปนเหตุและเปนผลเพ่ืออธิบาย
เชื่อมความสัมพันธระหวางทรัพยากร (inputs) ท่ีใชและกิจกรรมการจัดการและดําเนินการตางๆ(activities)ท่ี
เกิดข้ึนภายในโครงการ จัดทําข้ึนเปนผลผลิตหรือผลงาน (outputs)ตามวัตถุประสงคท่ีโครงการไดระบุไว 1 2  ไป
พรอมกับความคาดหวัง (expect) ใหผลผลิตหรือผลงานท่ีไดรับ ไดขยายผลกาวไปสูการใชประโยชนเพ่ือ
ตอบสนองกับเปาประสงคท่ีตองการและเปาหมายข้ันสุดทาย (purposes and goal) ท่ีอยากจะเห็นหรือพึง
อยากจะใหเกิดข้ึน ตามแนวคิดดังกลาวไดผนวกเอามิติการใชประโยชนเขามาเปนเปาหมายของโครงการท่ีพึง
ปราถนาจะใหเกิดข้ึนกับชุมชนหรือสังคมรวมอยูดวยกับการจัดทําแผนและการออกแบบโครงการ ซ่ึง เปาหมาย
ท่ีกําหนดข้ึนนั้นเปนเสมือนการสรางวิสัยทัศนหรือ vision ใหกับโครงการข้ึนมากอนพรอมกับการระบุถึง
ภารกิจหรือ mission ท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุหรือเกิดข้ึนตามเปาหมายท่ีปราถนาหรือพึงประสงคไว23     

ภายใตกรอบคิดของ logical Framework ไดจัดแบงองคประกอบความสัมพันธของโครงการวิจัยหรือ
โครงการพัฒนาออกเปนสองสวน สวนแรกไดแกสวนท่ีสามารถจัดการและดําเนินการไดเองภายใตโครงการฯ 
ซ่ึงเปนความสัมพันธระหวางการใชทรัพยากรตางๆท้ังในรูปทรัพยากรมนุษยซ่ึงไดแกนักวิจัยผูชวยวิจัย 
งบประมาณวิจัย ตลอดจนทรัพยากรทุนอ่ืนๆ เชน หองปฎิบัติการและอุปกรณเครื่องมือวิจัย เปนตน แลว
ดําเนินงานตามกิจกรรม (activities) ท่ีไดเตรียมไวหรือไดกําหนดไวในโครงการ เชน การทดลอง การเก็บ
ตัวอยาง การลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจสอบถาม รวมถึงการจัดทําการวิเคราะห นําไปสูการรอยเรียงเปนเนื้อหา 
รูปแบบการประดิษฐข้ึนเปนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ตลอดจนการจัดทําข้ึนเปนรายงานผลท่ีไดรับ หรือการ
จัดทําข้ึนเปนหลักสูตร เอกสารวิชาการ เอกสารอบรมและโปสเตอร เปนตน สวนประกอบเหลานี้เรียกวาเปน
ผลผลิตหรือผลงานจากโครงการ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคท่ีโครงการไดระบุไว ข้ันตอนท่ีไดกลาวถึงนี้จัดเปน
ข้ันตอนท่ีอยูในขอบเขตของโครงการท่ีหัวหนาโครงการหรือผูบริหารโครงการสามารถควบคุมได สําหรับสวนท่ี
สองซ่ึงเปนความสัมพันธระหวางการนําผลผลิตหรือผลงานไปสูการใชประโยชนตามเปาหมายนั้นจัดเปน
ความสัมพันธท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของโครงการ (beyond the project control) (ภาพท่ี 1) และ
บอยครั้งมักจะถูกละเลย ทําใหเกิดเปนอุปสรรคท่ีสําคัญในการเผยแพร การยอมรับและการนําไปใชประโยชน
ใหเกิดข้ึนกับภาคีเปาหมาย3

4  

                                         
2 Ann-Murray Brown Consultancy (2016) Difference between the Theory of Change and Logic Model; 

https://www.annmurraybrown.com/single-post/2016/03/20/Theory-of-Change-vsThe-Logic-Model-Never-Be-Confused-Again  
3Logical Framework Approach ไดรับการพัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 1969 โดย Leon J. Rosenberg ซ่ึงหนวยงาน the U.S. Agency for 
International Development (USAID) ได นํ า ไป ใช เ ร่ิ ม แรกและ ได ขยาย ตัวออก ไปยั งอ งค ก รอื่ น ๆอย า งแพร หลาย 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_framework_approach) ในชวงเวลาตอมา รวมถึงองคกรหรือหนวยงานที่ใหทุนวิจัยในระดับสากล 
4
 ซึ่งในอดีตไดมีการเปรียบเปรยเสมือนวาเปนการทํางานวิจัยแลวก็เก็บผลงานไวบนห้ิงและสวนมากจะไมมีกลไกการจัดการใหไปสูหางหรือ

การมีผูคนนําไปใชประโยชน 

https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Agency_for_International_Development
https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Agency_for_International_Development
https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_framework_approach
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            ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Keerti Husan Pradhan: http://slideplayer.com/slide/2329510/ 

          ภาพท่ี 1 แสดงกรอบคิดความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางการลงทุนในโครงการวิจัยกับเปาหมายท่ี 
                     ตองการภายใตความเปนเหตุเปนผล(cause and effect relationship) ตามวิธี Logical  
                     Framework   

วิธี Logical Framework จึงเปนหลักคิดท่ีสําคัญสําหรับการบริหารจัดการโครงการพัฒนาตางๆโดยท่ี
ผูออกแบบและการจัดทําแผนโครงการควรท่ีจะตองสะทอนถึงเปาหมายและเปาประสงคสุดทายท่ีโครงการพึง
ประสงคจะใหเกิดข้ึนกับภาคีชุมชนท่ีเก่ียวของ ไปพรอมๆกับรูปแบบของกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ ตาม
แผนงานในโครงการ เพ่ือใหไดผลผลิตหรือผลงานตามวัตถุประสงคของโครงการ ภายใตกรอบของปจจัยท่ีมีอยู
อยางจํากัด  วิธี Logical Framework  อาจเรียกกันในชื่อ Log Frame หรือ Logic Model5 ซ่ึงใน
รายละเอียดของวิธี Logical Framework จะไมขอนํามากลาวถึงในท่ีนี้ 5 6 (ทานท่ีสนใจติดตามไดจากบทความ
ของ ดร.ปยะวัติ บุญหลง ในเอกสารเลมนี้) วิธี Logical Framework ไดเริ่มตนใชกับการวางแผนจัดการ
โครงการพัฒนา ตอมาไดมีการนํามาประยุกตใชกับการบริหารจัดการโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยขององคกร
วิจัย ตลอดจนการนํามาใชเพ่ือการประเมินติดตาม(monitoring) ในข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
(implementation) ของหนวยบริหารงานวิจัย และการประเมินตนเอง (self-assessment) ของนักวิจัย
เพ่ือการตรวจหาผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์เบ้ืองตนเม่ือโครงการไดส้ินสุดลง เนื่องจากมีรูปแบบของกรอบคิด
ท่ีงายตอการนําไปใชปฏบิัติ  

แนวคิดตามวิธี Logical Framework แมจะมีจุดเดนโดยเฉพาะรูปแบบเชิงตรรกะท่ีอธิบาย
ความสัมพันธเชื่อมโยงดวยเหตุและผลของการดําเนินโครงการสูเปาหมายท่ีพึงประสงคของโครงการ แตในทาง
ปฏิบัติวิธี Logical Framework มีขอจํากัดอันประกอบดวย (1) วิธีการดังกลาวเปนการแสดงความสัมพันธ
เชื่อมโยงท่ีมีลักษณะจําเพาะและไมไดนําเสนอรายละเอียดวาทําไมจึงไดเกิดปรากฎการณการเปลี่ยนแปลงนั้น 
(2) ไมไดใหความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของภาคีชุมชนท่ีเปนเปาหมาย (3) ความสัมพันธท่ีเกิดข้ึน

                                         
5Log Frame Method มักจะใชเรียกในกรณที่มีการนําเสนอกรอบแนวคิดความเชื่อมโยงในรูปของ Matrix สวน Logit Model มักจะใชเรียกใน
กรณีที่มีการนําเสนอกรอบแนวคิดในรูปแบบของ Flow Chart (Ann-Murray Brown Consultancy, 2016)  
6ผูสนใจติดตามไดจาก NORAD (1999) “The Logical Framework Approach,” Handbook for objectives-oriented planning . 
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จากผลผลิตหรือผลงานอันนําไปสูเปาหมายเปนการพิจารณาเฉพาะแตความสัมพันธโดยเจตนาท่ีเปนไป
ตามลําดับข้ัน เชน หากกิจกรรมทําใหเกิดผลผลิตหรือผลงาน (outputs) แลว ผลผลิตหรือผลงานนั้นคาดไดวา
จะสงผลตอการบรรลุถึงวัตถุประสงคและไดผลตามเปาหมายภายใตขอสมมุติ(assumption)ท่ีกําหนดข้ึน 6

7 และ 
(4) ผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนกับโครงการนั้นพิจารณาจํากัดเฉพาะในขณะท่ีโครงการไดดําเนินการอยูและไดจบลง 
(intermediate result) แตไมไดคํานึงถึงผลประโยชนในระยะยาว (long term result) หรือผลประโยชนท่ี
เกิดข้ึนหลังจากโครงการไดสิ้นสุดไปในระยะหนึ่งแลว ซ่ึงเปนประเด็นเรื่องความยั่งยืน (sustainability) ของ
โครงการ ดังนั้น วิธี Logical Framework เม่ือนําไปใชในการประเมินหาผลประโยชนจากโครงการวิจัยยอมจะ
แสดงผลประโยชนในแบบเฉพาะเจาะจงและบงบอกแตเพียงระดับหรือสถานภาพหรือสภาวะท่ีเปลี่ยนไป 
(state or condition change)  แตไมไดใหรายละเอียดวาการเปลี่ยนแปลงจากสถานภาพหนึ่งไปสูอีก
สถานภาพหนึ่งเกิดข้ึนไดอยางไร  ซ่ึงอาจไมเหมาะสําหรับการนําไปใชเพ่ือการออกแบบวางแผนหรือการ
ประเมินผลสําเร็จและผลกระทบของโครงการวิจัยท่ีมีความตอเนื่องของการเปลี่ยนแปลง หรือโครงการท่ีมี
หลากหลายเสนทางสูการเปลี่ยนแปลง (multiple pathways to change) ในผลลัพธ และผลกระทบใน
เชิงมหภาค (macro-level)  

2) Outcome Mapping:  

Outcome Mapping หรือ”แผนท่ีผลลัพธ” เปนแนวคิดหรือวิธีท่ีใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลง
ในพฤติกรรมหรือความสัมพันธท่ีเกิดกับภาคีชุมชนเปาหมายหรือเปนกลไกการจัดการท่ีมุงถึงผลงานหรือ
ผลสัมฤทธิ์(result base management)8 ของภาคีเปาหมายตางๆ(boundary partners) เปนหลัก ท้ังนี้การ
ท่ีจะทําใหเกิดเปนผลลัพธเกิดข้ึนไดนั้นจะตองมีกิจกรรมหรือกลไกในการแทรกแซง(intervention) ผาน
กระบวนการใหความรู สรางความเขาใจ การทําใหมีความตระหนักถึง ตลอดจนการสรางทัศนะคติท่ีดี ซ่ึงปจจัย
ดังกลาวหากเกิดข้ึนแลวจะทําใหภาคีเปาหมายตางๆเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม (behavior) 
ความสัมพันธ (relationship) หรือการกระทํา(actions) ตามมา และเปนกลไกสําคัญท่ีจะเปนพลังผลักดัน
ขับเคลื่อนใหเกิดการเปลียนแปลงทางสังคม8

9 (social change) ตามมา ซ่ึงในสภาพความเปนจริงแลวการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมมีความเก่ียวของสัมพันธกันอยางหลากหลายท้ังท่ีโดยเจตนาและไมไดเจตนา ท้ังท่ีเปน
ทางตรงและทางออม นอกจากนี้แนวคิดหรือวิธี outcome mapping ไดใหความสําคัญกับการอธิบาย
ปรากฏการณของความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดข้ึนไดอยางไร และทําไมจึงนําไปสูการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน  

แนวคิดหรือวิธี Outcome Mapping จึงเปนรูปแบบของการวางแผนและประเมินผลของโครงการ
พัฒนาหรือโครงการวิจัย โดยไดเชื่อมขอบเขตความสัมพันธของผลผลิตหรือผลงานอันเกิดข้ึนกับกจิกรรมการ

ดําเนินงานของโครงการ (sphere of control) เขา้กบัขอบเขตที่โครงการสามารถปฏสิมัพนัธส์รา้งการ

ยอมรับและมีอิทธิพลถึงได (sphere of influence) ซ่ึงเทากับเปนการขยายผลงานวิจัยสูกลุมภาคีเปาหมาย 
(ภาพท่ี 2)   

                                         
7 หมายถึงวาถากิจกรรมนั้นทําใหเกิดปรากฎการณ  A ยอมเชื่อไดวาจะสงผลตอการเกิดขึ้นของปรากฎการณ B ตามมา  เชน เมื่อมีเทคโนโลยีพันธุ

พืชไมเกิดขึ้นแลวเกษตรกรจะไดรับผลผลิตที่ดีขึ้นและมีรายไดสูงขึ้นและตามมา (ภายใตขอสมมุติวาเกษตรกรยอมรับพันธพืชใหม) 
8 การบริหารจัดการที่มุงผลสัมฤทธิ(์result base management) เปนการบริหารจัดการเพื่อใหไดลผลิตหรือผลงาน(outputs)ตามวัตถุประสงค

และสามารถนาํไปใชประโยชนไดจริง(outcomes)ตามเปาหมาย  
9ในที่นี้หมายรวมถึงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 
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ภาพท่ี 2 แสดงความเชื่อมโยงโครงการวิจัยสูการใชประโยชนของภาคีเปาหมายเกิดเปนผลลัพธ 
                      สูภาคีกลุมเปาหมายและสรางผลกระทบกับชุมชนและสังคมตามมา 

ท้ังนี้ ในการขยายหรือสรางความสัมพันธกับภาคีเปาหมาย โครงการอาจจะตองมีสวนในการกระตุน 
การสรางหรืออํานวยความสะดวก เพ่ือเอ้ือใหเกิดการพัฒนาเชื่อมโยงในรูปแบบตางๆ ตลอดจนการสรางพันธ
กิจรวม (engagement) กับภาคีภาคสวนตางๆ (partners or stakeholders) ใหไดเขามามีบทบาทเก่ียวของ
และมีกิจกรรมรวมกัน อันนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแนวคิด  เกิดการยอมรับข้ึนกับภาคีเปาหมาย 
ซ่ึงเปนผลลัพธ(outcomes) และในทายท่ีสุดจะสงผลตอชุมชนและสังคมอันเปนผลกระทบ (impacts)ใน
ภาพรวม ตามมา ท้ังนี้ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะเปนการเปลี่ยนแปลงจากสถานภาพเดิมไปสูสถานภาพใหม 
(changes in state or conditions) (ท่ีดีข้ึนกวาเดิม) อันเปนขอบเขตท่ีผูคนในสังคมสนใจ(sphere of 
interest)  

แนวคิดหรือวิธี Outcome Mapping ใหการสนับสนุนมุงเนนท่ีการจัดการเพ่ือสรางผลลัพธจาก
ผลผลิตหรือผลงานของโครงการวิจัยใหขยายผลไปสูภาคีเปาหมายตางๆ โดยโครงการมีบทบาทเพียงการเปน
ผูสนับสนุนหรืออํานวยความสะดวกใหกับภาคีหุนสวนตางๆไดเขาถึงทรัพยากร ความคิดใหม และโอกาสตางๆ 
พรอมกับการสรางความตระหนักรู (awareness) การเพ่ิมพูนความรู (knowledge) การปรับเปลี่ยนทักษะ
(attitude) การสรางแรงบันดาลใจ (aspiration) ใหเกิดข้ึนกับภาคีหุนสวนตางๆ อันนําไปสูการเปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรมของภาคีเปาหมายตามมา ในอีกดานหนึ่งวิธี Outcome Mapping สนับสนนุนการเพ่ิมขยายบทบาท
ของภาคีหุนสวนตางๆในสังคมสูการเปนผูมีบทบาทหลักในการแทรกแซงควบคุมการดําเนินการเพ่ือใหเกิดการ
ยอมรับสูการเปลี่ยนแปลงไปพรอมๆกับการลดบทบาทและขอบเขตท่ีโครงการจะเขาไปแทรกแซงเก่ียวของใน
กระบวนการสรางผลลัพธ (ภาพท่ี 3) เพ่ือสรางความตอเนื่องและนําไปสูความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง  

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Simon Hearn, http://www.slideshare.net/sihearn/introduction-to-outcome- mapping 

https://www.slideshare.net/sihearn/introduction-to-outcome-
https://www.slideshare.net/sihearn/introduction-to-outcome-
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     ท่ีมา: Benedicte Fonteneau and Jan Von  Ongevalle (2012) “Introduction to Outcome Mapping”;  
             https://www.slideshare.net/MobiMOOC/outcome.mapping-dph-day-2012 

ภาพท่ี 3 แสดงความเชื่อมโยงและการขยายผลระหวางบทบาทของโครงการกับบทบาทของภาคี 
                      หุนสวนเปาหมายในการสรางผลลัพธและผลกระทบ 

แนวคิดหรือวิธี Outcome Mapping เอ้ือประโยชนตอการใชบริหารจัดการหวงโซงานวิจัยในชวง
ปลายน้ําและเปนเครื่องมือท่ีใชสนับสนุนการประเมินวิเคราะหหาผลลัพธและผลกระทบในวงกวาง(macro 
level) ของโครงการ  ซ่ึงแตกตางจากแนวคิดหรือวิธี Logical Framework ซ่ึงเหมาะท่ีจะใชกับการบริหาร
จัดการงานวิจัย ในหวงโซงานงานวิจัยตนน้ํ า  โดยใหความสําคัญกับแผนงานและการปฎิบัติ งาน 
(implementation) ใหเปนไปตามแผนงาน รวมถึงการติดตามประเมินผล (monitoring) ระหวางการ
ดําเนินงานเปนสําคัญ  แนวคิดหรือวิธี Outcome Mapping จึงเปนการขยายกรอบคิดจากวิธี Logical 
Framework ไปพรอมๆกับการใหความสําคัญกับกระบวนการสรางการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนผลลัพธท้ังโดยตรง
และโดยออมใหเกิดข้ึนกับภาคีหุนสวนของโครงการ สงผลใหการออกแบบและวางแผนโครงการมีลักษณะเชิง
ยุทธศาสตรมากข้ึน เหมาะกับการใชในการบริหารจัดการโครงการของหนวยบริหารงานวิจัย โดยเฉพาะการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรเพ่ือการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 

2) Theory of Change  

Theory of Change10 หรือ “ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง” เปนแนวคิดหรือวิธีท่ีมีองคประกอบของ
โครงสรางของตัวแปรท่ีเปนปจจัยหลักคลายคลึงกับแนวคิดของ Logical Framework และ Outcome 
Mapping ซ่ึงโครงสรางของตัวแปรท่ีสําคัญดังกลาวประกอบดวย ปจจัยหรือทรัพยากรนําเขา(inputs) กิจกรรม
ตางๆอันนําไปสูการไดมาซ่ึงผลผลิตหรือผลงาน(outputs) จากโครงนั้นๆ กิจกรรมหรือกลไการจัดการเพ่ือทําให
เกิดผลสัมฤทธิ์โดยการขยายผลสูภาคีหุนสวนตางๆ ผานการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม  ความสัมพันธ แนวคิด 

                                         
10 เป็นแนวคิดท่ีสถาบนั ASPEN Institute ไดพ้ฒันาข้ึนและนาํออกเผยแพร่ในช่วงตน้ทศวรรษ 2000 (ASPEN Institute  is a non-partisan 

forum for value-based leadership and exchange idea) มีสาํนกังานตั้งอยูท่ี่ New York, USA และ ในอีกหลายประเทศ 
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หรือการกระทําของ บุคคล กลุมบุคคล องคกร หนวยธุรกิจ สถาบัน ท่ีเปนภาคีหุนสวนหรือผูใชประโยชนตาม
เปาหมายตามบริบทของขอกําหนด(assumptions) เกิดข้ึนเปนผลลัพธ(outcomes) และสรางผลกระทบ 
(impacts)ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว (ภาพท่ี 4)  

 

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Will Allen, Jennyfer Cruz and Bruce Warburton, “How Decision  
                  Support Systems can Benefit from a Theory of Change approach”  

ภาพท่ี 4 โครงสรางหลักของปจจัยท่ีเปนองคประกอบของ Theory of Change และลักษณะของ 
                      กิจกรรมในแตละปจจัย 

เนื่องจากทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเปนแนวคิดเชิงกระบวนการท่ีคํานึงถึงความสลับซับซอนของกิจกรรม
และกลไกการแทรกแซง (intervention) ภายใตขอกําหนด (assumptions) เพ่ือการขยายผลสูภาคีหุนสวน
ตางๆ ท้ังนี้เพราะในสภาพของความเปนจริงกลไกการแทรกแซงท่ีเกิดข้ึนกับกิจกรรมหนึ่งอาจสงผลหลากหลาย
ไปถึงกิจกรรมอ่ืนๆ หรือการเกิดสงผลตอกันไปมาเปนวงจร (cyclical process)ระหวางกิจกรรม ทําใหเกิด
เสนทางสูผลลัพธไดในหลากหลายเสนทาง (multiple pathways)  ในขณะเดียวกันก็ไดเนนถึงกลไก
(drivers)ของความสัมพันธอันนําไปสูการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม(behavior) หรือความสัมพันธของบุคคล 
กลุมบุคคล หนวยธุรกิจ และสถาบันภาครัฐ ท่ีสนับสนุนใหเกิดการปรับเปลี่ยนสถานภาพของภาคีชุมชนและ
สังคม(ภาพท่ี 5)  ซ่ึงเปนการปรับเปลี่ยนจากสถานภาพเดิม (conventional or traditional platform) ไปสู
สถานภาพใหม(new platform) ซ่ึงอาจจะเปนผลมาจากการมีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม จากการ
เปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบหรือนโยบายสาธารณะของภาครัฐ หรือจากการไดรับรูถึงขอความรูใหม เปนตน 

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจึงเปนแนวคิดของการเชื่อมโยงความสัมพันธจากขอบเขตของโครงการ
(sphere of project) ไปสูขอบเขตท่ีตองปฏิสัมพันธใหเกิดความเชื่อถือและการการยอมรับเกิดข้ึนกับภาคี
หุนสวนเปาหมาย(sphere of influence) ท้ังในระยะสั้นและระยะกลาง ท้ังโดยทางตรงและโดยทางออม สู
ภาคีหุนสวนของสังคมโดยรวม(sphere of interest) ซ่ึงเปนการขยายขนาด (scaling up) ของผลลัพธและ
ผลกระทบในวงกวางไปสูการเปลี่ยนปลงของสังคม (social change)ในระยะยาว ท้ังในขอบเขตท่ีโครงการ
ควบคุมไดและในขอบเขตท่ีนอกเหนือการควบคุมของโครงการ ท้ังโดยทางตรงและโดยทางออม ท้ังท่ีตั้งใจและ
ไมไดตั้งใจ  
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      ท่ีมา: ปรับปรุงจาก  Isabel Vogel (2012), Review of the use of ‘Theory of Change in International  
                     Development; The UK Department of International Development:  

      ภาพท่ี 5 แบบจําลองโครงสรางองคประกอบของปจจัยสําคัญบนความสัมพันธของเสนทางสู 
                  ผลกระทบของการจัดการโครงการวิจัยภายใตกรอบคิดของทฤษฎีการปลี่ยนแปลง 

 

นอกจากนี้ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงยังไดใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลมาจาก
โครงการวิจัยอ่ืนๆ ท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในเปาหมายอันเดียวกัน การแยกแยะผลประโยชนท่ีเปน
ผลสืบเนื่องมาจากโครงการอ่ืนๆท่ีไดเกิดข้ึนรวมกับโครงการท่ีกําลังพิจารณา แนวคิดดังกลาวนี้เม่ือนําไปใชกับ
การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยจะทําใหมีความนาเชื่อถือดียิ่งข้ึน ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงไดเปนท่ียอมรับ
กันอยางแพรหลายในการประเมินผลกระทบและการออกแบบโครงการของหนวยงานหรือขององคกรตางท้ังท่ี
เก่ียวของกับการพัฒนาและการบริหารงานวิจัย10

11 

เนื่องจากทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมีความซับซอน (complex) ในโครงสรางของกิจกรรมตาม
ความสัมพันธบนเสนทางสูผลกระทบ (research impact pathway) ดังนั้น การนําทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมา
ใชกับการประเมินหรือการออกแบบวางแผนโครงการวิจัยจึงมีความจําเปนท่ีผูใชจะตองแยกแยะ จัดเก็บ และ
ทําความเขาใจถึงกลไกเชื่อมโยงความสัมพันธของกิจกรรมตางๆตามท่ีมุงหมายไวพรอมกับการจัดทําและการ
อธิบายรายละเอียดในแตละข้ันตอนของความสัมพันธวาปรากฎการณดังกลาวเกิดข้ึนไดอยางไร มีกลไก

                                         
11 Isabel Vogel (2012) “ESPA guide to working with Theory of Change for Research Projects” in 
http://www.espa.ac.uk/files/espa/ESPA-Theory-of-Change-Manual-FINAL.pdf 
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(drivers)ท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม แนวคิด และความสัมพันธกับภาคีภาคสวนตางๆในลักษณะ
ใดบางและอยางไร อีกท้ังเปาหมายท่ีพึงประสงคและพึงปรารถนาอันจะเกิดข้ึนท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว กับภาคีท่ีเก่ียวของจะเกิดข้ึนในลักษณะใด  ความสําเร็จและผลกระทบของโครงการหรือแผนงาน
นั้นๆมีความสําคัญในเชิงคุณคาอยางไร  ความสําเร็จและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนั้นไดเกิดข้ึนภายใตเง่ือนไขอยางไร 
เปนตน   

ปจจุบัน ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงไดเปนท่ียอมรับอยางแพรหลายในการบริหารจัดการโครงการ
ตลอดจนการประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาและโครงการวิจัย ขององคกรตางๆท่ีเก่ียวของกับการวิจัย
และการพัฒนาในระดับสากลอยางหลากหลาย เชน องคกรดานสาธารณสุข องคกรดานสิทธิมนุษยชน องคกร
ดานการพัฒนาระหวางประเทศ องคกรวิจัย เปนตน นอกจากนี้ยังถูกนําไปใชเปนเครื่องมือชี้วัดถึง
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของแผนงานหรือโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนหรือการลงทุนใหดําเนินการและ
การประเมินหาผลกระทบของโครงการรวมถึงการนําไปใชเปนเครื่องมือกําหนดยุทธศาสตร (strategy) สําหรับ
การบริหารจัดการโครงการวิจัยหรือโครงการพัฒนาอยางแพรหลาย 

รูปแบบการบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยสูการใชประโยชน:กรณีตัวอยางเชิงสังเคราะห 

การบริหารจัดการโครงการหรือชุดโครงการวิจัยและพัฒนา (R&D Project or program) ท่ีคํานึงถึง
ผลลัพธ(outcome or result base management) นับวาเปนรูปแบบหนึ่งท่ีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย(สกว.)ไดสนับสนุนใหนํามาใชในการบริหารจัดการวิจัยและพัฒนาในรูปของชุดโครงการ ซ่ึงตางจากการ
บริหารโครงการท่ีคํานึงถึงผลผลิตหรือผลงาน(output base management)  การบริหารจัดการงานวิจัยท่ี
คํานึงถึงผลลัพธมีความจําเปนท่ีจะตองออกแบบงานวิจัยท่ีจะตองใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
(engagement)ของภาคีภาคสวน (partners or stakeholders) ไปพรอมๆกับการกําหนดเปาหมายในระยะ
ยาว(goal)วาอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดข้ึนภายใตชุดโครงการวิจัยและพัฒนานั้นๆ รวมไปกับการ
บริหารจัดการดานการจัดหานักวิจัย โจทยวิจัย รวมไปถึงการออกแบบการเชื่อมตอกับภาคีหุนสวนตางๆตั้งแต
เริ่มแรก เพ่ือการพัฒนาและเสริมสรางพันธกิจรวมไปดวยกัน อันเปนการพัฒนาเก่ียวโยงเชื่อมตอหวงโซการ
วิจัยจากผลผลิตหรือผลงานตนน้ําไปสูการใชประโยชนในหวงโซกลางน้ําและสรางการเปลี่ยนแปลงกับสังคม
หรือชุมชนโดยรวมในหวงโซปลายน้ํา  

การจัดการงานวิจัยในลักษณะนี้จําตองมีกรอบระยะเวลาการดําเนินงานของโครงการหรือชุด
โครงการท่ียาวนานพอท่ีจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงสูเปาหมายท่ีปราถนาหรือท่ีอยากจะเห็น อีกท้ังยัง
จําเปนตองมีองคประกอบเชิงบูรณาการของศาสตรตางๆไปพรอมๆกันกับการกําหนดโครงสรางของโครงการ
การยอยในชุดโครงการ วาควรจะมีองคประกอบและโครงสรางอยางไร องคประกอบของภาคีหุนสวนท่ีเปน
เปาหมายเริ่มตนคือกลุมใด ในระยะกลางและระยะยาวใครคือภาคีหุนสวนท่ีเปนเปาหมาย  การจัดโครงสราง
ใหเปนการบูรณาการของศาสตรควรครอบคลุมในบริบทใด การพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑควรจะเริ่มใน
องคประกอบใด การพัฒนาศักยภาพของกลุมเปาหมายเพ่ือสรางกระบวนการรับรูและการยอมรับควรจะเริ่ม
จากใครอยางไร การพัฒนาขอความรูและระบบฐานขอมูลมีความจําเปนหรือไมและควรจัดทํากอนและหลัง
อยางไร การตัดสินใจในกระบวนการดังกลาวเปนบทบาทของผูประสานงานชุดโครงการท่ีจะขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานใหบรรลุถึงเปาประสงคและเปาหมาย เม่ือไดดําเนินการไปแลวสามารถสรางการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมใหเกิดข้ึนกับภาคีหุนสวนในสังคม ไดอยางมีประสิทธิและประสิทธิผล นําไปสูการสรางผลกระทบตอ
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมเพ่ือใหเกิดความม่ังค่ัง ม่ันคง และยั่งยืนใหกับชุมชนและสังคม ทําให
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โครงการวิจัยในลักษณะนี้ตองอาศัยความเชี่ยวชาญจําเพาะของผูประสานงานหรือหัวหนาชุดโครงการเปน
สําคัญอีกดวย 

บทความตางๆท่ีปรากฎในเอกสารเลมนี้มีเนื้อหาท่ีเปนมุมมองการบริหารจัดการงานวิจัยในแงมุมท่ี
หลากหลายแตกตางกันออกไปในแตละเรื่อง ทําใหเห็นวากระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยท่ีดีนั้นเปนท้ัง
ศาสตรและศิลปควบคูกัน การนําเสนอเกร็ดประเด็นเก่ียวกับการบริหารจัดการนอกจากจะแสดงถึง
กระบวนการและกลไกในการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสูการใชประโยชนแลว ยังไดสะทอนถึงมุมมองท่ีเปนลักษณะ
จําเพาะของผูบริหารงานวิจัยของแตละโครงการหรือชุดโครงการในการเชื่อมตอขับเคลื่อนงานวิจัยสูผลสําเร็จ
และผลสัมฤทธ  

เนื้อหาในสวนนี้เปนการนําบทความประกอบดวยเรื่อง”การบริหารจัดการงานวิจัย HITAP”เรียบเรียง
โดย ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท ภายใตโครงการ“โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ 
(HITAP) บทความเรื่อง “โคเนื้อ...การปรับคัวเม่ือบริบทเปลี่ยน” เรียบเรียงโดย รศ.ดร.จุฑารัตน เศรษฐกุล 

ภายใตชุดโครงการการขยายโอกาสธุรกิจโคเนื้อไทย. และบทความเรื่อง “นวัตกรรมการจัดการงานวิจัยเชิง

พาณิชย” เรียบเรียงโดย ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ ภายใตชุดโครงการการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมอาหารและการสรางแตมตอทางธุรกิจ มาใชประกอบในการสังเคราะหเพ่ือเปนกรณีตัวอยางของ
การการประยุกตแนวคิดและตรรกะการสรางความสัมพันธอยางเปนเหตุเปนผลในการเชื่อมผลงานวิจัยยสูการ
ใชประโยชน  

 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ (HITAP)  

ประเด็นขอปญหาท่ีนําไปสูการจัดทําโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ(Health 
Intervention and Technology Assessment: HITAP) ของ ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท เกิดข้ึนจากสภาพ
ของขอเท็จจริงท่ีวา “ระบบสุขภาพของสังคมยุคใหมทําใหเกิดภาระคาใชจายจํานวนมากและครอบครัว
จํานวนมากเปนทุกขตองสูญเสียทรัพยสินท่ีไดสะสมมา หรือเกิดเปนหนึ้สิน และในบางรายมีถึงข้ัน
ลมละลายเพราะตองเผชิอญกับความรุนแรงของคาใชจายทางสุขภาพ” และแมวาประเทศไทยไดจัดใหมี
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ไดแก “ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระบบ
ประกันสังคม และระบบประกันสุขภาพถวนหนา มีขอจํากัดในการเขาถึง นอกจากนี้ยังปรากฎวาคาใชจายดาน
สุขภาพของประเทศไดมีอัตราเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วและภาครัฐไมสามารถเพ่ิมงบประมาณดานสุขภาพไดตาม
ความตองการของระบบประกันสุขภาพท่ีขยายตัวออกไป นําไปสูประเด็นขอวิตกถึง “ความยั่งยืนของระบบ
สุขภาพในระยะยาว”12  

การหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหกับระบบสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล
นับวามีความจําเปนและไดนําไปสูการจัดทําโครงการ HITAP เพ่ือนําเสนอนวัตกรรมการวิเคราะหเปรียบเทียบ
ทางเลือกในการดูแลรักษาแบบตางๆ ไปพรอมๆกับการจัดทําระบบฐานขอมูลและการมีขอมูลท่ีดีดานการ
ประเมินอยางมีมาตรฐานและไดคุณภาพ ตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในทุก
ภาคสวน นอกจากนี้ขอมูลท่ีดีจะตองสามารถตอบปญหาเชิงนโยบายท่ีกําลังเผชิอญอยูไดอยางทันเวลา อัน

                                         
12 ผูอานสามารถติดตามรายละเอียดในประเด็นที่ไดกลาวถึงไดในบทความเร่ือง บริหารจัดการงานวิจัยไฮแทป โดยดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานันท ใน
เอกสารเลมนี้ 



11 

 

นําไปสูกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายท่ีวางอยูบนหลักฐานเชิงประจักษ ซ่ึงจะสามารถสรางการเปลี่ยนแปลง
และสรางผลกระทบท่ีดีกับระบบสวัสดิการฯ ทําใหประชาชนหรือผูปวยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึนตามมา  

เรื่องราวเก่ียวกับการบริหารจัดการงานวิจัยของโครงการ HITAP ท่ีจะกลาวถึงตอไปนี้เปนการ
นําเสนอเชิงสังเคราะหเพ่ือแสดงถึงการประยุกตแนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (theory of change ) และ
รูปแบบของกิจกรรมการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสูขอบเขตของผลลัพธและผลกระทบของโครงการ 

รูปแบบของผลผลิตหรือผลงานของโครงการ HITAP  

โครงการ HITAP เปนโครงการท่ีไดออกแบบบริหารจัดการการดําเนินงานของโครงการโดยมุงเนนถึง
ผลลัพธในระยะยาวภายใตกรอบคิดตามหลักของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง(theory of change)เปนสําคัญ ท้ังนี้
ผลลัพธในระยะยาวท่ีโครงการอยากจะเห็นไดแก “ประชาชนของไทยมีสุขภาพท่ีดี”ภายใตระบบประกัน
สุขภาพถวนหนา  ซ่ึงการท่ีจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูผลลัพธดังกลาวไดสิ่งท่ีเปนเปาประสงคของ
โครงการไดแกการทําใหประชาชนเขาถึงระบบประกันสุขภาพไดถวนหนาไปพรอมกับการพัฒนาใหระบบ
ประกันสุขภาพถวนหนามีความยั่งยืน ซ่ึงเปนขอบเขตท่ีสังคมใหความสนใจหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนกับ
สังคมโดยรวม(social change) 

การท่ีโครงการวิจัยจะดําเนินงานวิจัยใหไปสูขอบเขตท่ีโครงการสนใจและเกิดผลกระทบในวงกวางได
นั้น โครงการวิจัยจําเปนตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยท้ังภายในขอบเขตของโครงการและนอกขอบเขตของ
โครงการ ท้ังนี้ ในการบริหารจัดการภายในขอบเขตของโครงการ โครงการ HITAP ไดมีกระบวนการและกลไก
ในการสรางคนหรือทีมนักวิจัยมืออาชีพไดคุณภาพ การมีงบประมาณท่ีเพียงพอ ซ่ึงท้ังสองประการนี้จัดเปน
ทรัพยากรท่ีสําคัญ(inputs)ของโครงการเพ่ือนําไปสูการสรางกิจกรรมตางๆ(activities) เกิดเปนผลผลิตหรือ
ผลงาน (outputs) ใหกับโครงการ ซ่ึงผลผลิตหรือผลงานท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมของโครงการ HITAP ท่ีสําคัญ 
ไดแก การจัดทําคูมือมาตรฐานดานระเบียบวิธีวิจัย การจัดทําคูมือมาตรฐานการประเมินความคุมคา การจัดทํา
ระบบฐานขอมูลท่ีดีและไดมาตรฐาน การจัดทําฐานขอมูลวิเคราะหประเมินคุณภาพชีวิตของผูปวยคนไทย การ
จัดทําระบบการตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย ทําใหผลผลิตหรือผลงานท่ีเกิดข้ึนมีคุณภาพและมีมาตรฐานไดรับ
ความเชื่อถือ นอกจากนี้โครงการฯยังไดผลิตเอกสารวิชาการและเอกสารอ่ืนๆเพ่ือการเผยแพร รวมถึงเอกสาร
สรุปขอเสนอเชิงนโยบายสูการเปนขอมูลสาธารณะอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดการขยายผล การดําเนิงานในบริ
บทลักษณะนี้จัดอยูในขอบเขตท่ีโครงการควบคุมไดเปนสําคัญ(sphere of project control) 

การแทรกแซงสูผลลัพธของโครงการ HITAP 

กระบวนการบริหารจัดการเพ่ือผลักดันใหผลผลิตหรือผลงานจากโครงการไปสูการใชประโยชนหรือ
การสรางผลลัพธและผลกระทบจะอยูนอกเหนือการควบคุมของโครงการวิจัยหรือพัฒนาแตอยูในขอบเขตท่ี
โครงการไมสามารถควบคุมไดแตสามารถมีปฏิสัมพันธ สรางการยอมรับและมีอิทธิพลถึงได (sphere of 
influence) โครงการ HITAP ไดพัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารจัดการภายใตกิจกรรมตางๆเพ่ือใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมหรือความสัมพันธของผูมีสวนไดสวนเสียหรือภาคีหุนสวนตางๆ โดยเปดโอกาสให
ภาคีหุนสวนไดเขามามีสวนรวมในการเสนอความเห็น การเขาถึงขอมูลและขอความรูตางๆท่ีเก่ียวของเพ่ือการ
รับรูและเรียนรู  รวมถึงการเปนหุนสวนในการออกแบบกลไกของกิจกรรมตางๆ ขับเคลื่อนใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยน เชน การสนับสนุนและจูงใจใหนักวิจัยหนาใหมเกิดความสนใจและเขามาเปนภาคีเรียนรูและ
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พัฒนาข้ึนเปนนักวิจัย การเผยแพรความรูดานการประเมินความคุมคาใหแกนักวิชาการและบุคคลท่ีสนใจโดย
ผานกระบวนการฝกอบรมในรูปแบบตางๆ การจัดเวทีประชุมวิชาการประจําปเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ถายทอดแนวคิด การสรางเครือขายและความรวมมือกับนานาชาติในดานการพัฒนาเครื่องมือการประเมินและ
ขอมูล การใหขอมูลและขอความรูแกคณะกรรมการผูกําหนดนโยบายผานเวทีสัมมนาหรือเวทีการถายทอด
ความรู เปนตน ท้ังนี้ เพ่ือใหภาคีหุนสวนตางๆไดตระหนักถึงคุณคาและขอความรูจากผลงานวิจัย รวมถึง
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีไดคนพบ ไปพรอมๆกับการนําเสนอขอมูลและขอความรูท่ีเปนประโยชนตอการ
บริหารจัดการและการเขาถึงบริการดานสุขภาพถวนหนา เพ่ือสรางความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง อัน
นําไปสูการปรับเปลี่ยนทัศนคติ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสูการยอมรับ  ซ่ึงเปนขอบเขตท่ีโครงการสามารถ
สรางปฏิสัมพันธหรือมีอิทธิพลถึงไดโดยตรง (sphere of direct influence)  

การขับเคล่ือนโครงการ HITAP สูผลลัพธในดานนโยบาย  

การขับเคลื่อนโครงการ HITAP .ใหนําไปสูการเปลี่ยนแปลงดานนโยบายนั้นเปนกลไกท่ีตองอาศัย
จังหวะและเวลาและจัดเปนขอบเขตท่ีจะตองอาศัยการปฏิสัมพันธทางออม (sphere of indirect influence)  
ท้ังนี้ โครงการ HITAP ไดใชนวัตกรรมขอมูลการประเมินความคุมคาของของการใหบริการชุดสิทธิประโยชน
ตางๆมาเปนกลไกและเครื่องมือในการขับเคลื่อนใหนําไปสูการสรางปฏิสัมพันธและการยอมรับอันนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงและเปนผลกระทบเชิงนโยบาย เพราะการท่ีจะทําใหการบริหารจัดการการวิจัยของโครงการฯไปสู
การใชประโยชนเชิงนโยบายประสบเปนผลสําเร็จไดนั้น กลไกท่ีโครงการใหความสําคัญไดแกการมีขอมูลท่ีดี มี
ความถูกตองตามหลักหลักวิชาการ มีการคนหาโจทยวิจัยท่ีตรงกับความตองการของผูกําหนดนโยบาย  มีกลไก
ใหผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ 1 2

13ไดเขามามีบทบาทและพันธกิจรวม (engagement) นับตั้งแตข้ันตอนของการ
คนหาโจทยวิจัยและการคัดเลือกบริบทเพ่ือการประเมินความคุมคาท้ังดานเทคโนโลยีและดานการพัฒนาชุด
สิทธิประโยชน และการเขามามีบทบาทในการใหขอความเห็นผานเวทีการนําเสนอผลรายงานวิจัย ซ่ึงเปนผลให
ไดขอมูลและขอความรูทางวิชาการท่ีดี เปนตน  

หนึ่งในตัวอยางของกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยโครงการ HITAP ท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงเชิง
นโยบาย ไดแก “โครงการการศึกษาวิจัยความเปนไปไดในการมีนโยบายคัดกรองความผิดปกติในการมองเห็น
สําหรับเด็กเล็กในโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมศึกษา” ซ่ึงโจทยวิจัยเกิดมาจากความตองการของภาค
ประชาสังคมท่ีสะทอนวา “ระบบประกันสุขภาพถวนหนาควรบรรจุแวนสายตาในชุดสิทธิประโยชนหรือไม” 
เม่ือนําโจทยวิจัยดังกลาวสูการะดมความเห็นกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ เชน ผูแทนจากกองทุนประกัน
สุขภาพ ผูแทนจากวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย ผูแทนจากชมรมผูประกอบอาชีพแวนตา ผูแทนภาค
ประชาสังคม นักวิชาการ เปนตน ซ่ึงพบวาทุกฝายตระหนักถึงปญหาของเด็กท่ีมีสายตาผิดปกติจะกลายเปน
โรคสายตาข้ีเกียจซ่ึงเปนความผิดปกติถาวรและแกไขไมได การไดรับการแกไขสายตาผิดปกติอยางทันทวงทีจะ
ใหผลดีท้ังทางดานสุขภาพ พัฒนาการ และการศึกษาของเด็ก อีกท้ังไดตระหนักวาประเทศไทยยังไมมีระบบ
การคัดกรองความผิดปกติในการมองเห็นอยางมีประสิทธิภาพ และการใหบุคคลากรทางการแพทยเปนผูคัด
กรองอาจจะเปนขอจํากัดเพราะบุคคลากรทางการแพทยมีภาระงานท่ีมาก แตหากใหครูซ่ึงมีความใกลชิดกับ
เด็กและไดรับความเคารพเชื่อฟงจากเด็กเปนผูคัดกรองนาจะลดขอจํากัดลงได จากขอมูลและขอความเห็น

                                         
13 ไดแกลาวถึง กลุมภาคีที่สําคัญไดแก ตัวแทนจากกลุมผูบริหารในกระทรวงสาธารณะสุข สําหรับตัวแทนจากผูประกอบวิชาชีพไดแก ตัวแทนจาก
กลุมนักวิชาการ ตัวแทนจากภาคประชาสังคม ตัวแทนจากกลุมผูปวยตางๆ ตัวแทนจากภาคประชาชนที่เขารวมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ตัวแทนจาก
บริษัทยาทั้งในประเทศและตางประเทศ เปนตน 



13 

 

ดังกลาวไดเปนท่ีมาของ โครงการการพัฒนาจัดทําหลักสูตรเพ่ืออบรมสรางความรูใหกับครูในการคัดกรองเด็ก
เพ่ือสรางแนวทางและระบบสงตอ โครงการการจัดระบบบริการตรวจวินิจฉัยและแกไขความผิดปกติทาง
สายตาและรวมถึงการแจกแวนตา  ขอมูลขอความรูจากโครงการดังกลาวเม่ือไดนําไปเสนอตอผูบริหารก็ไดรับ
การตอบสนองและไดรับการผลักดันประกาศใหเปนนโยบายท่ีสําคัญของชาติ นับตั้งแตวันเด็กแหงชาติป พ.ศ. 
2559 เปนตนมา 

กลไกสูผลกระทบเชิงนโยบายของโครงการ HITAP  

นักวิจัยหรือองคกรวิจัยไมควรหยุดบทบาทและหนาท่ีอยูเพียงการจัดทําผลผลิตหรือผลงานวิจัยข้ึนเปน
ขอมูลท่ีดีเทานั้น แตการเชื่อมตอผลผลิตหรือผลงานใหกาวไปสูการใชประโยชนหรือสนับสนุนการตัดสินใจเชิง
นโยบายท่ีดีเปนอีกขอบเขตหนึ่งท่ีโครงการวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยไดคํานึงถึงการสรางปฏิสัมพันธดังกลาว
และจําเปนตองเตรียมการใหพรอม เพ่ือรอจังหวะหรือแสวงหาโอกาสขับเคลื่อนงานวิจัยของตนหรือขององคกร
ใหไปสูผลกระทบเชิงนโยบายหรือหรือใหเกิดผลกับสังคมในวงกวาง  

การมีขอมูลท่ีดียอมมีโอกาสท่ีจะถูกนําไปใชสนับสนุนการพัฒนากระบวนการนโยบายท่ีดี เพราะการมี
ขอมูลท่ีดีเกิดจากการมีสวนรวมในการคนหาโจทยวิจัยท่ีเหมาะสม  ตรงกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
ในขณะท่ีกระบวนนโยบายท่ีดีจําเปนตองมีขอมูลทางวิชาการท่ีวางอยูบนหลักฐานเชิงประจักษ สนับสนุนใน
การตัดสินใจของผูกําหนดนโยบาย การปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันดังกลาวมีลักษณะของความสัมพันธท่ีสนับสนุน
เอ้ือซ่ึงกันและกัน(cyclical relationship) ทําใหขอมูลทางวิชาการท่ีดีมีสวนเสริมสรางกระบวนการตัดสินใจ 
และเก้ือหนุนตอกระบวนนโยบายท่ีดีตอไปในอนาคต  รวมถึงการเพ่ิมโอกาสในการสรางผลกระทบเชิงบวกตอ
นโยบายใหมท่ีเกิดข้ึนทําใหประชาชนหรือผูปวยเขาถึงระบบประกันสุขภาพถวนหนาและมีสุขภาพดีข้ึน 

การจะทําใหผูกําหนดนโยบายเห็นความสําคัญขององคกรและใชขอมูลจากองคกรเพ่ือใหเกิดการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายท่ีดีไดนั้น  โครงการ HITAP ไดเริ่มตนจากจัดทําและรวบรวมขอมูลการการประเมินความ
คุมคาตลอดจนการประเมินเปรียบเทียบความคุมคาไวในระบบฐานขอมูลนับตั้งแตในชวงปลายทศวรรษ 2540 
เปนตนมา ซ่ึงเปนชวงท่ีผูปวยกลุมโรคตางๆไดออกมาเคลื่อนไหวเรียกรองใหขยายสิทธิประโยชนในรายการ
รักษาโรคอ่ืนๆเขาไปในชุดสิทธิประโยชน เชนการลางไตสําหรับผูปวยไตวายระยะสุดทาย ซ่ึเปนจังหวะท่ี
โครงการ HITAP ไดรับมอบหมายใหเปนผูศึกษาจัดทําประเมินความคุมคาและผลกระทบตางๆ ท้ังนี้การศึกษา
ไดพบวาการลางไตไมมีความคุมคา แตหากรัฐบาลตองการใหอยูในชุดสิทธิประโยชน การลางไตทางชองทอง
เปนการรักษาท่ีมีความคุมคากวาการฟอกเลือด ซ่ึงเปนท่ีนิยมในขณะนั้น ซ่ึงขอมูลจากการศึกษาของโครงการ 
HITAP ไดถูกนําไปใชในการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีใหนโยบายลางไตทางชองทองเปนทางเลือกแรกในระบบ
ประกันสุขภาพถวนหนา  สงผลใหผูปวยจํานวนมากเขาถึงการลางไตฟรีและทําใหการลางไตทางชองทองเปน
การรักษาท่ีผูปวยเลือกใชสูงสุด และเปนตนแบบของนโยบายลางไตถวนหนาสําหรับประเทศอ่ืนๆ ตามา  

การมีขอมูลท่ีดีของโครงการ HITAP ตอมาไดสงผลใหสํานักงานสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข ไดตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาดังกลาวจึงไดสนับสนุนใหจัดตั้ง
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพพรอมกับการสนับสนุนทุนเพ่ือจัดทําการประเมินความ
คุมคาและกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการนโยบาย และทําใหโครงการ HITAP ไดเปนสวนหนึ่งของ
ระบบประกันสุขภาพถวนหนาโดยเฉพาะการมีภาระกิจในการสรางและจัดทําขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ และคณะอนุกรรมการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน  
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ผลกระทบของนวัตกรรมการบริหารจัดการขอมูลภายใตโครงการ HITAP  ยังไดกอใหเกิดความ
ประหยัดและประชากรสามารถเขาถึงยา วัคซีน เครื่องมือแพทย และนโยบายสาธารณะอ่ืนๆ ทําใหรัฐบาล
ประหยัดงบประมาณไดหลายพันลานบาทตอป สรางคุณคาและธรรมมาภิบาลในการใชจายงบประมาณ ทําให
นโยบายการบริการดานสุขภาพตางๆสามารถเขาถึงประชาชนในสังคมไดในวงกวาง ไดเปนท่ีปรึกษาในการ
พัฒนาระบบการประเมินความคุมคาสําหรับนําไปพัฒนาชุดสิทธิประโยชนของประเทศตางๆหลายประเทศใน
เอเชียและในแอฟริกา ผลงานวิจัยหลายเรื่องของโครงการ HITAP ไดรับการตีพิมพในวารสารนานาชาติและ
สรางผลกระทบเชิงนโยบายใหกับหลายประเทศ อีกท้ังไดรับการยกยองจากองคการอนามัยโลกใหเปน
แบบอยางงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบประกันสุขภาพถวนหนา 

ภาพท่ี 6 แสดงเสนทางสูผลผลลัพธและผลกระทบ (research impact pathway) ของโครงการ
ประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ (HITAP) ภายใตกรอบคิดของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงในการ
ขับเคลื่อนผลงานของโครงการไปสูการใชประโยชน เกิดการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลลัพธท้ังในระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว จนนําไปสูผลกระทบเกิดข้ึนกับสังคมโดยรวม การทําใหประชาชนคนไทยมีสุขภาพท่ีดีได
เขาถึงระบบประกันสุขภาพอยางถวนหนาและระบบมีความยั่งยืนนั้น จัดเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระยะ
ยาว (long-term change) และเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในวงกวางกับประชาชนโดยรวม ซ่ึงจัดเปน
ขอบเขตหรือพ้ืนท่ีท่ีผูคนในสังคมสนใจ(sphere of interest) ผลท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนับเปน
ผลกระทบท่ีเอ้ือประโยชนท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชรีวิตท่ีดีตามมา 

 

       ท่ีมา: ไดนําขอมูลจากเอกสาร เรื่อง “บริหารจัดการงานวิจัยไฮแทป” เรียบเรียงโดย ดร. นพ. ยศ ตีระวัฒนานันท  
                มาปรับใชรวมกับกรอบแนวคิดเก่ียวกับ influence and impact ท่ีนําเสนอไวโดย Isabel Vogel , 2012 

  ภาพท่ี 6 เสนทางสูผลลัพธและกระทบของโครงการบริหารจัดการงานวิจัย HITAP 
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ชุดโครงการการขยายโอกาสธุรกิจโคเนื้อไทย 

แนวคิดการพัฒนางานวิจัยโคเนื้อไทยของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)นั้น มาจากขอ

ปญหาท่ีวา “การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรไทยท่ีเปนอาชีพหลักนั้นไดมีแนวโนมลดลงและมีผลตอการลดลงของ
จํานวนโคเนื้อท่ีเขาสูตลาด ทําใหตองนําเขาเนื้อโคขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องในชวงกวาทศวรรษท่ีผานมา 

ในขณะท่ีระดับราคาโคเนื้อก็ไดปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่องดวยเชนกัน” ท้ังนี้ ผูบริหารงานวิจัย สกว.ไดมองเห็น

วา “การจะทําใหการเลี้ยงโคเนื้อของไทยเปนอาชีพหลักท่ีเกษตรกรผูเลี้ยงสามารถแขงขันไดและมีความม่ันคง

และยั่งยืนในอาชีพนั้น การพัฒนาหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยนาจะเปนโจทยประเด็นท่ีสําคัญ” จึง

ไดจัดตั้งชุดโครงการ“การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย”  พรอมกับใหมีการบริหารจัดการงานวิจัยในรูป
ของสํานักประสานงาน ของ สกว. โดยมี รศ.ดร.จุฑารัตน เศรษฐกุล เปนผูประสานงาน ขณะเดียวกันสํานัก
ประสานงานดังกลาวมีพันธกิจรวมกันกับศูนยเครือขายการวิจัยเทคโนโลยีเนื้อสัตว สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ท้ังนี้ไดใหศูนยเครือขายการวิจัยเทคโนโลยีเนื้อสัตว เปนแหลงพัฒนา
วิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเนื้อสัตวใหกับชุดโครงการฯอีกดานหนึ่ง  

ชุดโครงการดังกลาวไดแบงออกเปนสองระยะ ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2549-2556) มุงเนนการนําศาสตร
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเนื้อสัตวมาสรางคุณคาของเนื้อไปพรอมๆกับการจัดการเพ่ือใหเกิด
มูลคาเพ่ิม และระยะท่ี 2 (2556-2561) เปนการใหความสําคัญกับประเด็น การเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน
และรักษาตลาดเนื้อโคในประเทศไทย13

14 ท้ังนี้ สํานักประสานงานฯนั้นไดใชหลักของการใหผูมีสวนไดสวนเสียใน
ภาคสวนตางๆโดยเฉพาะกลุมนักวิจัยในสาขาท่ีเก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดโจทยวิจัย เชน โดย

วิธี focus group การจัดประชุมเสวนากับภาคีหุนสวนผูเก่ียวของ เพ่ือการกําหนดโจทยวิจัย พรอมกับแยก
โจทยวิจัยเปนโครงการยอยจํานวนมากเพ่ือใหครอบคลุมหวงโซอุปทานโคเนื้อ โดยมีเปาประสงคเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมโคเนื้อและขยายโอกาสทางการตลาดใหแขงขันไดอยางยั่งยืน 

เรื่องราวเก่ียวกับการบริหารจัดการงานวิจัยของชุดโครงการการขยายโอกาสธุรกิจโคเนื้อไทย ท่ีจะ
กลาวถึงตอไปนี้เปนการนําเสนอเชิงสังเคราะหเพ่ือแสดงถึงการประยุกตเรื่องราวเก่ียวกับกรณีตัวอยางของการ
จัดทําแผนท่ีผลลัพธ (outcome mapping) หรือขอบเขตท่ีโครงการมีอิทธิพลถึงตอการขยายผล เปนสําคัญ 

 
รูปแบบผลผลิตหรือผลงานของชุดโครงการฯ 

รูปแบบของผลผลิตท่ีเกิดข้ึนกับชุดโครงการเปนกระบวนการของกิจกรรมภายในขอบเขตของโครงการ
ท่ีซ่ึงผูบริหารโครงการนอกจากจะเขาใจถึงขอประเด็นปญหาตางๆภายในกรอบของงานวิจัยท่ีจะใหดําเนินไป
แลว ยังอาจตองแสวงหาขอมูลและขอความคิดเห็นจากภายนอกโดยเฉพาะกลุมตลอดจนการจัดหาทีมนักวิจัย
และงบประมาณวิจัยอันนําไปสูการสรางผลผลิตหรือผลงาน(outputs)ของชุดโครงการ การดําเนินงานของชุด
โครงการในระยะแยกไดรูปแบบของผลผลิต ประกอบดวย (1)การจัดทําขอมูลองคความรู เชน สถานภาพและ
ระบบการผลิตโคเนื้อตามภูมิภาค อุตสาหกรรมการผลิตโคเนื้อและเนื้อโค ตลอดจนขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรท่ี
บงชี้คุณลักษณะเนื้อโคไทยธรรมชาติ (2) รูปแบบผลิตภัณฑเนื้อแปรรูปและอาหารจากเนื้อโคไทย (3) หลักสูตร
การฝกอบรม (4) การจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเนื้อสัตว  (5) สรางนักวิจัยรุนใหมดาน

                                         
14 ศึกษารายละเอียดไดจากเอกสารเร่ืองโคเนื้อ...การปรับตัวเมื่อบริบทเปล่ียน” โดย รศ.ดร.จุฑารัตน เศรษฐกุล ในเอกสารเลมนี้ 
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเนื้อสัตว (6) บทความเอกสารวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ (7) การจัดทําเอกสารเผยแพร 
ไดแก โปสเตอร เอกสารแผนพับ เอกสารผลิตภัณฑแปรรูปจากเนื้อโคไทย หนังสือเก่ียวกับความเปนมาของโค
ขุนโพนยางคํา การตัดแตงเนื้ออยางโพนยางคํา คุณคาเนื้อโคไทย เปนตน (8) ตนแบบระบบมาตรฐานการผลิต
ในโซอุปทานเนื้อโค เชน ตนแบบระบบหวงโซการผลิตเนื้อโคไทยธรรมชาติโดยเกษตรกร ตนแบบระบบประกัน
คุณภาพเนื้อโคไทยธรรมชาติครบวงจร ตนแบบระบบสืบยอนกับเนื้อโคไทย ตนแบบระบบการบริหารจัดการ
ผลพลอยได(เครื่องในโคและหนังโค) พิมพเขียวรูปแบบโรงฆามาตรฐานขนาดเล็ก พิมพเขียวตนแบบรานตัด
แตงและขายเนื้อในอาคารพาณิชย และรวมถึงซอฟตแวรประมวลภาพเพ่ือจัดเกรดไขมันแทรกในเนื้อโค (9) 
รูปแบบตราสินคา(brand) “เนื้อโคไทยธรรมชาติ (Thai Natural Beef)” เพ่ือขยายชองทางสินคาไดเขาวางใน
ตลาด supper market ระดับบน  

สวนผลผลิตในระยะท่ีสองท่ีสําคัญไดแก (1) นวัตกรรมการผลิตอาหารโคเนื้อดวยอาหารหมัก(Total 
Mixed Ration :TMR) และ สูตรอาหารผสมเสร็จหมัก(Fermented Total Mixed Ration: FTMR)  (2) ขอ
สังเคราะหยุทธศาสตรโคเนื้อของไทย (3) รูปแบบลักษณะทางการตลาดของเนื้อโคนมขุนและการขยายโอกาส 
(4) รูปแบบการสรางพันธมิตรธุรกิจเชิงแนวตั้งระหวางสหกรณปศุสัตว กรป. กลางโพนยางคํา กับสหกรณ
เครือขายโคเนื้อ Max Beef ใหเกิดเปนการสานรวมธุรกิจเนื้อโคในแนวตั้งท่ีสหกรณผูเลี้ยงและสหกรณท่ีมี
ชองทางการตลาดสูรานคาไดมาเปนภาคีกัน 

การจัดทําชุดโครงการไปพรอมๆกับการจัดตั้งสํานักประสานงาน ในชุดโครงการวิจัยนั้นๆจัดเปน
จุดเดนในการบริหารงานวิจัยของ สกว. ท่ีไมไดมีเปาหมายจํากัดอยูเพียงการสรางผลผลิตหรือผลงาน ใหเกิดข้ึน
แตอยางเดียว แตเปนการขยายขอบเขตไปสูการแสวงหาเปาหมายในระยะท่ียาวท่ีโครงการจะสามารถสรางการ
เปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึนกับภาคีหุนสวนตางๆ ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม อันเปน
ผลกระทบหรือสรางการเปลี่ยนแปลงท้ังทางตรงและทางออมใหเกิดเกิดข้ึนกับสังคมโดยรวมตามมา 

การขับเคล่ือนขยายผลในทางตรง(direct influence)สูการสรางผลผลัพธ 

การขยายผลผลิตหรือผลงานจากชุดโครงการการขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคไทยสูการสรางผลลัพธนั้น 
นอกจากจะไดมีการจัดการฝกอบรมในหลักสูตรการตัดแตงโคเนื้อและการสรางมูลคาเพ่ิมจากผลิตภัณฑเนื้อโค
ใหกับภาคีเปาหมายไดแกกลุมเกษตรกรและผูประกอบการรายยอยตอเนื่องเปนประจําทุกป แลว  ยังไดให
ความรวมมือบริษัทเครือเบทาโกรไดใชขอมูลวิจัยสนับสนุนการทําตลาดเนื้อโคธรรมชาติ การใหการสนับสนุน
หนวยงานสหกรณ เชนสหกรณโคขุนสระแกว นทพ จํากัด ไดนําเอารูปแบบการตัดแตง การแยกชิ้นสวนและ
การทําผลิตภัณฑไปใชในกระบวนการผลิต  หนวยงานองคการปกครองทองถ่ิน(อบต.) องคการบริหารจังหวัด 
และหนวยงานระดับจังหวัดหลายแหง ไดนําเอาระบบการจัดทํามาตรฐานการผลิตในโซอุปทานเนื้อโคไปใช
ประโยชน นอกจากนี้แบบแปลนรานขายเนื้อพรอมหองตัดแตงไดถูกนําไปใชในการสรางรานขายเนื้อ เชน  
K.U. Beef ท่ีอําเภอปากชอง ขอมูลความรูการทําผลิตภัณฑแปรรูปเนื้อโคไดถูกนําไปใชเปนขอมูลในเวบไซต
กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว เผยแพรสูสาธารณะชน  ระบบการรวจสอบยอนกลับไดถูก
นําไปใชโดยสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร เปนตน  

รูปแบบการสรางพันธมิตรธุรกิจเชิงแนวตั้งระหวางสหกรณปศุสัตว กรป. กลางโพนยางคํา กับสหกรณ
เครือขายโคเนื้อ Max Beef นับเปนการเชื่อมโยงภาคีเครือขายโคเนื้อในโซอุปทานเนื้อโคเขาดวยกัน โดยภาคี
หุนสวนไดเปนผูมีบทบาทสําคัญในการสรางกลไกของการเปลี่ยนแปลงหลังจากไดขอความรูดานเทคโนโลยีและ
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นวัตกรรมจากชุดโครงการฯ เชน กระบวนการเลี้ยงท่ีเนนคุณภาพของเนื้อไปพรอมๆกับหลักการจัดการในดาน
การเลี้ยงและอาหารโค การตระหนักถึงและการยอมรับวาการผลิตอาหารปลอดภัยจะตองมีมาตรฐานในหวงโซ
การผลิต เชน การมีโรงชําแหละท่ีไดมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงการจัดการหวงโซปลายน้ําท่ีมีรานบริการ
จัดจําหนายและการใหบริการในรูปเมนูจากรานอาหาร กรณีการรวมตัวกันข้ึนเปนภาคีเครือขายระหวาง
สหกรณท้ังสองเปนการนําเอาจุดเดนท่ีแตละฝายมีมาประสานเปนผลประโยชนรวมกันในการสรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับตัวสินคาท่ีจําหนายในหวงโซอุปทาน โดยสหกรณปศุสัตว กรป.กลางโพนยางคํามีจุดเดนในเรื่องภาคีของ
กลุมผูเลี้ยงท่ีใหความสําคัญกับสายพันธและวิธีการเลี้ยงและการมีโรงชําแหละท่ีไดมาตรฐานความปลอดภัย 
และมีมาตรฐานในการจัดลักษณะสินคาเนื้อโคท่ีชําแหละ  ในขณะท่ีสหกรณเครือขายโคเนื้อ Max Beef มีจุด
แข็งในดานการบริหารการตลาดและการใหบริการดานรานอาหารท่ีมีตราการคาสินคาจําเพาะ เพ่ือเพ่ิมมูลคา
เนื้อ ซ่ึงสรางความสําเร็จในการพัฒนาหวงโซอุปทานสินคาโคเนื้อไปจนถึงการใหบริการดานอาหารสูผูบริโภค 
รวมถึงรูปแบบของ butcher shop และ food service นับเปนการนําเอานวัตกรรมตนแบบไปสรางผลลัพธ
ใหเกิดการรวมตัวของธุรกิจเพ่ือการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาของท้ังสองฝายและรวมถึงการทําใหผูบริโภค
สามมารถเขาถึงแหลงจําหนายอาหารเนื้อโคคุณภาพไดหลากหลายมากข้ึน 

ท้ังนี้ การขยายผลสูการใชประโยชนของชุดโครงการฯไดเกิดการตื่นตัวและตระหนักถึงความจําเปนใน
การพัฒนาใหเกิดสินคาคุณภาพและไดมาตรฐานอาหารในหวงโซอุปทานเนื้อโคจนถึงผูบริโภค หรือเกิดการ
รวมตัวกันข้ึนเปนภาคีเครือขายระหวางสถาบันสหกรณตางๆ หรือการท่ีผลงานวิจัยการขุนโคนมเพ่ือผลิตเนื้อโค
ขุนทดแทนโคขุนคุณภาพ ไดรับการยอมรับและนําไปใชโดยกลุมสหกรณโคนม และชุมนุมสหกรณโคนมตางๆ 
ตลอดจนกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม และเกษตรกรท่ีนําลูกโคนมไปขุน เปนตน  

นอกจากนี้นักวิจัยของชุดโครงการไดนําผลงานวิจัยไปนําเสนอในเวทีการประชุมนานาชาติดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเนื้อสัตว(International Congress of Meat Science and Technology; 
ICOMST)  ไดรวมกับ สจล. และกรมปศุสัตวจัดการประชุมวิชาการเรื่องเนื้อสัตวเพ่ือความยั่งยืนของโลก 
(Meat for Global Sustainability)  

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับภาคีเปาหมายตางๆในหวงโซอุปทานสินคาโคเนื้อดังท่ีไดกลาวถึง เปน
ผลลัพธท่ีชุดโครงการไดมีสวนในการสรางความสัมพันธใหเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนกับภาคีหุนสวนตางๆโดยตรง
(direct influence) อันเปนผลจากการนําผลผลิตหรือผลงานของชุดโครงการฯไปขยายผลสูการใชประโยชน 
ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนหากมีการพัฒนากิจกรรมหรือพัฒนากระบวนการในการสรางกลไกเพ่ือใหเกิดการขยายตัวใน
การยอมรับในนวัตกรรมหรือผลงานท่ีไดกลาวถึงในวงกวางยิ่งข้ึนแลว ยอมจะเปนการเสริมสรางใหเกิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้ออยางครบวงจร เปนการเปลี่ยนแปลงและยกระดับโซอุปทานเดิมใหเกิดเปนโซคุณคา 
ตามมา 

การขับเคล่ือนขยายผลในทางออม(indirect influence)สูการสรางผลผลัพธ 

การเชื่อมตอผลงานวิจัยสูการใชประโยชนเชิงนโยบายนั้นเปนกระบวนการขยายผลสูการเปลี่ยนแปลง
ในทางออม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดจากชวงจังหวะจําเพาะ ดวยเพราะเหตุท่ีท่ีปรึกษาของอนุกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษาผลผลิตการเกษตร ในคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดรับ
มอบหมายจากประธานอนุกรรมการใหจัดทํารางยุทธศาสตรการยกระดับอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยอยางยั่งยืน 
ซ่ึงเม่ือสืบคนจากขอมูลไดพบวามีงานวิจัยดานโคเนื้อของ สกว. และไดติดตอผานทางชุดโครงการวิจัยการขยาย
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โอกาสธุรกิจเนื้อโคไทย เพ่ือขอใหผูประสานงานฯจัดทีมนักวิจัยสังเคราะหเนื้อหาในประเด็นเรื่องโคเนื้อใหกับ
คณะอนุกรรมาธิการฯ ในชื่อโครงการเรื่อง “การผลักดันขอสังเคราะหผลงานวิจัยสูขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
อุตสาหกรรมโคเนื้อท้ังระบบ” และเม่ือมีการแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาศึกษาการสงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมโคเนื้อท้ังระบบ โดยประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ สภานิติบัญญัติแหงชาติ(สนช.) 
ผูประสานงานฯและคณะนักวิจัยจากชุดโครงการฯ บางทาน ไดเปนสวนหนึ่งของคณะทํางานรวมกับ
คณะทํางานจากกรมปศุสัตว และคณะอนุกรรมาธิการ ท้ังนี้ขอมูลและขอความรูท่ีไดจากชุดโครงการไดเปน
สวนหนึ่งของการใชจัดทํารางขอเสนอกรอบยุทธศาสตรเพ่ือการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโคเนื้อของไทยใหเกิด
การพัฒนาท่ียั่งยืน14

15  

การขยายผลงานวิจัยสูการใชประโยชนเชิงนโยบายในลักษณะท่ีไดกลาวถึงนี้เปนขอบเขตการขยายผล
ทางออมสูการสรางผลลัพธ การใชประโยชนจะเกิดข้ึนไดจําเปนตองอาศัยจังหวะและเวลา เพราะไมไดเปน
กิจกรรมโดยตรงท่ีชุดโครงการฯไดวางแผนไว แตเกิดข้ึนจากหุนสวนหรือภาคีภายนอกมีกิจกรรมอันเก่ียวของ
และตองการจะใชประโยชนจากขอมูลและขอความรูท่ีชุดโครงการไดสรางไว จึงไดดึงงานวิจัยเขาไปเปนภาคี
หุนสวนหลักในกิจกรรม ดังจะเห็นไดจากคณะกรรมาธิการฯไดจัดงบประมาณวิจัยใหกับนักวิจัยของชุด
โครงการ ใหเปนผูจัดทําการรสังเคราะหขอความรูดานโคเนื้อของโครงการข้ึนใหม  ซ่ึงในประเด็นนี้ใหบทเรียนรู
วาการบริหารจัดการชุดวิจัยฯ จําเปนจะตองมีหุนสวนท่ีสามารถสานความสัมพันธเชื่อมโยงกับผูตัดสินใจเชิง
นโยบายเขามามีบทบาทและตองการขอมูลท่ีดีท่ีพรอมจะใชเปนขอมูลสูการตัดสินใจได ดังนั้น การบริหาร
งานวิจัยในรูปของสํานักประสานงานฯ ควรจะไดมีการจัดทําการสังเคราะเนื้อหาของชุดโครงการตางๆภายใน
ชุดโครงการข้ึนไวเปนระยะ ขณะเดียวกันองคกรวิจัยก็จําเปนตองมีการบริหารงานวิจัยท่ีตองมองไปขางหนาใน
การวางเปาหมายวาตองการสรางขอความรูเพ่ือการตอบโจทยอะไร อันจะเปนผลใหการขับเคลื่อนงานวิจัยสู
การใชประโยชนเกิดข้ึนไดอยางชัดเจนและจะเปนประโยชนตอภาคประชาสังคมโดยรวม ซ่ึงในท่ีนี้รวมถึง
ประโยชนหรือผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับเศรษฐกิจ สังคม สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม ไดอยางเปนรูปธรรม 

ภาพท่ี 7 แสดงแผนท่ีนําทาง(outcome mapping) ของการใชผลผลิตหรือผลงานของชุดโครงการ
ขยายโอกาสธุรกิจโคเนื้อไทยสูขอบเขตของผลลัพธ ซ่ึงสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม ความสัมพันธ 
ท้ังในขอบเขตท่ีเกิดจากการขับเคลื่อนในทางตรงของโครงการฯ และในขอบเขตท่ีเกิดจากการขับเคลื่อนใน
ทางออมของโครงการฯ  ทําใหเกิดความตระหนักถึงและการยอมรับในผลงานของโครงการท้ังในทางตรงและ
ในทางออม ท้ังนี้ในแผนท่ีนําทางท่ีไดแสดงในท่ีนี้เปนการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นและระยะปานกลางเปน
สําคัญ สําหรับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวนั้นยังไมสามารถคาดเดาบริบทของกิจกรรมท่ีจะสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงในระยะยาวได เพราะข้ึนอยูกับกลไกในการปรับตัวเม่ือบริบทเปลี่ยน แตพบวาเปาประสงคของชุด
โครงการฯท่ีวางไวมีความปรารถนาท่ีอยากจะเห็นถึง “การเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยและขยาย
โอกาสทางการตลาดใหแขงขันไดอยางยั่งยืน”  

                                         
15 รายละเอียดในประเด็นนี้ปรากฎอยูในเอกสารเร่ือง โคเนื้อ...การปรับตัวเมื่อบริบทเปล่ียน โดย รศ. ดร.จุฑารัตน เศรษฐกุล ในเอกสารเลมนี้ 
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           ท่ีมา: ไดนําขอมลูจากเอกสาร เรื่อง “โคเน้ือ…เมื่อบริบทเปลี่ยน.” เรียบเรยีงโดย รศ. ดร.จุฑารัตน เศรษฐกุล  
                   มาปรับใช 

     ภาพท่ี 7 แผนท่ีนําทางจากผลผลิตสูผลลัพธในการบริหารจัดการงานวิจัยของชุดโครงการขยาย 
                     โอกาสธุรกิจโคเนื้อไทย 

ชุดโครงการการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารและการสรางแตม 
                ตอทางธุรกิจ  

 “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากดวยผลิตภัณฑจากการใชทรัพยากรภายในพ้ืนท่ีใหกาวข้ึนเปนธุรกิจ

เชิงพาณิชยท่ีมีศักยภาพในการแขงขันและนํามาซ่ึงความม่ันคงและยั่งยืนใกกับธุรกิจของชุมชนโดยเฉพาะธุรกิจ
อาหารนั้น ควรจะมีกระบวนการและกลไกในการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพาณิชยในลักษณะใดจึงจะทํา

ใหเกิดการเปล่ียนแปลงกับเศรษฐกิจของชุมชนใหอยูในระดับท่ีดีข้ึนได”  ไดเปนประเด็นคําถามวิจัยท่ีชุด
โครงการดังกลาว ไดตระหนักถึงและไดนํามาออกแบบโจทยวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการและกลไกการบริหาร
จัดการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารและสรางแตมตอทางธุรกิจ งานวิจัยชุดโครงการ

ดังกลาวไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และไดดําเนินงานในรูปแบบของ
โครงการ โดยมี ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศเปนหัวหนาชุดโครงการฯ  

เรื่องราวเก่ียวกับการบริหารจัดการงานวิจัยของชุดโครงการการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมอาหารและการสรางแตมตอทางธุรกิจ ท่ีจะกลาวถึงตอไปนี้ตองการนําเสนอการวิเคราะหเพ่ือเปน
กรณีตัวอยางของการออกแบบกระบวนการและกลไกในการแทรกแซง(intervention) เพ่ือการขับเคลื่อน
กิจกรรมในการสรางความสัมพันธของภาคีหุนสวนเปาหมายสูการสรางผลลัพธ เปนสําคัญ 
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การออกแบบกิจกรรมภายในขอบเขตของโครงการและการกําหนดคุณสมบัตินักวิจัย 

โครงการนี้มีเปาหมายในระยะยาวท่ีอยากจะเห็น “เศรษฐกิจฐานรากใหมีความม่ันคง เขมแข็ง 
ย่ังยืน ดวยการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑจากทรัพยากรในพ้ืนท่ีท่ีไดคุณภาพและมีมาตรฐาน” โดยมี
เปาประสงคท่ีสําคัญไดแก “การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SME ของชุมชนใหสามารถแขงขันได” โดย
มุงเนนการพัฒนาใหเกิดตนแบบระบบนิเวศวิจัยพาณิชยเชิงพ้ืนท่ี  ท้ังนี้ไดอาศัยกระบวนการและกลไกการสาน
พลังความรวมมือระหวาง 3 ภาคี ไดแกบุคคลากรในสถาบันการศึกษา(นักวิจัย) กลุมชุมชนภาคเกษตรในพ้ืนท่ี 
และ ผูประกอบการ(ภาคธุรกิจ) ใหเห็นเปาหมายและมีมุมมองทางธุรกิจรวมกันในการขับเคลื่อนกิจกรรม
งานวิจัยสูผลลัพธ หรือท่ีเรียกวา Academic Collaboration Research (ACR)  ซ่ึงเปนรูปแบบของการ
บริหารจัดการงานวิจัยท่ีโครงการนี้ใหความสําคัญ โดยกําหนดใหนักวิจัยเปนผูมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อน
รวมกับภาคีเปาหมายท่ีเก่ียวของ (ภาพท่ี 8) 

 

ภาพท่ี 8 แสดงถึงเปาหมายท่ีเปนวิสัยทัศนในระยะยาวสูการวางแผนและการกําหนด 
                      รูปแบบของการบริหารจัดการโครงการเพ่ือการขับเคลื่อนสูเปาหมาย  

การท่ีจะขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพาณิชยใหเปนไปตามรูปแบบ ACR นักวิจัยจําเปนตองทําความเขาใจถึง
ปจจัยสําคัญประกอบดวย (1) ความตองการของชุมชนและภาคธุรกิจ  (2) ความเขาใจในธรรมชาติของธุรกิจ
และวิธีการประเมินสุขภาพธุรกิจ (3) ความแตกตางของกลุมผูประกอบการซ่ึงมีสภาพของเง่ือนไขและขอ
ปญหาท่ีหลากหลายแตกตางกัน ท้ังในดานการดําเนินธุรกิจ ลักษณะอุปนิสัย หลักคิด(mindset) รวมถึง
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ลักษณะความตองการ ซ่ึงนักวิจัยจําเปนตองใชท้ังขอความรู ทักษะ และกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือหา
ความตองการรวมท่ีแทจริง สามารถเลือกใชองคความความรูท่ีเหมาะสมในการแกปญหา และสามารถตอบ
โจทยความตองการของผูใชทุกฝายไดตามความตองการ มีความรวดเร็ว คุมคา และมีประสิทธิภาพสูง มีการ
เชื่อมโยงระหวางภาคีท่ีเก่ียวของอยางสมดุล เหมาะสม ตอเนื่อง และเกิดประโยชนอยางเปนธรรมกับทุกฝาย
รวมกัน  

การจัดแบงกลุมของผูประกอบการธุรกิจอาหารออกเปนสามกลุม นับไดวาเปนเงือนไขท่ีจําเปนของ
โครงการ โดยกลุมท่ีหนึ่ง เรียกวากลุม platinum ลักษณะของผูประกอบการธุรกิจในกลุมนี้มีความตองการ
สรางสุขภาพธุรกิจของตนใหดียิ่งข้ึน มองเห็นเปาหมายในระยะยาวของการดําเนินธุรกิจ มีการวางแผน
การตลาด ดังนั้นผลิตภัณฑท่ีจะไดจากการพัฒนาจะตองตอยอด เสริมศักยภาพ และสรางความยั่งยืนใหกับ
ธุรกิจไดในอนาคต บทบาทของนักวิจัยในการบริหารจัดการงานวิจัยในกลุมนี้จะทําหนาท่ีในการชี้ปญหา
พรอมๆกับการกําหนดโจทยวิจัยใหตรงประเด็น การคัดเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใหกับผูประกอบการก็จะ
สามารถแกไขปญหาการดําเนินธุรกิจของบริษัทได  กลุมท่ีสอง เรียกวากลุม gold ลักษณะของผูประกอบการ
ธุรกิจในกลุมนี้จะมีตลาดเปาหมายคอนขางจํากัด ขาดมุมมองในดานการจัดหานวัตกรรมและขอความรูดาน
การจัดการไปใชในการแกปญหา ขาดบุคคลากรท่ีเขาใจกระบวนการนําเทคโนโลยีไปใช ในการออกแบบโจทย
วิจัยจึงจําเปนตองใชความรูหลายศาสตรมาบูรณาการเขาดวยกัน เพ่ือออกแบบกระบวนการแกปญหาและ
เลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม พรอมๆไปกับการกํากับและติดตาม กลุมท่ีสาม เรียกวากลุม silver ลักษณะของ
ผูประกอบการธุรกิจในกลุมนี้มีแนวทางการตลาดไมชัดเจน บางรายมีความตองการเพียงแคอยากมีสินคาใหม
แตขาดความชัดเจนในแนวคิดผลิตภัณฑและกลุมลูกคาเปาหมาย ตลอดจนทิศทางในการแปรรูปผลิตภัณฑ  
การพัฒนาผูประกอบการในกลุมนี้นักวิจัยจึงจําตองประกบติด ตั้งแตกระบวนการคิดตั้งโจทย วิเคราะหความ
เปนไปไดดานการขายและการตลาดรวมกัน การเฟนหาโรงงานท่ีใหบริการรับผลิตท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกิดการ
ประหยัดการลงทุนเอง เปนตน15

16 

การวินิจฉัยขอปญหาสูการพัฒนากลไกขับเคล่ือนเพ่ือจัดทําชุดความรูและหลักสูตร 

ขอประเด็นความสงสัยท่ีวา “ทําไม SME สวนใหญจึงขาดทุนและไมสามารถขายสินคาท่ีพัฒนาข้ึนได” 
หรือ “ทําอยางไรจะทําใหผูประกอบการ OTOP และกลุมวิสาหกิจชุมชนใหพนจากสภาพ zombie 
business” นั้น โครงการไดคนพบวา (1) การตรวจสอบสุขภาพธุรกิจ โดยเฉพาะกระบวนการสังเคราะห
(analysis process) มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะเปนข้ันตอนของการรับฟงขอปญหา และความตองการ
ของผูประกอบการท่ีอยากจะทําหรืออยากจะแกไข เพราะจะทําใหนักวิจัยไดตระหนักเห็นถึงขอปญหาและการ
วางลําดับความสําคัญตามความจําเปน เพ่ือการแกไขพรอมๆกับการจัดหาขอมูลเพ่ิมเติม (2) กระบวนการ
วินิจฉัย (diagnosis process) เปนการประเมินและประมวลขอมูลท่ีผานการสังเคราะหเพ่ือระบุชี้เหตุแหง
ปญหา และความตองการของผูประกอบการใหแนชัด ซ่ึงนักวิจัยจําเปนตองพิจารณาถึงความเปนไปได ความ
เปนเหตุเปนผล พรอมกับการคาดการณและวางแผนกระบวนการทํางานภายใตบริบทของขอเท็จจริงท่ีเผชิอญ
อยู (3) การวิเคราะห product life cycle เพ่ือการประเมินหาวาสิ่งท่ีจะทํานั้นตองใชเวลาเทาใดและโอกาสท่ี
จะสรางรายไดใหกับผูประกอบการยาวนานแคไหน เปนตน  

                                         
16 ศึกษาขอ้มูลรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้ากเอกสารเร่ือง  “นวตักรรมการจดัการงานวจิยัเชงิพาณชิย”์ โดย ผศ. ดร.บณัฑิต อินณวงศ ์
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ในกระบวนการทํางานวิจัยรวมกับผูประกอบการ นักวิจัยเชิงพาณิชยตองใหความสําคัญกับการจัดแยก
กลุมผูประกอบการ ซ่ึงมีคุณลักษณะท่ีแตกตางกันไป เพ่ือจัดรูปแบบและการทํางานรวมกันใหเกิดความ
เหมาะสมระหวางนักวิจัยกับผูประกอบการ โดยเฉพาะนักวิจัยจะตองมีบทบาทในการเขาไปสรางพันธกิจรวม
อยางใกลชิดท้ังในการปรับเปลี่ยนความคิด (mindset) เก่ียวกับตัวสินคาหรือผลิตภัณฑท่ีจะพัฒนา การลงมือ
ทําการผลิต การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ และการขายหรือการทําธุรกิจ เปนตน ท้ังนี้ ในกลุม
ผูประกอบการท่ีเปน silver ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีสัดสวนท่ีสูงของอุตสาหกรรมอาหาร SME และสวนมากอยูใน
สถานภาพท่ีตองการความชวยเหลือสูง นักวิจัยจําเปนตองเขาไปประกบใหครอบคลุมครบท้ังวงจร คือคิด ทํา
และขายอยางเบ็ดเสร็จ  ในสวนของกลุม platinum  การเขาไปมีสวนรวมของนักวิจัยอาจจะจํากัดอยูท่ีการ
ชวยทําใหเกิดผลิตภัณฑตนแบบ เปนสําคัญ  

ท้ังนี้ ผลผลิตหลักท่ีสําคัญของชุดโครงการ ประกอบดวยชุดความรูจํานวน 2 ชุด ไดแก (1) ชุดความรู
สําหรับการสราง(พัฒนา)คน(ผูประกอบการ นักวิจัยในสถาบันการศึกษา บุคคลากรจากภาครัฐ เปนตน) และ 
(2) ชุดความรูสําหรับสราง(พัฒนา)ของ(การพัฒนาผลิตภัณฑ) นอกจากนี้ ไดจัดทําหลักสูตรการอบรมนักวิจัย
และผูประกอบการโดยรวมจํานวน 6 หลักสูตร  รวมถึงการจัดทําเอกสารถอดบทเรียนกระบวนการดําเนินงาน
วิจัยเชิงพาณิชย การจัดทําเอกสารการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑข้ึนเปนเอกสารเผยแพร  เปนตน   

กลไกบนเสนทางชุดความรูกระบวนการสรางคน: การขับเคล่ือนสูการสรางผลลัพธ 

การขับเคลื่อนเพ่ือใหเกิดเปนผลลัพธเปนภารกิจท่ีโครงการสามรถขยายผลหรือมีอิทธิพลถึงไดท้ัง
ทางตรงและทางออม ท้ังนี้เพราะไดมีผูมีสวนไดสวนเสียหรือภาคีหุนสวนเปาหมายเขามารวมสรางพันธกิจ 
เสนทางสูผลลัพธท่ีเกิดจากกิจกรรมของชุดโครกงารสรางคนหรือการยกระดับศักยภาพของคนใหมีขอความรู
ดานการจัดการ ประกอบดวย (1) การใหความรูกับกลุมผูประกอบการ(ภาคธุรกิจ) ภายใตกระบวนการ
ฝกอบรมเพ่ือปรับทัศนคติและสราง mindset ข้ึนใหม ใหเขาใจวิธีการทํางานรวมกับนักวิจัยและการรับฟง
ขอความคิดจากนักวิจัย เปดโอกาสใหนักวิจัยไดใชความรูเขามาชวยเสริมพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนไปตามความ
ตองการของผูประกอบการ (2) การใหความรูกับกลุมนักวิจัยในสถาบันการศึกษาและบุคคลากรภาครัฐ ภายใต
กระบวนการฝกอบรมทําใหนักวิจัยปรับทัศนคติและสราง mindset ใหมเก่ียวกับ entrepreneurship ใหกับ
ตัวนักวิจัย พรอมกับทําใหนักวิจัยเขาใจถึงวิธีการทํางานและแนวคิดของผูประกอบการ ซ่ึงการสรางนักวิจัยเชิง
พาณิชยจะตองทําใหเขาใจถึงกระบวนการการจัดการความรูควบคูไปกับการพัฒนาทักษะของนักวิจัย 
โดยเฉพาะทักษะการสรางความรวมมือกับผูประกอบการ  กระบวนการการถายทอดเทคโนโลยี กระบวนการ
สานประโยชนรวมกัน และกระบวนการสรางผลิตภัณฑท่ีตอบโจทยเชิงพาณิชยไดอยางชัดเจนสมบูรณ 

อนึ่ง การสรางสรรรคนวัตกรรมการจัดการการผลิตผลิตภัณฑจากงานวิจัยใหสามารถตอบสนองกับ
ความตองการของตลาด ภายใตกระบวนการจัดการ ACR หรือกระบวนการสานพลังความรวมมือในการผลิต
ผลงานวิจัยท่ีมีมิติมุมมองทางธุรกิจ  ตองมีองคประกอบจาก 2 องคประกอบ ไดแก (1) ในฝายสนับสนุน
(supporting arm) เปนการใหความสําคัญกับ การสรางสังคมท่ีมีจิตวิญญาณของความเปนผูประกอบการ และ
การสรางความเขมแข็งของชุมชนและเครือขาย ตลอดจนการใหความสําคัญกับการบริหารจัดการในสวนของ 
entrepreneurial management and engagement  (2) ในฝายทรัพยากร(resourcing arm) เปนการให
ความสําคัญกับเครื่องมือสําหรับการบริหารจัดการและการพัฒนาทักษะท่ีจําเปนเพ่ือใหเกิดกระบวนการ
ขับเคลื่อนเชิงพาณิชย ท้ังนี้ เครื่องมือท่ีจําเปน ประกอบดวย ความรูเก่ียวกับ  design thinking  การใช
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นวัตกรรมในการสรางคุณคาและมูลคา การวางแผนธุรกิจและการตลาด การวางแผนจัดการคุณคา การรับฟง
และการเปนโคชท่ีดี เปนตน   

ในท่ีนี้ นวัตกรรมการจัดการ ACR จึงเปนกระบวนการขับเคลื่อนใหเกิดระบบนิเวศวิจัยพาณิชยเชิง
พ้ืนท่ี(eco-research system for community business) ซ่ึงจะสนับสนุนและเอ้ือตอการพัฒนายกระดับ
ระบบเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก โดยสรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึนกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ของชุมชนฐานรากไปสูสถานภาพท่ีดีข้ึนตามมา 

กลไกบนเสนทางชุดความรูกระบวนการสรางของ: การขับเคล่ือนสูการสรางผลลัพธ 

ความตองการของกลุม SME ในการนํานวัตกรรมมาใชในการขับเคลื่อนธุรกิจ นอกจากจะชวย
ยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหสินคาและบริการของตนแลว  ยังจะชวยใหสินคาท่ีผลิต
เปนไปตามความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย บทบาทของโครงการในการนําเอาภาคีผูใชประโยชนในท่ีนี้
ไดแกกลุม SME ดานอาหารซ่ึงเปน end user มาพบกับนักวิจัย โดยเฉพาะพบกับนักวิจัยท่ีมีความเชียวชาญใน
ดานนั้นๆ เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการวินิจฉัยและวิเคราะหปญหาเชิงลึกและเทคนิคท่ีเกิดข้ึนกับผูประกอบการ
กอนเริ่มลงมือปฏิบัติการวิจัยจริง จึงเปนกิจกรรมท่ีโครงการใหความสนใจและผลักดันใหเกิดการปฎิสัมพันธ
ดังกลาวเกิดข้ึนเพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลง  

ในการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพาณิชย จําเปนตองมีกลไกของการขับเคลื่อนกิจกรรมของการนําเอาองค
ความรูจากสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานภาครัฐท่ีมีภาระกิจวิจัย ไปสูภาคีของผูประกอบการSME ซ่ึงในการ
พัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือใหเปนผลสัมฤทธิ์เกิดข้ึนนั้น มีกลไกท่ีสําคัญประกอบดวย (1) ฐานใจ(heart) หรือการ
เขาใจตน เขาใจลูกคา และเขาใจสภาพแวดลอม  (2) ฐานติด(head) หรือการเขาใจเชิงกลยุทธ การ
วางเปาหมาย การสรางคุณคาและนวัตกรรมใหกับสินคาและบริการ (3) ฐานกาย(hand) หรือการเขาใจวิธีการ
ทํางานท่ีถูกตอง  การออกแบบผลิตภัณฑท่ีตอบสนองความตองการของลูกคา 

การนําเครื่องมือ design thinking มาใหนักวิจัยไดเรียนรูมีความสําคัญเพราะชวยใหนักวิจัยมีความ
เขาใจและเขาถึงโจทยปญหา การวิเคราะหปญหาใหออก หรือการวิเคราะหใหเห็นถึงภาพรวมของปญหา 
พรอมๆกับการแสวงหาแนวทางในการแกปญหา เพ่ือตอบโจทยความตองการของผูประกอบการอยางถูกตอง 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา นอกจากนี้ยังเปนกรอบคิดใหเกิดนําเอาผลท่ีไดรับจากการวิเคราะห
และสังเคราะหสูการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ผานกระบวนการ extraction17 translation18 และ 
transformation19  

ดังนั้น จะเห็นไดวา ความสลับซับซอนของอุตสาหกรรมอาหาร SME ทําใหการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิง
พาณิชยตองอาศัยท้ังดานศาสตรและศิลป และจําเปนตองมีเปาหมายหรือวิสัยทัศน(vision) ซ่ึงเปนกรอบการ
ขยายผลสูการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวใหกับสังคมโดยรวม(love to see) แมวาเปาหมายท่ีเปนวิสัยทัศนจะ
เปนเรื่องอยากท่ีชุดโครงการจะไปสรางการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหกับสังคมโดยรวมไดท้ังหมด แตโครงการก็

                                         
17

 หมายถงึการนําปญัหาทีพ่บมาตคีวามเพือ่แยกส่วนระหว่างส่วนทีเ่ป็นแก่นและส่วนทีไ่มใ่ช่แก่น โดยนําแก่นของปญัหามาสู่ปญัหาวจิยั   
18

  หมายถึงกระบวนการถอดรหสัแก่นของปัญหาท่ีไดจ้ากการทาํขั้นตอน problem solving เพ่ือให้นกัวิจยัเขา้ใจและเขา้ถึงปัญหา 
19

 เป็นกระบวนการแปลงองคค์วามรู้(knowledge)lสู่วิธีการ(know how) เป็นข้ีนตอนของการนาํอง๕ความรู้ของวิธีการแกปั้ญหามาประยกุตใ์ห้

เหมาะกบัการใชจ้ริง 
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สามารถใชทรัพยากรท่ีมีอยูจัดทําโครงการเพ่ือตอบสนองในรูปของภาระกิจ(mission) เพ่ือการสนับสนุนใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในบางมิติใหเปนรูปธรรมข้ึนได เราเรียกขอบเขตท่ีโครงการสามารถขยายอิทธิพลถึงไดนี้วา
เปนขอบเขตของผลลัพธหรือเปนขอบเขท่ีโครงการอยากจะเห็น(like to see) สวนการท่ีจะมีกิจกรรมทําใหเปน
มรรคผลเกิดข้ึนในกรอบของเวลาระยะสั้นเรียกวาเปนขอบเขตท่ีโครงการคาดวาจะเห็น(expect to see) 
อยางไรก็ตาม ในบทความดังกลาวไมไดกลาวถึงบทบาทของการสรางความสัมพันธทางออมสูการใชประโยชน
ทางนโยบาย ซ่ึงหากทําไดจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในระยะกลางและยาวท่ีนักวิจัยในโครงการประสงคยาก
จะเห็นเกิดเปนจริงข้ึนได 

บทสงทาย 

 การจัดการงานวิจัยสูผลลัพธและผลกระทบเปนการสรางกลไกและกิจกรรมในรูปแบบตางๆ อัน
นําไปสูการขับเคลื่อนผลผลิตหรือผลงานท่ีเกิดข้ึนกับโครงการวิจัยใหกาวไปสูการใชประโยชนในมิติตางๆกับ
ชุมชนหรือสังคม โดยใหความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม ความสัมพันธ การตระหนักถึง ตลอดจน
รวมถึงการกระทําของภาคีชุมชนเปาหมาย ท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ท้ังโดยทางตรงและโดย
ทางออม ท้ังในขอบเขตท่ีโครงการควบคุมไดและในขอบเขตท่ีนอกเหนือการควบคุมของโครงการ ซ่ึงใน
บทความนี้ไดกลาวถึงแนวคิดเชิงตรรกะท่ีสําคัญประกอบดวย Logical Framework Outcome Mapping 
และ Theory of Change นกจากนี้ยังไดนําเอาโครงการการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ 
(HITAP) ชุดโครงการการขยายธุรกิจโคเนื้อไทย และชุดโครงการการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม
อาหารและการสรางแตมตอทางธุรกิจมาเปนกรณีศึกษา ท้ังนี้เพ่ือสะทอนใหเห็นรูปแบบและกลไกในการ
จัดการผลผลิตหรือผลงานจากโครงการวิจัยสูการใชประโยชนในรูปแบบตางๆ ซ่ึงอาจกลาวไดวาในการ
ออกแบบรูปแบบของกลไกการจัดการในกิจกรรมตางๆของแตละโครงการสูการสรางผลลัพธและผลกระทบกับ
สังคมนั้นพบวามีรูปแบบขององคประกอบท้ังศาสตรและศิลปควบคูกันไป  
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