ระบบประเมินผล
การวิจยั และพัฒนาของประเทศ

โดย
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
สถาบนวจยเพอการพฒนาประเทศไทย
17 พฤษภาคม 2555

หัวข้อการนําเสนอ
หวขอการนาเสนอ
ความสําคัญของระบบประเมินผล กรอบแนวคิด และคําจํากัดความ
ตัวชี้วดั สําหรับระบบประเมินผลการวิจยั และพัฒนา
ั นาในภาพรวม
ใ
แนวทางการประเมินผลการวิจยั และพัฒ
การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบสาขาเกษตร
การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สุขุ ภาพ
7. การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบสาขาสังคมศาสตร์
8. การประเม
ป ิ นผลลัพั ธ์แ์ ละผลกระทบสาขามนุษยศาสตร์์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

1

ความสาคญของระบบประเมนผล
ความสํ
าคัญของระบบประเมินผล
กรอบแนวคิด และคําจํากัดความ
3

ประโยชน์ ของระบบประเมินผลการวิจยั และพัฒนา

• สร้างกลไกการพร้อมรับผิดรับชอบ (accountability) ใน
การใช้งบประมาณของหน่ วยงานวิจยั และหน่ วยงานให้
ทุทนวิ
นวจย
จยั
• หน่ วยงานด้านนโยบายมีขอ้ มูล ในการกําหนดนโยบาย
และจัดั สรรทรัพั ยากรในการวิ
ใ
จยั และพัฒ
ั นาให้
ใ ตอบสนอง
ต่อความต้องการของสังคม

4

รูปแบบในการสร้างความรู้ด้วยการวิจยั และพัฒนา
รูปแบบที่ 1:
การวิจยั พืน้ ฐาน
ฐ

การสร้างความรูต้ ามความต้องการของนักวิจยั
ทีค่ อ่ นข้างเป็ นอิสระจากสังคม

รูปแบบที่ 2: การวิจยั
ประยุกุ ต์/ การพัฒนา

การสร้างความรูใ้ นบริบทของสังคม
จึงต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

5

ความแตกต่างของสองรูปแบบในการสร้างความรู้
การสร้างความรูใ้ นการวิจยั พืน้ ฐาน

การสร้างความรูใ้ นการวิจยั ประยุกต์
และการพัฒนา
การตัง้ ปญั หาและการหาคําตอบอยูใ่ นบริบททาง การตัง้ ปญั หาและการหาคําตอบอยูใ่ นบริบทของ
วิชาการ (academic)
นําไปประยุกต์ใช้ (application)
การสนับสนุนการวิจยั โดยรัฐทําโดยการให้ทุน
มีความหลากหลายในวิธกี ารสนับสนุ นด้าน
วิจยั ต่อมหาวิทยาลัย
เงินทุนในการวิ
ใ
จยั
มักศึกษาตามสาขาวิชา (disciplinary)
มักมีการศึกษาข้ามสาขาวิชา (transdisciplinary)
ใ ก้ ลไกการรั
ใช้
ไ
บั ประกันั คุณภาพภายใน
ใ (internal ใช้
ใ ก้ ลไกการรั
ไ
บั ประกันั คุณภาพโดยความพร้
โ
อ้ ม
quality control)
รับผิดต่อภายนอก (socially accountable)
ผูป้ ระเมินิ ผลการวิจิ ยั คือื นักั วิจิ ยั ด้ว้ ยกันั (peer ผูป้ ระเมินิ ผลการวิจิ ยั คือื ผูเ้ ชีย่ี วชาญ (expert)
review)
ทีม่ า: ปรับปรุงแก้ไขจาก Gibbons et al. (1994)
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ภาพรวมของระบบการวิจยั และพัฒนา
ผลกระทบ (impact)
ผลลัพธ์ (outcome)
ผลผลิต (output) จากการวิจยั พืน้ ฐาน

ผลผลิต (output) จากการวิจยั ประยุกต์/การพัฒนา

มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยั

สถาบันทางสังคม

ภาคเอกชน
ทรัพยากร และโครงสร้างพืน้ ฐาน

สภาพแวดล้อมทางนโยบาย
ทีม่ า: คณะผูว้ จิ ยั ดัดแปลงจาก Arnold and Kuhlman (2001)

7

ระบบการประเมินผลวิจยั และพัฒนา: คําถามสําคัญ
ปประเทศไทยได้
ไ ไ ล้ งทุนใในการวิจิ ยั และพัฒ
ั นาอย่า่ งเหมาะสมหรือื ไม่
ไ ่
(Are we doing the right thing?)
• มีการลงทุนวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้างความรูใ้ นการวิจยั พืน้ ฐาน และการวิจยั ประยุกต์
และพัฒนา ในสัดส่วนอย่างไร
• มีการวิจยั และพัฒนาในสาขาต่างๆ ในสัดส่วนทีเ่ หมาะสมหรือไม่

การลงทุนในการวิ
ใ
จิ ยั และพัฒ
ั นาของประเทศไทยก่
ป
ไ อ่ ให้
ใ เ้ กิดิ ผลใน
ใ
ลักษณะทีพ่ งึ ปรารถนาหรือไม่ (Are we doing the things right?)
• นําผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบในด้านต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากระบบวิจยั และพัฒนา
โดยรวมและในแต่ละสาขา ไปเปรียบเทียบกับทรัพยากรทีใ่ ช้หรือความคาดหวังของ
สังคม
8

กระบวนการสร้างความรู้ผา่ นการวิจยั และพัฒนา
ปจั จัยนําเข้า
(input)

กระบวนการบริหารจัดการ
(process)

ผลผลตต
ผลผลิ
(output)

ผลลัพธ์/ผลกระทบ
(outcome/impact)

9

อะไรคือการวิจยั และพัฒนา?

คําจํากัดความ

“งานทีม่ ลี กั ษณะสร้างสรรค์ ซึง่ ดําเนินการอย่างเป็ นระบบ
เพือ่ เพิม่ พูนคลังความรู้ ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับมนุษย์ วัฒนธรรม
และสังคม รวมถึงการใช้ความรูเู้ หล่านี้เพือ่ การประยุกุ ต์ใช้
ในแนวทางใหม่” *

องค์ประกอบ

• ไม่เคยมีใครทํามาก่อน (novelty) และสามารถเพิม่ พูน
ความรู้
• การแก้ไขปญั หาทีไ่ ม่สามารถเห็นได้ชดั แจ้งล่วงหน้าโดย
คนในวงการ

* “Research and experimental development (R&D) comprise creative work undertaken on a
systematic basis in order to increase the stock of knowledge, including knowledge of man,
culture and society, and the use of this stock of knowledge to devise new applications.”

ทีม่ า: คูม่ อื ฟราสคาติ (2002)
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การจัดกลุ่มวิจยั และพัฒนา (R&D)
ตามประเภท R&D

ตามสาขา R&D

ตามผูทู้ าํ R&D

การวิจยั
พืน้ ฐาน

การวิจยั
ประยุกต์

การพัฒนาเชิง
ทดลอง

ตามคูม่ อื ฟราสคาติ (2002)
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์การแพทย์
เกษตรศาสตร์
ตามคูม่ อื ฟราสคาติ (2007)

สังคมศาสตร์
มนุ ษยศาสตร์

อุดมศึกษา
หนวยงานรฐ
หน่วยงานรัฐ

รัฐวิสาหกิจ
รฐวสาหกจ

เอกชนทีแ่ สวงหาผลกําไร
เอกชนทีไ่ ม่แสวงหาผลกําไร
ปรับจากคูม่ อื ฟราสคาติ (2002)
11

การแบ่งสาขา (1)
()
สาขาการศึกษาหลัก
1. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
(natural sciences)

2. วิศิ วกรรมศาสตร์แ์ ละ
เทคโนโลยี
(engineering and
technology)

สาขาการศึกษาย่อย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1
1.
2.

คณิตศาสตร์ (mathematics)
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (computer and information sciences)
วิทยาศาสตร์กายภาพ (physical sciences)
วิทยาศาสตร์เคมี (chemical sciences)
โ
โลกศาสตร์
แ์ ละวิทิ ยาศาสตร์ส์ งิ่ แวดล้อ้ ม (earth and related environmental sciences)
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ (biological sciences)
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติอน่ื ๆ (other natural sciences)
วศวกรรมโยธา
ิ
โ (civil
( i il engineering)
i i )
วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และสารสนเทศ (electrical engineering, electronic engineering,
and information engineering)
3 วศวกรรมเครองกล
3.
วิศวกรรมเครือ่ งกล (mechanical engineering)
4. วิศวกรรมเคมี (chemical engineering)
5. วิศวกรรมวัสดุศาสตร์ (materials engineering)
6 วศวกรรมการแพทย
6.
วิศวกรรมการแพทย์ (medical engineering)
7. วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม (environmental engineering)
8. เทคโนโลยีชวี ภาพด้านสิง่ แวดล้อม (environmental biotechnology)
ุ
((indutrial biotechnology)
gy)
9. เทคโนโลยีชวี ภาพด้านอตสาหการ
10. นาโนเทคโนโลยี (nano-technology)
11. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอ่นื ๆ (other engineering and technologies)
12

การแบ่งสาขา (2)
()
สาขาการศึกษาหลัก
สาขาการศึกษาย่อย
3. วิทยาศาสตร์การแพทย์และ 1. เวชศาสตร์พน้ื ฐาน (basic medicine)
สุขภาพ (medical and health 2. เวชศาสตร์ค์ ลินิ ิก (clinical medicine)
sciences)
3. สหเวชศาสตร์ (health sciences)
gy)
4. เทคโนโลยีชวี ภาพด้านสุขุ ภาพ ((health biotechnology)
5. วิทยาศาสตร์การแพทย์อ่นื ๆ (other medical sciences)
4. เกษตรศาสตร์
1. เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และประมง (agriculture, forestry, and fisheries)
(agricultural sciences)
2. สัตั วศาสตร์์ (animal and dairy sciences)
3. สัตวแพทยศาสตร์ (veterinary sciences)
4. เทคโนโลยชวภาพดานการเกษตร
เทคโนโลยีชวี ภาพด้านการเกษตร (agricultural biotechnology)
5. เกษตรศาสตร์อน่ื ๆ (other agricultural sciences)

13

การแบ่งสาขา (3)
()
สาขาการศึกษาหลัก
5. สังคมศาสตร์
(social sciences)

6. มนุ ษยศาสตร์
(humanities)

ทีม่ า: คูม่ อื ฟราสคาติ (2007)

สาขาการศึกษาย่อย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
7.
8.
9.

จิตวิทยา (psychology)
เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ (economics and business)
ศึกษาศาสตร์ (educational sciences)
สังคมวิทยา (sociology)
สงคมวทยา
นิตศิ าสตร์ (law)
รัฐศาสตร์ (political sciences)
ภูภมิมศาสตรดานสงคมและเศรษฐกจ
ศาสตร์ดา้ นสังคมและเศรษฐกิจ (social and economic geography)
สือ่ และการสือ่ สาร (media and communications)
สังคมศาสตร์อน่ื ๆ (other social sciences)

1.
2.
3.
4.

ประวัตศิ าสตร์และโบราณคดี (history and archaeology)
ภาษาศาสตร์และวรรณกรรม (languages and literature)
ปรัชญ
ญา จริยธรรม และศาสนา (philosophy, ethics, and religion)
ศิลปศาสตร์ ประวัตศิ าสตร์ศลิ ป์ ศิลปะการแสดง และดนตรี (arts, history of arts,
performing arts, and music)
5 มนุ
5.
มนษยศาสตร์
ษยศาสตรอนๆ
อน่ื ๆ (other humanities)
14

2

ตั
ตวชวดสาหรบการประเมนผล
วชี้วดั สําหรับการประเมินผล
ระบบการวิจยั และพัฒนา
15

แนวคิดในการออกแบบระบบประเมินผล
เป็ นข้อมลที
เปนขอมู
ลทผู
่ผม้ ีสวนไดเสยสามารถนาไปใชประโยชนไดจรง
ส่วนได้เสียสามารถนําไปใช้ประโยชน์ ได้จริง
เน้้ นการประเมินผลลัพธ์แ์ ละผลกระทบ
• เนนสราง
เน้ นสร้าง accountability และ value for money
• ไม่เน้ นการประเมินกระบวนการ

ทําให้
ใ การประเมินง่ายและมีต้นทุนตํา่ ที่สดุ ต่อทุกฝ่ าย
ิ นอื่น และเพมตวชวดใหมเทาทจาเปน
• ใช้
ใชตวชวดทมการใชอยู
ตวั ชี้วดั ที่มีการใช้อย่ในการประเม
นการประเมนอน
และเพิ่มตัวชี้วดั ใหม่เท่าที่จาํ เป็ น
• ลดภาระในการรายงานข้อมูล โดยเชื่อมโยงเข้ากับกระบวนการในปัจจุบนั

คํานึ งถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา
16

ลักษณะเฉพาะของการวิจยั แต่ละสาขา (1)
• เกษตรศาสตร์:
– เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในวงกว้างอาจเปลี่ยนปริมาณ และราคาของ
ผลผลิตการเกษตร หรอแมกระทงราคาของปจจยการผลต
ผลผลตการเกษตร
หรือแม้กระทังราคาของปั
่
จจัยการผลิต

• วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ:
– การวิจยั อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ซึ่งควรวัดแยกต่างหาก
– รฐมบทบาทมากในการใหบรการสาธารณสุ
รัฐมีบทบาทมากในการให้บริการสาธารณสขข จงตองคดผลกระทบตอ
จึงต้องคิดผลกระทบต่อ
ภาครัฐเป็ นพิเศษ

• สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์:
– งานศึ
งานศกษาประเดนในประเทศมกไมไดตพมพในวารสารภาษาองกฤษ
กษาประเด็นในประเทศมักไม่ได้ตีพิมพ์ในวารสารภาษาอังกฤษ
17

ลักษณะเฉพาะของการวิจยั แต่ละสาขา (2)
• สังคมศาสตร์:
– งานวิจยั อาจมีผลกระทบต่อนโยบาย ทัง้ การเปลี่ยนความเชื่อใน
สังคม การป้
สงคม
การปองกนไมใหนโยบายไมดหรอทาใหเกดนโยบายทด
องกันไม่ให้นโยบายไม่ดีหรือทําให้เกิดนโยบายที่ดี

• มนุษยศาสตร์:
– มีความหลากหลายในสาขาสูงมาก
– ผลงานไมนอยตพมพในรู
ผลงานไม่น้อยตีพิมพ์ในรปป monograph หรอ
หรือ book chapter หรอ
หรือ
ผลงานที่ไม่ใช่ text
– ฐานข้้อมูลผลงานตีีพิมพ์ไ์ ม่่สมบูรณ์์เท่่ากับั กรณีี ของวิทยาศาสตร์์
– เวลาในการอ้างอิงผลงานช้าแต่ยาวกว่ากรณี ของวิทยาศาสตร์
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ข้อมูลที่มีการจัดเก็บในปัจจุบนั
ปจั จัยนําเข้า
ปจจยนาเขา
ค่าใช้จา่ ยด้าน R&D ต่อ
GDP
(วช.+สวทน.)
จํจานวนนกวจยตอ
านวนนักวิจยั ต่อ
ประชากร
(วช.+สวทน.)

ผลผลิต
ผลงานตพมพและการ
ผลงานตี
พมิ พ์และการ
อ้างอิง ในวารสารวิชาการ
ในประเทศ (TCI)
ผลงานตีพมิ พ์และการ
อ้างอิง ในวารสารวิชาการ
ต่างประเทศ
ตางประเทศ
(ISI Thomson Reuters)
สิทิ ธิบิ ตั ร/อนุ สทิ ธิบิ ตั ร
(กรมทรัพย์สนิ ทาง
ปญั ญา)

ผลลัพธ์/ผลกระทบ
ผลลัพธ์/ผลกระทบใน
ระดับโครงการ
ระดบโครงการ
(วช.)
ผลลัพธ์/ผลกระทบใน
ระดบองค์
ก์ ร
ั
(สวทช. สกว. สวรส.
สวก.)
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากการวิจยั และพัฒนาใน
ระดับโครงการ (สวทช.)
ผลกระทบจากการสร้าง
นวัตกรรมในภาคธุรกิจ
(
(สวทน.)
)
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ตัวชี้วดั ภาพรวมที่เสนอให้ใช้
ปจั จัยนําเข้า
ปจจยนาเขา
ค่าใช้จา่ ยด้าน R&D ต่อ
GDP (วช.+สวทน.)
- ค่าใช้จา่ ยด้าน R&D
จําแนกตามหน่วยงานและ
ประเภทการวิจยั
จํานวนนักวิจยั ต่อ
ประชากร
(วช.+สวทน.)
- จํานวนนักวิจยั จําแนก
ตามหน่วยงาน
โครงสร้างพืน้ ฐาน

กระบวนการบริหาร
จัดการ*
การ*

ผลผลิ
ผลผลตต

การร่วมมือกับนักวิจยั
อืน่ /พันธมิตร/ผูม้ สี ว่ นได้
เสีย

ผลงานตีพมิ พ์และการ
อ้างอิง ในวารสารวิ
อางอง
ในวารสารวชาการ
ชาการ
ในประเทศ (TCI)

* optional

ผลงานตีพมิ พ์และการอ้างอิง
ในวารสารวิชาการต่างประเทศ
(ISI Thomson
Reuters/SCOPUS/อื่นๆ)
เอกสารอืน่ ๆ /กิจกรรม
เผยแพร่อน่ื ๆ/การยกย่อง
(การรายงานโดยผ้วจย)
(การรายงานโดยผู
จิ ยั )
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญาอื่นๆ
(กรมทรัพย์สนิ ทาง
ปญั ญา/อื่นๆ)

ผลลัพธ์/ผลกระทบ
ผลลพธ/
ผลลพธ
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ:
ผลกระทบเชงเศรษฐกจ:
มูลค่าส่วนเกิน
(economic surplus)
ผลกระทบเชิงสังคม:
คุณภาพชีวติ ความเท่า
เทียมกันในสังคม

ผลกระทบเชิงสิง่ แวดล้อม
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ตัวชี้วดั ด้านผลผลิต (1)
ผลงานตีพิมพ์ (publication) และการอ้างอิง (citations)
• ผลงานตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ (ฐานข้อมูล TCI)
• ผลงานตพมพในวารสารร
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดั
ดบนานาชาต
บนานาชาติ (ฐานขอมู
(ฐานข้อมลล ISI Thomson Reuters แล
และ SCOPUS +
ฐานข้อมูลอื่นๆ ในแต่ละสาขา)
• หนังสือ/บทความในหนังสือ (การรายงานโดยผูว้ ิ จยั )
• บทความในการประชุมวิชาการ (proceeding papers) และ บทความวิชาการอื่นๆ เช่น
discussion paper (การรายงานโดยผูว้ ิ จยั )
• วิทยานิพนธ์์

การประชุมและสัมมนาทางวิชาการ/การจัดนิทรรศการ/การจัดการแสดง ฯลฯ
การได้รบั การยกย่อง (esteem) จากวงการวิชาการต่างประเทศ
• การเป็ นวิทยากรรับเชิญ นักวิจยั รับเชิญ บรรณาธิการวารสารวิชาการ กรรมการของหน่ วยงาน
21
ต่างประเทศ

ฐานข้อมูลเฉพาะสาขาสังคม-มนุษยศาสตร์
ฐานข้อมูล

SCOPUS

สาขา

จํานวนวารสาร

ปี

p Reuters: Web of Science))
SSCI ((ISI Thompson

สังคมศาสตร์

1,700
,

1956-

AHCI (ISI Thompson Reuters: Web of Science)
CSA Worldwide Political Science Abstracts
(SCOPUS)
Econlit

มนุษยศาสตร์

1,150

1975-

รัฐศาสตร์

1,432

1975-

เศรษฐศาสตร์

500

1969-

Francis

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4,335

1984-

International Bibliography of the Social Science

เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา
และมนุ ษยวิทยา

2,600

1951-

PsycINFO

จิตวิทยา
จตวทยา

1 932
1,932

1872
1872-

Wilson Social Sciences Abstract

สังคมศาสตร์

420

1983-

Wilson Humanities Abstracts

มนุษย์ศาสตร์

400

1984-

Sociological Abstracts

สังคมวิทยา

2,000

1963-

America: History and Life

ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม

2,100

1964-

ABELL Online
O li

วรรณกรรม, ภาษา และวฒนธรรม
ั

800

1920
1920-

Historical Abstracts

ประวัตศิ าสตร์

2,100

1955-
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ตัวชี้วดั ด้านผลผลิต (2)
ทรัพั ย์ส์ ิ นทางปัปัญญา
•
•
•
•
•
•
•
•

ิ ิ ั / สิ ทธบตร
ิ ั
สสทธบตร/อนุ
การออกแบบอุตสาหกรรม
เครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธ์ ิ
ลขสทธ
ความลับทางการค้า
พันธุพ์ ืชใหม่
แบบผังภมมิ ขของวงจรรวม
แบบผงภู
องวงจรรวม
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

วรรณกรรม
นาฏกรรม
ฏ
ดนตรีกรรม
โสตทัศนวัสดุุ
ศิลปกรรม
ภาพยนตร์
สิ่งบันทึกเสียง
งานแพร่เสียงแพร่ภาพ

จิตรกรรม
ประติมากรรม
ภาพพิมพ์
ภาพถ่าย
ศิลปประยุกต์
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ตัวชี้วดั ด้านผลลัพธ์
1. ผลลัพธ์เชิงเทคโนโลยี (technological outcome)
• การนาเทคโนโลยหรอผลงานไปใช
การนําเทคโนโลยีหรือผลงานไปใช้ (adoption)
( d ti ) เชน
เช่น การอนุ
การอนญาตใช้
ญาตใชสทธ
สิทธิ (licensing)
(li i )

2. ผลลัพธ์เชิงสถาบัน (institutional outcome)
• การอ้างอิงผลการวิจยั ในการปฏิบตั ิ หน้ าที่ของหน่ วยงานรัฐ ทัง้ หน่ วยงานนิติบญ
ั ญัติ บริหารและตุลาการ
• การบัญญัติหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
• การกาหนดนโยบาย
การกําหนดนโยบาย หรื
หรอแนวทางการดาเนนงานของภาครฐ
อแนวทางการดําเนินงานของภาครัฐ เช่
เชนน มติ ครม.

3. ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม (behavioral outcome)
ิ ชาชีพ หรื
• การเปลี
การเปลยนแปลงพฤตกรรมหรอแนวทางปฏบต
่ยนแปลงพฤติกรรมหรือแนวทางปฏิบตั ิ (practice) ของธุ
ของธรก
รกจิ จ วชาการ
วิชาการ ววชาชพ
หรอประชาชน
อประชาชน

4. ผลลัพธ์เชิงแนวคิด (conceptual outcome)
• ความเข้าใจในนโยบายสาธารณะที่เปลี่ยนแปลงไป
• การถกอภิปรายในสังคม

5. การเสริมสร้า้ งความสามารถ (capacity building)
• ทักษะหรือขีดความสามารถของกลุ่มเป้ าหมายที่เปลี่ยนแปลงไป
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การวัดผลกระทบ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
• มูลค่าส่วนเกินทางเศรษฐกิจ (economic surplus) ซึ่งตีค่าเป็ นตัวเงิน
• ผลกระทบเชิงปริมาณที่ไม่สามารถตีค่าเป็ นตัวเงินได้ง่าย
• ผลกระทบเชิงคุณภาพที่สาํ คัญ

ผลกระทบทางสังคม
ผลกระทบทางสงคม
• ตัวชี้วดั ภาวะสังคม เช่น การกระจายรายได้ อัตราการเจ็บป่ วย ดัชนี ครอบครัวอบอุ่น ดัชนี ความอยู่เย็นเป็ นสุข
• ผลกระทบเชิงคุณภาพทีี่สาํ คัญ
ั

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
• ผลกระทบที่แปลงเป็ นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น Preventive/Replacement cost method
• ตวชวดภาวะสงแวดลอม
ตัวชี้วดั ภาวะส่ิ งแวดล้อม เชน
เช่น การใชพลงงาน
การใช้พลังงาน การปล่
การปลอย
อย CO2 พนทปาไม
พืน้ ที่ป่าไม้ ปรมาณของเสย
ปริมาณของเสีย
• ผลกระทบเชิงคุณภาพที่สาํ คัญ
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ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
มูลค่าส่วนเกินทางเศรษฐกิจ = มูลค่าส่วนเกินของผูผ้ ลิต +
ิ
ิโ +
่ ่
มูลคาสวนเกนของผู
บ้ รโภค
มูลค่าส่วนเกินของรัฐบาล
- ประมาณมูลค่าส่วนเกินทัง้ สามในช่วงระยะเวลาที่ R&D น่ าจะก่อให้เกิดผลกระทบ
- หักค่าใช้จ่ายด้าน R&D และการเผยแพร่ การลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อใช้ประโยชน์
- คิดลด (discount) เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
ดัชนี ชี้วดั ประสิทธิภาพที่คาํ นวณได้จากมูลค่าส่วนเกิน
• อัตราส่วนของผลประโยชน์
โ ์ ต่อต้้นทุน (Benefit-cost ratio)
• อัตราส่วนของผลประโยชน์ สทุ ธิต่อการลงทุน (Net Benefit-Investment ratio)
• อตราผลตอบแทนจากการลงทุ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทนน (Internal Rate of Return)

ข้อควรระวังในการวัดผลกระทบ
ต้ตองกาหนดสถานการณเปรยบเทยบในกรณทไมมการทาวจยและพฒนา
องกําหนดสถานการณ์เปรียบเทียบในกรณี ที่ไม่มีการทําวิจยั และพัฒนา
(counterfactual)
ต้องกําหนดสัดส่วนของผลกระทบที่เกิดขึน้ จากการทําวิจยั และพัฒนา
เทียบกับผลกระทบที่เกิดขึน้ จากปัจจัยอื่นๆ (attribution)
เทยบกบผลกระทบทเกดขนจากปจจยอนๆ
ต้องป้ องกันการนับซํา้ (double counting)
ต้องพิจารณาระยะเวลาที่จะเกิดผลกระทบ (timing) ที่เหมาะสม
27

3

ิ นผลการวิจยั และพัฒนาในภาพรวม
แนวทางการประเม
แนวทางการประเมนผลการวจยและพฒนาในภาพรวม
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แนวทางการประเมิน
1. การประเมินใน
เบือ้ งต้น
(Preliminary review)

ช่วงเวลาทําการ
ประเมิน
ทันทีหลังจาก
โ
โครงการเสร็
จ็ สิน้ิ

ประเมินโดย

หลักเกณฑ์ใน
การเลือก
ป ิ
ประเมน

เนื้ อหาในการ
ประเมิน

จํานวนโครงการ
ที่ถกู ประเมินจริง

หัวหน้าโครงการ
หรือื นกวิ
ั จิ ยหลก
ั ั

ทุุกโครงการ

ผลผลิตและข้อมูล
ทวไปของโครงการ
ั ่ ไป โ

ทัง้ หมด

2. การประเม
ป ิ นการนํํา
ผลงานวิจยั ไปใช้
(Adoption study)

3-4 ปี หลังจาก
โครงการเสร็จสิน้

นักวิจยั อื่น (Peer
Review)

33. การประเมนผลกระทบ
การประเมินผลกระทบ
(Impact assessment
study)

5-10 ปี หลังจาก
โครงการเสร็จสิน้

ทีป่ รึกษา
ภายนอก

โโครงการขนาด
ใหญ่

โครงการขนาด
ใหญ่ทม่ี กี ารนํา
ผลงานไปใช้มาก

หมายเหตุ: คําว่า “โครงการ” ในทีน่ ้ีหมายความรวมถึง “โครงการ” (project) และ “ชุดโครงการ” (program)

การสํารวจการนํา
ผลงานวิจยั ไปใช้
ผลลัพธ์และผลกระทบ
เบือ้ งต้น

การวเคราะห
การวิ
เคราะห์
ผลประโยชน์และ
ต้นทุนในรายละเอียด

น้ อย

น้ อยมาก
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รายละเอียดในการประเมิน (1)
1. การประเมินเบือ้ งต้น (Preliminary Review)
ข้อมูลทัวไปของโครงการ:
่
หมายเลขโครงการ ชือ่ โครงการ หัวหน้าโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ เงิ
ระยะเวลาดาเนนการ
เงนทุ
นทนน สนคาหรอเทคโนโลย
สินค้าหรือเทคโนโลยี โครงการที
โครงการทเกยวของกน
เ่ กีย่ วข้องกัน
ปัจจัยป้ อนเข้า (Inputs): ค่าใช้จา่ ยด้าน R&D จํานวนเทียบเท่านักวิจยั ทํางาน
เต็ม็ เวลา
กระบวนการบริหารจัดการ (Process): ภาคีเครือข่ายวิจยั
ผลผลิต (Outputs): ดูตวั ชีว้ ดั ด้านผลผลิตทีก่ ล่าวมาแล้ว
ผลลัพธ์เบือ้ งต้น (Initial outcomes): ดูดตัตววชวดดานผลลพธทกลาวมาแลว
ผลลพธเบองตน
ชีว้ ดั ด้านผลลัพธ์ทก่ี ล่าวมาแล้ว โดย
เน้นทีผ่ ใู้ ช้ลาํ ดับแรก (initial users)
แนวโน้ มการนําผลงานวิจยั ไปใช้ (expected adoption profile)
แนวโนมการนาผลงานวจยไปใช
การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเบือ้ งต้น 30

รายละเอียดในการประเมิน (2)
2. การประเมินการนําผลงานวิจยั ไปใช้ ((Adoption study)
y) และการ
ประเมินผลกระทบ (Impact assessment study)
 ปัจจัยป้ อนเข้า: เหมือนการประเมินเบือ้ งต้น + ค่าใช้จา่ ยในการเผยแพร่ผลงาน
ตลอดจนคาใชจายดานโครงสรางพนฐานตาง
้ ้ื
่ ๆ ทจํี ่ าํ เปนในการนํ
ป็ ใ
ําผลงานไปใช
ไปใ ้
่ใ ้่ ้ โ
 ผลผลิต: เหมือนการประเมินเบือ้ งต้น แต่จะมีรายละเอียดมากขึน้ เนือ่ งจากผลงาน
ตีพมิ พ์แ์ ละการยืน่ ขอจดสิทธิบตั รต่าง ๆ น่าจะรูผ้ ลแล้ว
 ผลลัพธ์: วิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงของนโยบาย แนวทางการปฎิบตั ิ (practices)
เทคโนโลยี การถกเถียง (debate) การเสริมสร้างความสามารถ (capacity building)
ของผูใ้ ช้ผลงานวิจยั ในลําดับแรกจนถึงลําดับสุดท้าย (next users to final users) ใน
รายละเอียด
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รายละเอียดในการประเมิน (3)
2. การประเมินการนําเอาผลงานวิจยั ไปใช้ (Adoption study) และ
่
การประเม
ป ิ นผลกระทบ (Impact assessment study) (ตอ)

การนําเอาผลงานวิจยั ไปใช้ (Adoption):
ระดับการนําเอาผลงานไปใช้ในช่วงเวลาต่าง ๆ (Adoption profile)
แรงจูงู ใจในการนําเอาผลงานไปใช้ (incentives)
ปัจจัยทีส่ ่งเสริมหรือเป็ นอุปสรรคในการนําเอาผลงานไปใช้
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รายละเอียดในการประเมิน (4)
2. การประเมินการนําเอาผลงานวิจยั ไปใช้ (Adoption study) และ
การประเมินผลกระทบ (Impact assessment study) (ต่อ)
 ผลกระทบ: การประเมินผลกระทบเปรียบเทียบกับ counterfactuals
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ผลกระทบทางเศรษฐกจ:
 การเปลีย่ นแปลงของอุปสงค์-อุปทานของตลาดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงเพือ่ ประมาณมูลค่า
ส่วนเกินทางเศรษฐก
ฐ ิจ
 การวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจอืน่ ๆ ทีค่ ิ ดมูลค่าเป็ นเงินได้ยาก
 ผลกระทบภายนอก (spillovers) เช่น ทักษะแรงงานดีข้ ึนส่งผลต่อภาคอืน่ ๆ
ิ
ิ ั ั้ ี
่
 ผลกระทบตอราคาปจจยการผลตและราคาสนคา:
ปั ั
สิ ้ ในกรณทการใชผลงานวจยนนมผลกระทบใน
ใ
ี ี ่ ใช้
ใ
วงกว้าง
 การทํา Validation, Attribution, Sensitivity analysis

ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม: การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้ทรัพยากร
การใช้สารเคมี ฯลฯ
ผลกระทบด้านสังคม: สุขภาพ ความเท่าเทียมกันในการจัดสรรทรัพยากร
การตัดสินใจ จริยธรรมฯลฯ
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4

การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบสาขาเกษตร
การประเมนผลลพธและผลกระทบสาขาเกษตร
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ACIAR (Australian Center for International Agricultural Research)
่ ไ
ดาเนนการประเมนในสามรู
ํ ิ
ป ิ ใ ส ปแบบอยางไร
 ในช่วงปี 2543-2550, ACIAR ดําเนินโครงการวิจยั
เสร็จสิ้นประมาณ 300 ชุดโครงการ โดยมีขนาดของ
ชุดโครงการเฉลี
โ
่ีย $A 250,000
 ชุดโครงการที่มีขนาดใหญ่กว่า $A 400,000 จะถูก
คัดเลือกเพื่อทํา Adoption studies ทําให้มี 76 ชุด
โ
ไ ้รบั การประเม
ป ิ นในช่
ใ ่วงระยะเวลาดังั กล่่าว
โครงการได้
 ในแต่
ใ ละปี ประมาณ 5-6 ชุดโครงการจะถู
โ
กคัดเลือก
เพื่อทําการประเมินผลกระทบในรายละเอียด
(Impact
(I
t AAssessmentt study)
td)
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ิ จยั ด้านเกษตรและนันยตอการปร
ิ นผลกระทบ
ลักษณะเฉพาะของงานว
ลกษณ
เฉพา ของงานวจยดานเกษตรแล
ยต่อการประเม
เมนผลกร
ทบ
1.

ิ จยั ด้านการเกษตรบางอย่างอาจมีผลกระทบในวงกว้าง
งานวจยดานการเกษตรบางอยางอาจมผลกระทบในวงกวาง
งานว
 การเลือกแบบจําลองและระดับของการวิเคราะห์ที่เหมาะสม

2.

ความสําคัญของการนําเอาผลงานวิจยั ไปใช้ (Adoption)
 สมมุ
สมมตติ ฐานทใชในการประมาณแนวโนมการนาเอาผลงานวจยไปใช
ฐานที่ใช้ในการประมาณแนวโน้ มการนําเอาผลงานวิจยั ไปใช้ (Adoption
profile) ต้องสมเหตุสมผล หรือในกรณี ของการทําการสํารวจการนําเอาผลงานวิจยั ไป
ใช้ (Adoption survey) ต้องใช้วิธีการที่เป็ นมาตรฐาน น่ าเชื่อถือ

3.

การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกร (capacity building) มีความสําคัญเป็ นอย่าง
มากต่อความสําเร็จของโครงการ
 ในบางกรณี อาจต้องมีการทําสํารวจเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มเติม
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ตัวอย่าง 1: การประเมินการนําผลงานวิจยั ไปใช้
(Adoption study) (1)
แรงจูงใจในการศึกษา เพือ่ พัฒนาผลิตภาพในการผลิตถัวเหลื
่ องของเวียดนาม โดยใช้สายพันธุท์ ่ี

ให้ผลผลิตสงตลอดจนการพั
ใหผลผลตสู
งตลอดจนการพฒนาแนวทางการเพาะปลู
ฒนาแนวทางการเพาะปลกก
ข้อมูลเบือ้ งต้นของโครงการ
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ตัวอย่าง 1: การประเมินการนําผลงานวิจยั ไปใช้
(Ad ti study)
(Adoption
t d ) (2)
ผลผลิ ต
• ถัวเหลื
่ องสายพันธุใ์ หม่ทเ่ี หมาะกับเวียดนาม
• องค์ความรู้
• แนวทางการปรับปรุุงการจัดการฟาร์มและชลประทานสําหรับเวียดนาม
• การกําหนดยุทธศาสตร์การเพาะพันธุถ์ วเหลื
ั ่ องของเวียดนาม
• สาเหตุของผลิตภาพการผลิตทีต่ ่าํ ของถัวเหลื
่ องในเวียดนาม

ผลลัพธ์
• เกษตรกรทเปนกลุ
เกษตรกรทีเ่ ป็ นกล่มเปาหมายนาเอาถวเหลองสายพนธุ
เป้าหมายนําเอาถัวเหลื
่ องสายพันธ์ใหมไปใช
หม่ไปใช้ (ดู
(ดการนํ
การนาผลงานวจยไปใชดานลาง)
าผลงานวิจยั ไปใช้ดา้ นล่าง)
• การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรเรือ่ งการจัดการฟาร์ม
• การพัฒนานักวิจยั เกษตรเรือ่ งการผสมสายพันธุถ์ วเหลื
ั ่ อง โดยนักวิจยั เกษตรในโครงการหลายคนมีการศึกษาต่อใน
ั
สถาบนการศึ
กึ ษาเฉพาะทางในระดบที
ใ
ั ส่ี งู ขึน้ึ และยงมี
ั กี ารพฒนาเครื
ั
อื ข่า่ ยนกวิ
ั จิ ยเวี
ั ยี ดนามเชือ่ื มโยงกบนานาชาติ
โ ั
ิ
• Staff ของโครงการนี้ยงั สามารถเป็ นหัวหน้าโครงการในโครงการวิจยั ใหม่ ๆ ของ ACIAR
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ตัวอย่าง 1: การประเมินการนําผลงานวิจยั ไปใช้
(Ad ti study)
(Adoption
t d ) (3)
การนําผลงานวิจยั ไปใช้ (Adoption)
เทคโนโลยี

ระดับการยอมรับ

ถัวั ่ เหลืืองสายพันั ธุใ์ หม่่

Nf

เทคนิคการจัดการฟาร์มที่ดีขึน้

N

O:ไม่มกี ารนําผลงานวิจยั ไปใช้ ทัง้ โดยผูใ้ ช้ลาํ ดับแรกหรือลําดับสุดท้าย
N: มีการนําผลงานวิจยั ไปบ้างใช้โดยผ้ใู ช้ลาํ ดับแรกแต่ไม่มกี ารนําไปใช้โดยผ้ใู ช้ลาํ ดับสดท้
ุ าย
Nf: มีการนําผลงานวิจยั ไปใช้เต็มทีโ่ ดยผูใ้ ช้ลาํ ดับแรกและมีการนําไปใช้บา้ งโดยผูใ้ ช้ลาํ ดับสุดท้าย
NF: มีการนําผลงานวิจยั ไปใช้เต็มทีท่ งั ้ โดยผูใ้ ช้ลาํ ดับแรกและผูใ้ ช้ลาํ ดับสุดท้าย

ผลกระทบในเบือ้ งต้น: เพิม่ รายได้และความมันคงด้
่ านอาหาร (โปรตีน) สําหรับเกษตรกรรายย่อย ตลอดจน
ตอบสนองต่อการขยายตัวของภาคปศุสตั ว์และการผลิตนํ้ามันพืชซึง่ ต้องใช้ถวเหลื
ั ่ อง
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ตัวอย่าง 2: การประเมินผลกระทบ1
(i
(impact
t assessmentt study)
t d ) (1)
แรงจูงใจในการศึกษา: เพือ่ พัฒนาคําแนะนําการใช้ป๋ ยเคมี
ุ ภายใต้แนวคิดการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพืน้ ที่ โดย
การพัฒนาชุดวิเคราะห์และตรวจสอบ NPK ในดิน และพัฒนาโปรแกรมในการให้คาํ แนะนําการใช้ป๋ ยุ
ข้อมูลทัวไปของโครงการ:
่
งบจาก สกว. เป็ นจํานวนเงินรวม 20.1 ล้านบาท ระยะเวลาวิจยั 2540-2550 เริม่ ส่งเสริม
เทคโนโลยีในปี 2549 ปททาการวเคราะหคอป
เทคโนโลยในป
ปี ทท่ี าํ การวิเคราะห์คอื ปี 2552
ปัจจัยนําเข้า:
 งบประมาณในการวิจยั

 นักวิจยั ที่เข้าร่วมในโครงการ 27 ราย
 ต้นทุนในการส่งเสริมเทคโนโลยี 2.1 ล้านบาทต่อปี เป็ นระยะเวลา 10 ปี (200 บาทต่อครัวเรือน โดย
สมมุติให้้มีการจัดฝึ กอบรมปี ละ 10,500 ครัวเรือน เป็็ นระยะเวลา 10 ปี )
หมายเหตุ 1. ตัวอย่างการประเมินผลกระทบจาก สมพร อิศวิลานนท์ และสุวรรณา ประณีตกุล (2552)
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ตัวอย่าง 2: การประเมินผลกระทบ
(i
(impact
t assessmentt study)
t d ) (2)
ผลผลิต:
 ผลผลิตของโครงการแต่ละระยะ
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ตัวอย่าง 2: การประเมินผลกระทบ
(i
(impact
t assessmentt study)
t d ) (3)
ผลผลิต: (ต่อ)
 ผลงานตีพิมพ์
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ตัวอย่าง 2: การประเมินผลกระทบ
(i
(impact
t assessmentt study)
t d ) (4)
ผลลัพธ์:
•
•
•

กลุม่ เกษตรกรเป้าหมายมีการนําเอาเทคโนโลยีไปใช้อย่างต่อเนื่อง (ดูการนําผลการวิจยั ไปใช้ดา้ นล่าง)
การเพิม่ ศักยภาพในการจัดการฟาร์มของเกษตรกร (capacity building)
ฝึกนกวิ
ั จิ ยรุ
ั น่ ใใหม่ใ่ นรูปของการเข้า้ ร่ว่ มทําํ วิทิ ยานิิพนธ์ร์ ะดบปริ
ั ปญ
ิ ญาโท
โ 4 ราย และปริ
ปญ
ิ ญาเอก 2 ราย

การนาผลการวจยไปใช
การนํ
าผลการวิจยั ไปใช้ (Adoption):
•
•

•

ในปี 2549 เกษตรกรนําเทคโนโลยีน้ีไปใช้ในทีน่ า 1,759.2 ไร่ (สอบถามนักวิจยั )
ในปี 2550-2551 มีการใช้ในพืน้ ที่ 2,932 ไร่ (สอบถามผูนู้ ําเกษตรกร) โดยเฉพาะกลุุม่ เกษตรกรผูปู้ ลูกู ข้าวทีเ่ ข้ารับการ
ฝึกอบรมและร่วมทําแปลงทดลองใน จ.สุพรรณบุรี พิษณุโลกและฉะเชิงเทรา (รวม 116 ราย) มีการนําเอาเทคโนโลยีไปใช้
อย่างต่อเนื่อง
ตัง้ แต่ปี 2552 สมมุ
ตงแตป
สมมติตใหมการรบเทคโนโลยไปใชปละ
ให้มกี ารรับเทคโนโลยีไปใช้ปีละ 10,500
10 500 ครวเรอน
ครัวเรือน (แตละครวเรอนถอครองไรนาเฉลย
(แต่ละครัวเรือนถือครองไร่นาเฉลีย่ 18.4
18 4 ไร)
ไร่) โดยม
โดยมี
เป้าหมายการนําเอาเทคโนโลยีไปใช้สงู สุด (Maximum adoption rate)ที่ 25% ของจํานวนครัวเรือนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวใน
เขตชลประทานภายในระยะเวลา 10 ปี
43

ตัวอย่าง 2: การประเมินผลกระทบ
(impact assessment study) (5)
การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact Assessment)
 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ:
o ลดต้นทุนการใช้ป๋ ยเคมี
ุ ได้เฉลีย่ ไร่ละ 21.5 กก.คิดเป็ นมูลค่าเฉลีย่ 457.2 บาท
o ลดการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื เฉลีย่ ไร่
ไ ละ 38.01 บาท
o ประหยัดอัตราการใช้เมล็ดพันธุเ์ ฉลีย่ ไร่ละ 10 กก. คิดเป็ นมูลค่า 113.87 บาท รวมแล้วสามารถลดต้นทุนการผลิตได้
เฉลีย่ ไร่ละ 609.08 บาท
o เกษตรกรยังได้ผลผลิตข้าวเฉลีย่ ต่อไร่ทส่ี งู ขึน้ ไร่ละ 163.37 กก. คิดเป็ นมูลค่า 1,800.53 บาท
>> รวมประโยชน์ทงั ้ หมดจากโครงการ 2,409.61 บาทต่อไร่ ต่อ 1 ฤดูการผลิต
( ตวอยางการคานวณ
(ดู
ั ่
ํ
B fit C t ratio,
Benefits-Costs
ti IRR โดยใชโปรแกรม
โ ใช้โป
DREAM ไดจากตารางดานลาง)
ไ ้
้ ่ )

 ผลกระทบทางสังคม: กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพให้กบั เกษตรกร (empowerment) เพิม่ ทักษะในการจัดการฟาร์ม
คือสามารถทดสอบธาตุอาหารพืชในดินได้ดว้ ยตัวเอง มีการจดบันทึกต้นทุนในการเพาะปลูก และรายรับรายจ่ายของ
ครัวเรือน และสามารถเผยแพร่ความรูใ้ ห้กบั เพือ่ นเกษตรกร

 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม: การลดใช้ป๋ ยเคมี
ุ เป็ นการลดสารตกค้างในดินและนํ้า ซึง่ ส่งผลต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
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ตัวอย่าง 2: การประเมินผลกระทบ
(impact assessment study) (6)

 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity analysis)
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5

ิ นผลลัพธ์และผลกระทบ
การประเม
การประเมนผลลพธและผลกระทบ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
46

ลักษณะเฉพาะของงานวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และนยตอการประเมนผลกระทบ
ป ิ
ั ่
ิ เคราะห์ผ์ ลกระทบในเช
่ ใ
หนวยในการว
ใ ิ งเศรษฐกิ จของงานวิ จยด้
ั ้านนีี้ คือ “บริษท”
ั
 การมีข้อมูลที่ครบถ้วนและน่ าเชื่อถือในระดับบริษทั
2. งานวิจยั ด้้านวิ ทยาศาสตร์แ์ ละเทคโนโลยี
ใ ป
ไ ป็ นลักั ษณะงานทีี่มี
โ โ ีหลาย ๆ ชิ้ นในประเทศไทยเป็
วัตถุประสงค์ไปในเชิงของการพัฒนาคุณภาพชีวิตมากกว่างานวิจยั ที่มีศกั ยภาพในการพัฒนา
ให้เป็ นธรก
ใหเปนธุ
รกจิ จ
 การใช้วิธีการที่เหมาะสมในการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
3 งานวจยดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยในไทยสวนใหญยงขาดการถายทอดไปสู
3.
งานวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในไทยส่วนใหญ่ยงั ขาดการถ่ายทอดไปส่
ภาคเอกชนเพื่อพัฒนาต่อไปในเชิงธุรกิจ
 ผลกระทบในเชงเศรษฐกจในลกษณะนอาจจะยงมจากด
ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจในลักษณะนี้ อาจจะยังมีจาํ กัด
1.
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ตัวอย่าง: การประเมินผลกระทบ
(impact assessment study) (1)
แรงจูงใจในการศึกษา

พัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการใช้หลักการของ Finite
element
l
t และ Computer-Aided
C
t Aid d engineering
i i เพอประหยดเวลาและวตถุ
เพือ่ ประหยัดเวลาและวัตถดิดบ รวมถงลดของเสย
รวมถึงลดของเสีย
ทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการผลิต และสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ทม่ี โี ครงสร้างและความแข็งแรง
ของวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของลักษณะการใช้งานจริง

ข้อมูลทัวไปของโครงการ
่

งบประมาณจาก..............................................เป็ นจํานวนเงินรวม....................................บาท
ระยะเวลาวิจยั .................................................เริม่ ส่งเสริมเผยแพร่เทคโนโลยีในปี ...................
ปีี ทท่ี าํ การวิเิ คราะห์ค์ อื ปีี ..........................................................................................................

ปัจจัยนําเข้า

งบประมาณในการวิจยั
ชืื่อโครงการ
โ

..............................ระยะที่ 1
..............................ระยะที่ 2
รวมงบประมาณวิ จยั (บาท)

ปีี ที่ีเริิ่ มต้้น

ปีี ที่ีสิ้ นสุด

ระยะเวลา (ปีี )

งบประมาณ (บาท)

x

y

z

w

นักวิจยั ทีเ่ ข้าร่วมในโครงการ ................................................................ราย
ต้นทนในการส่
ตนทุ
นในการสงเสรมเผยแพรเทคโนโลย................................
งเสริมเผยแพร่เทคโนโลยี
บาทต่อปี (คานวณจากอะไร?)
บาทตอป
(คํานวณจากอะไร?)
ส่งเสริมเผยแพร่เทคโนโลยีเป็ นระยะเวลา...............................................ปี
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ตัวอย่าง: การประเมินผลกระทบ
(impact assessment study) (2)
ผลผลิต

(1) ผลผลิตของโครงการแต่ละระยะ
โครงการ
............................ระยะที่ 1
............................ระยะที่ 2

ผลผลตในรู
ผลผลิ
ตในรปแบบ
ปแบบ
เทคโนโลยี

ผลผลตในรู
ผลผลิ
ตในรปแบบ
ปแบบ
การพัฒนาขีดความสามารถ

ผลผลตในรู
ผลผลิ
ตในรปแบบ
ปแบบ
นโยบาย

x

y

z

(2) ผลงานตีพิมพ์

ผลลัพธ์

บริษทั ใด ในอุตสาหกรรมไหน มีการนําเอาเทคโนโลยีไปใช้ บริษทั เหล่านี้มกี ารพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต (capacity
้
building) อย่างไรบ้
ไ า้ ง เช่นการเพิม่ ศักั ยภาพในการผลิ
ใ
ตของผูป้ ระกอบการ/แรงงานในอุ
/
ใ ตสาหกรรมเปาหมาย
นักั วิจยั รุน่ ใใหม่ใน
โครงการทีเ่ ข้าร่วมทําวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท...... ราย ปริญญาเอก........ราย
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ตัวอย่าง: การประเมินผลกระทบ
(impact assessment study) (3)
การยอมรับผลการวิจยั ไปใช้
((Adoption)
p )

การวิเคราะห์ผลกระทบ
(Impact Assessment)

กลุม่ บริษทั เป้าหมายทีน่ ่าจะมีการนําเอาเทคโนโลยีน้ีไปใช้คอื บริษทั ในอุตสาหกรรมไหน ขนาดเท่าใด
(targeted firms) น่าจะมีการนําไปใช้สงู สุดุ (maximum adoption rate) คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่
ในช่วงแรกมีบริษทั ทีน่ ําเอาเทคโนโลยีน้ีไปใช้ คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ (initial adoption) ต่อมามี
บริษทั ทีน่ ําเอาเทคโนโลยีน้ีไปใช้เพิม่ ขึน้ มากน้อยเพียงใด? การใช้เทคโนโลยีน้ีน่าจะถึงจุดอิม่ ตัวในปี
ไหน และอาจจะมีการใช้น้อยลง (เนื่องจากอาจมีเทคโนโลยีใหม่ทดแทน) ในช่วงปี ไหน ใช้สมมุตฐิ าน
อะไรในการคํานวณ?

(1)

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
o ลดตนทุ
ลดต้นทนของเสี
นของเสยจากกระบวนการผลตไดเฉลย...................................หนวย
ยจากกระบวนการผลิตได้เฉลีย่
หน่วย
คิดเป็ นมูลค่าเฉลีย่ ....................................บาท
o ประหยัดเวลาในการผลิตได้เฉลีย่ ..............................................ชัวโมงต่
่
อวัน
คิดิ เป็ป็ นมูลค่าเฉลีย่ี ....................................บาท
o ผลิตภัณฑ์มโี ครงสร้างความแข็งแรงตรงตามความต้องการ ประมาณเป็ น
มูลค่าได้...................................................บาท (คํานวณจากอะไร??)
>> รวมประโยชน์ทงั ้ หมดจากโครงการ..............................บาทต่อ 1 หน่วยการผลิต
(อาจต้องใช้โปรแกรมเช่น DREAM ช่วยในการคํานวณ Benefits-Costs ratio, IRR)

(2) ผลกระทบทางสงคม:
ั : การเดนทางโดยยานยนตมความปลอดภยมากขน
ิ
โ
์ ี
ป
ั
้ึ
(3) ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้ อม: ของเสียจากการผลิตมีน้อยลง
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6

ิ นผลลัพธ์และผลกระทบ
การประเม
การประเมนผลลพธและผลกระทบ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
51

ลักษณะเฉพาะของงานวิจยั ด้านการแพทย์และนัยต่อ
การประเมนผลกระทบ
ป ิ
งานวิจยั ด้านการแพทย์ส่งผลโดยตรงต่อสุขุ ภาพของประชาชนจึงจําเป็ นต้องมีตวั ชี้วดั แยก
ต่างหากจากตัวชี้วดั ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
 QALYs (Quality adjusted life years)
2. ระบบสาธารณสุขของไทยเป็ นระบบประกันสุขภาพ
 การคํานวณมูลค่าส่วนเกินทางเศรษฐกิจของรัฐบาล (government surplus)
3. ผลกระทบด้านสังคมจะมีความสําคัญเป็ นพิเศษ
 ความเป็ นธรรม (Equity) จริยธรรม (Ethics)
4. เทคโนโลยีทางการแพทย์ของไทยส่วนใหญ่เป็ นการนําเข้าไม่ได้เป็ นการทําวิจยั และพัฒนาเอง
 Health interventions หลายๆ อย่างจะไม่ถกู ประเมินในระบบนี้
 การเกิดธุรกิจใหม่ (spin-outs) หรือ spillovers จากงานวิจยั ภาครัฐไปสู่งานวิจยั
ภาคเอกชนอาจจะยังมีจาํ กัด ผลกระทบทางเศรษฐกิจในลักษณะนี้ อาจจะยังมีจาํ กัด
1.
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การประเมินผลกระทบของงานวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสุขภาพ
ผลกระทบ
ผลกระทบ
ด้านสุขภาพ

ผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ

ผลกระทบ
ด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม

Q
QALYs
(Quality-adjusted life years)

53

การวัดผลกระทบด้านสุขภาพ
กําหนดขอบเขตการประเมิน:

วิธีการประเมิน:

การเลือกตัวเปรียบเทียบ กลุม่ ประชากร
เป้าหมาย มุมมองในการศึกษา

การวิเคราห์ตน้ ทุนประสิทธิผล (Cost-Effectiveness Analysis: CEA)
การวิเคราห์ตน้ ทุนอรรถประโยชน์ (Cost-Utility Analysis: CUA)

การจัดการกับเวลาและการใช้
ใ ้
อัตราลด (Discount rate)
การวิเคราะห์ค์ วามไวของ
ไ
ผลลัพธ์ (Sensitivity analysis)

การประเมินต้นทุน:

การวัดผลได้ทางสุขภาพ:

• ประเภท
• ปริมาณการใช้
• มูลค่าต่อหน่วย

• ผลไดทางคลนค:
ผลได้ทางคลีนิค: Life year gain: LYG
• การวัดอรรถประโยชน์: QALYs

ต้นทุนต่อ QALYs
(Cost-effectiveness ratio: CER):
CER1=C1/E1, CER2=C2/E2

ต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิ่ม
(Incremental cost-effectiveness ratio: ICER):
ICER=(C1- C2)/(E1- E2)

Adoption study กับ Impact assessment study ต่างกันในแง่ของข้อมูลู
และรายละเอียดการวิเคราะห์ผลกระทบ (1)

ผลกระทบ
ด้านคณภาพชี
ดานคุ
ณภาพชวต
วิต

Adoption study

Impact assessment study

ิ ทธิผลทางคลีนิค ((Efficacy)
ู
y)
ข้อมลประส
ประสิทธิผล (Effectiveness) หรือ
Quality of life อาจได้มาจากการทํา
Meta-analysis ของงานวิจยั ใน
ต่างประเทศ

ิ ทธิผลทางคลีนิค ((Efficacy)
ข้อมลประส
y)
ู
ประสิทธิผล (Effectiveness) ได้จาก
การทํา Randomized Controlled
Treatments (RCTs) เองในประเทศไทย

ข้อมูล Quality of life ได้จากการทํา
ข้อมูลด้านต้นทุนอาจใช้แหล่งข้อมูลที่มี สํารวจเองในไทย เช่นวิธีการ EQ-5D-5L
ระดับความน่ าเชื่อถือไม่มากนัก1
ข้อมูลด้านต้นทุนได้จากการทําสํารวจ
เองในไทย หรือได้จากแหล่งข้อมูลที่มี
ความน่ าเชื่อถือ1

หมายเหตุ: 1. ตามเกณฑ์ที่ระบุใน “คู่มือการประเมินเทคโนโลยีดา้ นสุ ขภาพสําหรับประเทศไทย (2552)” ของ HITAP
55

Adoption study กับ Impact assessment study ต่างกันในแง่ของข้อมูลู
และรายละเอียดการวิเคราะห์ผลกระทบ (2)
Adoption study

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

วิเคราะห์ผลกระทบเฉพาะตลาด
ของเทคโนโลยีที่ทาํ การวิจยั
(partial equilibrium
(p
q
analysis)
y )

ผลกระทบด้านสังคม

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ใ ิ งคุณภาพ
รายงานในเช
(qualitative reporting)

รายงานในเชิงคุณภาพ
(qualitative report)

Impact assessment study
วิเคราะห์ผลกระทบของการวิจยั ภาครัฐ
ทีี่อาจจะส่่งผลต่่อการวิ จยั ภาคเอกชน
(spillovers) หรือผลกระทบทาง
เศรษฐกิจในวงกว้างของเทคโนโลยีที่
ทําการวิจยั (general
ทาการวจย
(
l equilibrium
ilib i
analysis)
รายงานทัง้ เชิงคุณภาพและปริมาณ
หากคิดว่า่ มีีนัยสําํ คัญ
ั
(qualitative and quantitative
reporting if deemed significant)
รายงานทัง้ เชิงคุณภาพและปริมาณ
หากคิดว่ามีนัยสําคัญ
(qualitative and quantitative
reporting if deemed significant)
56

7

การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบสาขาสังคมศาสตร์
การประเมนผลลพธและผลกระทบสาขาสงคมศาสตร
57

ประเภทของการวิจยั ด้านสังคมศาสตร์
การวิจยั ด้าน
สังคมศาสตร์
พืน้ ฐาน

ประยุกต์
เชิงิ นโยบาย
โ
เชิงวิชาชีพหรือดํารงชีวติ
58

แนวคิดในการประเมินผลลัพธ์/ผลกระทบ
สภาวิจัยทางเศรษฐกิจและสั งคม (ESRC)
ิต
ผลผลต
ผลผล

การสื่อสาร
และการ
แล
การ
เผยแพร่

ผูก้ าํ หนดนโยบายใช้
หลักฐฐานจากงานวิจยั ใน
กระบวนการพัฒนานโยบาย

ประเด็นในการประเมินผลลัพธ์/ผลกระทบทาง
นโยบาย
โ
การวิจยั ที่มี
เป้ าหมายเชิง
นโยบายชัดเจน

กลไกการขับ
เคลื่อนที่มี
ประสิทธิผล

หลักฐานเกี่ยวกับ
มูลู ค่าของ
ผลกระทบ
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การประเมินผลลัพธ์/ผลกระทบ (1)
งานวิจยั

การวิจยั โดยสังเขป

Understanding
Poverty

ศึศกษาปจจยทมอทธพลตอความยากจนใน
กษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยากจนใน UK

Targeting the
“Hard to Reach”
Homeless

ทบทวนและวิเคราะห์งานวิจยั เพื่อศึกษาบ้าน
ต้นแบบ (housing model) สําหรับคนไร้บา้ น

IIntoxication
t i ti andd
Jury Decision
Making in Rape
Trial

ผลลัพธ์/ผลกระทบจากการวิจยั
สรางความเขาใจเกยวกบความหมายและ
สร้
างความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและ
สาเหตุของ “ความยากจน” ใน UK จนนําไปสู่
นโยบายการจ้างงานสําหรับผูว้ ่างงาน

เกิดการอภิปรายในสังคมเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบตั ิ ที่เหมาะสมในการจัดทําบ้านต้นแบบ
สําหรับคนไร้บา้ น จนนําไปสู่โครงการนําร่อง
“Housing first” ในเมือง Glasgow
ศึ
ศกษาผลกระทบของภาวะเมาสุ
สราของเหยอตอ
ื่ ่
- สรางความตระหนกใหแกสงคมและผู
ส้
ั ใ ้ ่ส ั
้
คําตัดสินของคณะลูกขุน ในคดีที่เหยื่อถูกข่มขืน กําหนดนโยบายเกี่ยวกับความเอนเอียงของ
คําตัดสินของคณะลูกู ขุนุ ที่มกั จะตัดสินให้
จําเลยไม่ผิดหากเหยื่อที่ถกู ข่มขืนอยู่ในภาวะ
เมาสุรา
- งานวิจยั ถูกนําไปอ้างในศาลอุทธรณ์
ประเทศนิวซีแลนด์
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การประเมินผลลัพธ์/ผลกระทบ (2)
งานวิจยั
Improving Older
People’s Lives

New Rules for
Welfare

การวิจยั โดยสังเขป

ผลลัพธ์/ผลกระทบจากการวิจยั

ศึกษาการดําเนินชีวิตของ
-องค์กรการกุศล Help the Aged นําผลการศึกษามาใช้ในการ
ผูส้ งู อายุที่ถกู ละเลยจากสังคม ดําเนินงานในโครงการผูร้ บั เงินบํานาญที่ยากจน

ศึศกษาการปรบปรุ
กษาการปรับปรงนโยบาย
งนโยบาย
สวัสดิการในการดึงผูว้ ่างงาน
เข้ามาสู่ตลาดแรงงาน
Putting a Price on ศึกษาผลได้ของการปรับปรุง
Nature
คุณภาพนํ้าใน EU
เสนอแนะแนวทางในการ
RResponding
di tto
ส
ใ
Domestic Violence ช่วยเหลือเด็กที่อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่รนุ แรงใน
บ้าน

- สภาเมือื ง Manchester นํํางานวิจยั มาใช้
ใ ้เป็็ นฐานความรู้ใน
การจัดทํายุทธศาสตร์ first ageing strategy
-การออกกฎหมายและปรั
การออกกฎหมายและปรบปรุ
บปรงนโยบายด้
งนโยบายดานสวสดการใน
านสวัสดิการใน UK
- นโยบายรับรองการมีงานทําสําหรับคนหนุ่มสาว 18-24 ปี
ใช้ในการจัดทําคู่มือ Water Framework Directive (WFD)
implementation ใน EU
- ถกเถยงในสงคมเกยวกบการปรบปรุ
ี ใ สั
ี่ ั
ป ั ป งกฎหมายคุ้มครองเดก็
- การแก้ไข Children Act 1989
- นําผลการศึกษาไปจัดทําคู่มือในการช่วยเหลือเด็กและ
วัยรุ่นในหน่ วยงานท้องถิ่นและองค์กรการกุศล
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ตัวอย่างการประเมินผลกระทบ:
โ
โครงการค่
าจ้้างขัน้ ตํา่ แห่งชาติ (1)
ปประเมินโโดย Frontier Economics
• พรรคแรงงานได้ประกาศนโยบายค่าจ้างขัน้ ตํา่ ในปี 1997
• จัดตัง้ คณะกรรมาธิการ “Low Pay Commission (LPC)” เพื่อให้
่ ้ ั ้ ํ่
คาปรกษาเกยวกบโครงสรางและระดบของคาจางขนตา
ี่ ั โ ส ้
ั
ํปึ
• กําหนดค่าจ้างขัน้ ตํา่ เป็ นครัง้ แรกใน UK ในปี 1999
• Centre for Economic Performance (CEP) มีบทบาทสําคัญใน
การให้คาํ แนะนําปรึกษาแก่ LPC เกยวกบความเหมาะสมของ
การใหคาแนะนาปรกษาแก
เกี่ยวกับความเหมาะสมของ
ระดับค่าจ้างขัน้ ตํา่
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ตัวอย่างการประเมินผลกระทบ:
โ
โครงการค่
าจ้้างขัน้ ตํา่ แห่งชาติ (2)
• การประเมิน: การวิจยั ที่มีเป้ าหมายชัดเจน (well
t t d research)
targeted
h)
o นําเสนอผลการวิจยั ว่า นโยบายค่าจ้างขัน้ ตํา่ ส่งผลกระทบ
ต่อการจ้างงานในระดับตํา่ แต่ประโยชน์ ที่จะได้รบั อยู่ใน
ระดับสงง
ระดบสู
o งานวิจยั นําเสนอหลักฐานซึ่งทําให้การเสนอนโยบายค่าจ้าง
ขันั ้ ตําํ่ ของรัฐั บาลน่่ าเชื่ือถืือ
63

ตัวอย่างการประเมินผลกระทบ:
โ
โครงการค่
าจ้้างขัน้ ตํา่ แห่งชาติ (3)
• การประเมิน: ประสิทธิผลของกลไกในการสื่อสารและเผยแพร่
o บทบาทในการมอทธพลตอการกาหนดนโยบาย:
บทบาทในการมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย:
 ความเห็นเอกฉันท์ของ LPC ว่า งานวิจยั ของ CEP เป็ น
พืืน้ ฐานทีี่สาํ คัญ
ั ใในการตัดั สินใจของ
ใ
LPC ทีี่เสนอให้
ใ ้เพิ่ ม
ค่าจ้างขัน้ ตํา่ ในสภาวะที่เงินเฟ้ อเพิ่มขึน้ ในช่วง 2003-2006
 กรรมาธิการคนหนึ่ งเชื่อว่า LPC จะขึน้ ค่าจ้างขัน้ ตํา่ อย่าง
ิ่ มค่าจ้างขัน้ ตํา่ ในระดับที่น้อยกว่าที่
ระมัดระวัง และจะเพ
ระมดระวง
และจะเพมคาจางขนตาในระดบทนอยกวาท
กําหนดในปัจจุบนั หากปราศจากงานวิจยั ของ CEP
64

ตัวอย่างการประเมินผลกระทบ:
โครงการค่าจ้างขัน้ ตํา่ แห่งชาติ (4)
โครงการคาจางขนตาแหงชาต
การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ผลกระทบตอคาจางรวมทงหมด
ผลกระทบต่
อค่าจ้างรวมทัง้ หมด = 1.2-1.4
1 2-1 4 พนลานปอนด
พันล้านปอนด์
ผลกระทบเฉพาะจากส่วนของ ESRC = 9.6 ล้านปอนด์
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ตัวอย่างการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ:
โ
โครงการให้
ใ ้เงินช่วยเหลือเพื่อศึึกษาต่อ (1)
ประเมินโดย Technopolis Group
• Education Maintenance Allowance (EMA) เปนโครงการทใหเงน
เป็ นโครงการที่ให้เงิน
ช่วยเหลือแก่เด็กยากจนที่อายุเกิน 16 ปี ในการเรียนต่อหลังจาก
จบการศึกษาภาคบังคับ
จบการศกษาภาคบงคบ
• การประเมิน
o การวิจยั ไม่มีผลโดยตรงต่อการริเริ่มโครงการ EMA
ิ นโครงการ
o ความคดเหนเปนเอกฉนทจากผู
ความคิดเห็นเป็ นเอกฉันท์จากผ้มีสวนไดเสยวา
ส่วนได้เสียว่า การประเม
การประเมนโครงการ
นําร่องโดยสถาบันวิจยั ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อการปรับเปลี่ยน
แนวทางการดําเนินงานของโครงการ
แนวทางการดาเนนงานของโครงการ
o การเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินช่วยเหลือรายสัปดาห์ที่ให้แก่นักเรียน
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ตัวอย่างการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ:
โ
โครงการให้
ใ ้เงินช่วยเหลือเพื่อศึึกษาต่อ (2)
• การวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ (Cost-benefit analysis)
o ประโยชน
ประโยชน์
o จํานวนเด็กอายุ 16-17 ปี ที่เข้าเรียนต่อเพิ่มขึน้ จากโครงการ EMA
o รายได้
ไ ้ที่คาดว่่าจะได้
ไ ้รบั ตลอดชีีวิ ต (expected lifetime earnings) เพิ่ มขึึน้

o ต้นทุน: เงินช่วยเหลือให้นักเรียน และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอื่นๆ
o ประโยชน์ สทุ ธิของโครงการ = 1 พันล้านปอนด์ต่อปี
o ประโยชน์ สทุ ธิจากการประเมินโครงการนําร่อง = 80 ล้านปอนด์
o ประโยชน์ สทุ ธิจากส่วนของ ESRC = (1/8)*80 = 10 ล้านปอนด์
67
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ิ นผลลัพธ์และผลกระทบ
การประเม
การประเมนผลลพธและผลกระทบ
สาขามนุษยศาสตร์
68

ตัวอย่างผลลัพธ์และผลกระทบ (1)
()
สิ ทธิของชนกลุ่มน้อย
(กลุ่มชาติพนั ธุ์บอลติก)

นโยบายด้านคนกลุ่มน้อยและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม

การศึกษาพิพิธภัณฑ์
(ประวัติบอกเล่าเรื่ องคริ กเก็ตของเวลส์)

เพิ่มมุมมองให้ผชู ้ ม และเพิ่มการเข้าชมพิพิธภัณฑ์

ประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น
(เหมืองแร่ fluospar)
กฎหมายและจริ ยศาสตร์

อัตลักษณ์ และความภูมิใจของท้องถิ่น
การปรั
ป ับปรุ
ป งพิพิ ิธภัณั ฑ์์ และการเพิิม่ รายได้
ไ ก้ ารท่่องเทีี่ยว
การถกเถียงในสังคมและนโยบายเรื่ อง privacy ใน
สังคมสารสนเทศ
69

ตัวอย่างผลลัพธ์และผลกระทบ (2)
()
วรรณคดีี
(ตรวจสอบงาน Dickens ใหม่)

สรางรายไดแกสานกพมพ
สร้
างรายได้แก่สาํ นักพิมพ์ และเพมมุ
และเพิ่มมมมองให้
มมองใหผูผอ้ ่าน
าน
และเพิ่มการเข้าชมพิพิธภัณฑ์

ปรัชญาของชีววิทยา

ช่วยการถกเถียงในสังคมและนโยบายเรื่ อง Genomic
medicine

ภาษาศาสตร
ภาษาศาสตร์
(ภาษาที่กาํ ลังสูญหาย)

ชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายทางภาษาที่ลดลง และให้
ข้อมูลแก่นโยบายอนุรักษ์

Forensic linguistics

ช่วยพิสูจน์พยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรม
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ตัวอย่างผลกระทบทางเศรษฐกิ
ฐ จ (1)
โครงการ At Home in Renaissance Italy
• สํารวจจํานวนนักท่องเทีย่ วทีม่ าเพราะต้องการ
ดูดนินททรรศการเปนหลก
รรศการเป็ นหลัก และสอบถามระยะเวลา
มาเทีย่ ว
• ประมาณการการใช้จา่ ยจากข้อมูลของ UK
ou s Su
Survey
ey
Tourism
• หัก displacement factor แล้วใช้ multiplier
ใ
ในการคํ
าํ นวณผลกระทบรอบสอง
– สร้างรายได้ 2.85 ล้านปอนด์แก่ลอนดอน และ
1.33 ล้านปอนด์แก่องั กฤษ
71

ตัวอย่างผลกระทบทางเศรษฐกิ
ฐ จ (2)
Avebury and the Longstones
• นักท่องเทีย่ วเพิม่ 1 แสนคนต่อปี ตัง้ แต่ได้เป็ น
มรดกโลกในปี 1986
• คิดเฉพาะผลของนักท่องเทีย่ วต่างชาติ โดยสมมติ
ให้ไม่เกินร้อยละ 10 เปนผลจาก
ใหไมเกนรอยละ
เป็ นผลจาก Avebury
• สร้างรายได้ 83.5 ล้านปอนด์ตอ่ อังกฤษ
Polynesian Visual Arts
• เพมนกทองเทยว
เพิม่ นักท่องเทีย่ ว 1 แสนคน
• ก่อให้เกิดผลกระทบเศรษฐกิจ 8.1 ล้านปอนด์
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ภาคผนวก
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การเลือกใช้แบบจําลองและระดับการวิเคราะห์ที่เหมาะสม
 แบบจําลองทีใ่ ช้ขน้ึ อยูก่ บั ขอบเขตผลกระทบของงานวิจยั
 โปรแกรม DREAM (Dynamic Research Evaluation for Management) สามารถใช้ได้ดกี บั
แบบจําลองแบบดุลยภาพบางส่วน
 ข้อมูลเบือ้ งต้นสําหรับใช้โปรแกรม DREAM
 ราคาและปริมาณการซือ้ ขายสินค้าในตลาดก่อนมีการใช้เทคโนโลยี
 ค่าความยืดหยุน่ ของเส้นอุปสงค์และอุปทานของแต่ละสินค้า
 การเคลือ่ นทีข่ องเส้นอุปทานและอุปสงค์ กรณี counterfactuals (อาจคิดจากแนวโน้ม
เทคโนโลยี การเติบโตของประชากร รายได้ ฯลฯ)
 การนําเอาผลงานวิจยั ไปใช้ (Adoption): โอกาสทีง่ านวิจยั จะสําเร็จ, ช่วงระยะเวลาในการ
นําเอาผลงานวิจยั ไปใช้ (Adoption profile), ต้นทุนทีป่ ระหยัดได้ต่อหน่วย
 ภาษีและการอุดหนุน (taxes and subsidies) สําหรับการผลิต บริโภค การส่งออก นําเข้า
 DREAM จะคํานวณ economic surplus และดัชนีต่าง ๆ
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การเลือกใช้แบบจําลองที่เหมาะสม (1)
พืน้ ที/่ ประชากรเป้าหมายทีม่ ี
การใช้ผลการวิจยั มี
สภาพแวดล้อมทางการผลิต
และบริโภคทีค่ ล้ายกันหรือไม่
มีการเปลีย่ นแปลงปริมาณ
การผลิตเป็ นจํานวนมาก
หรือไม่

ราคาของปจั จัยการผลิตจะ
เปลีย่ นแปลงตามปริมาณ
เปลยนแปลงตามปรมาณ
การผลิตอย่างมีนยั สําคัญ
หรือไม่

ไม่
ไม

แยกการวิเคราะห์แต่ละ
พืน้ ที/่ กลุม่ ประชากร

แบบจําลอง
แบบจําลองแบบดุลยภาพบางส่วน
(partial equilibrium models)

กลุม่ เป้าหมายทีน่ ่าจะได้รบั
ประโยชน์จาํ กัดเฉพาะผูผ้ ลิต
หรือไม่

1. Incremental profit approach
• ประมาณการเปลีย่ นแปลงมูลค่า
ส่วนเกินของผูผ้ ลิต

มีการเปลีย่ นแปลงด้าน
คุณภาพสินค้า สิง่ แวดล้อม
หรือผลกระทบทางสังคมใน
ระดับทีส่ งู หรือไม่

2. Unit cost reduction approach

การเปลีย่ นแปลงคุณภาพส่งผลต่อ
อุุปสงค์ของผูบู้ ริโภคต่อสินค้าและ
บริการอืน่ ในระดับทีส่ งู หรือไม่

• ประมาณการเปลีย่ นแปลงมูลค่า
สวนเกนทางเศรษฐกจโดยตรง
่ ิ
ิโ

3. Disaggregate economic
surplus analysis (single
product market)
• ประมาณการเปลีย่ นแปลงมูลู ค่า
ส่วนเกินทางเศรษฐกิจของผูผ้ ลิตและ
ผูบ้ ริโภค

การเลือกใช้แบบจําลองที่เหมาะสม (2)
แบบจําํ ลองแบบดุลยภาพทัวั ่ ไป
(general equilibrium models)

การเปลีย่ นแปลงของอุปสงค์ของ
ป ั ยั การผลิติ และแบบแผนการ
ปจจั
บริโภคมีขนาดใหญ่เมือ่ เทียบกับ
ขนาดของเศรษฐกิจหรือไม่

การเปลยนแปลงนสงผลกระทบ
ป ่ี ป ้ี ่
ต่อประเทศอืน่ หรือไม่

4. GE analysis at industry level
• ประมาณผลกระทบต่อราคาปจั จัยการผลิต
และราคาสินค้า
ประมาณการเปลีย่ นแปลงมลค่
ลคาสวนเกนทาง
าส่วนเกินทาง
• ประมาณการเปลยนแปลงมู
เศรษฐกิจของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค

55. Economy-wide
co o y de model
ode

• ประมาณผลกระทบต่อราคาปจั จัยการผลิต
และราคาสินค้า
• ประมาณการเปลยนแปลงมู
ประมาณการเปลีย่ นแปลงมลค่
ลคาสวนเกนทาง
าส่วนเกินทาง
เศรษฐกิจของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค

6. Global model
มีการเปลีย่ นแปลงทาง
สิง่ แวดล้อมและสังคมซึง่ เป็ นผล
จากการใช้งานวิจยั หรือไม่

• ประมาณผลกระทบต่อสวัสดิการของประเทศ
• ประมาณการเปลีย่ นแปลงมูลค่าส่วนเกินทาง
เศรษฐกิจของผ้ผลตและผู
เศรษฐกจของผู
ลิตและผ้บรโภค
ริโภค

7. Non-market model of impact

76

ตัวอย่าง 2: การประเมินผลกระทบ
(impact assessment study) (6)
 ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ใน program DREAM
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ตัวอย่าง 2: การประเมินผลกระทบ
(impact assessment study) (7)
 ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ใน program DREAM (ต่อ)
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ตัวอย่าง 2: การประเมินผลกระทบ
(impact assessment study) (8)
 ตารางต้นทุนและผลประโยชน์
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ตัวอย่าง 2: การประเมินผลกระทบ
(impact assessment study) (9)
 ตารางต้นทุนและผลประโยชน์ (ต่อ)
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