
ประชาคมวิจัยกับ

การเตรียมความพรอมสู
ระบบประเมินผลการวิจัยของประเทศ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ)
25 พฤศจิกายน 2556
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หัวขอการนําเสนอ

ระบบประเมินผลการวิจัยของประเทศ
ที่พัฒนาขึ้น

ตัวอยางการประเมินผลการวิจัยของประเทศ
2.1 การประเมินปจจัยนําเขา-ผลผลิต-กระบวนการวิจัยในภาพรวม
2.2 การประเมินผลลัพธและผลกระทบของงานวิจัยเฉพาะกลุมสาขา

ผลิตภัณฑยางพารา [วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร]
โรคหลอดเลือดสมอง [แพทยศาสตรและสาธารณสุขศาสตร]

สําหรับระบบการประเมินผลการวิจัยของประเทศ
สําหรับการสงเสริมใหมีการนําผลการวจิัยไปใชประโยชน

สรุปขอคนพบ บทเรียน และขอเสนอแนะ
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  ระบบประเมินผลการวิจัยของประเทศ
ที่พัฒนาขึ้น

1.
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ประโยชนของระบบประเมินผลการวิจัยและพัฒนา 

• หนวยงานดานนโยบายมีขอมูลในการ
กําหนดนโยบายและจัดสรรทรัพยากร
ในการวิจัยและพัฒนาใหตอบสนองตอความ
ตองการของสังคม 

• สรางกลไกการพรอมรับผิดรับชอบ 
(accountability) ในการใชงบประมาณ
ของหนวยงานวิจัยและหนวยงานใหทุนวิจัย



แนวคิดในการออกแบบระบบประเมินผล

5

เนนสราง accountability และ value for money 
ไมเนนการประเมินกระบวนการ 

เนนการประเมินผลลัพธและผลกระทบ

ทําใหการประเมินงายและมีตนทุนต่ําที่สุดตอทุกฝาย
ใชตัวชี้วัดที่มีอยู และเพิ่มตัวชี้วัดใหมเทาที่จําเปน
ไมเนนการประเมินกระบวนการ 

มีผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบในรูปแบบที่ตางกัน
ใชเวลาในการประเมินตางกัน

คํานึงถึงลักษณะเฉพาะของแตละสาขาวิชา
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กระบวนการสรางความรูผานการวิจัยและพฒันา

ปจจัยนําเขา
(input)

กระบวนการบริหารจัดการ
(process)

ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ/ผลกระทบ
(outcome/impact)
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ตัวชี้วัดในการประเมินผลการวิจัยของประเทศ

หมายเหตุ: * ยังไมมีการจัดทําขอมูลในปจจุบัน

ผลลัพธ์/ผลกระทบ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1  

1.1 ผลลัพธ์เชิงเทคโนโลยี*
1.2 ผลลัพธ์เชิงสถาบัน*
1.3 ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม*
1.4 ผลลัพธ์เชิงแนวคิด*
1.5 การเสริมสร้างความสามารถ*

[NRPM + Adoption study]

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม*
[NRPM + Impact Study]

ตัวชี้วัดผลกระทบ 3

ตัวชี้วัดผลกระทบ 1
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ*

[NRPM + Impact Study]

ผลกระทบทางสังคม*
[NRPM + Impact Study]

ตัวชี้วัดผลกระทบ 2

ตัวชี้วัดปัจจัยนําเข้า 1  
การลงทุนด้าน R&D

[GERD โดย วช. + สวทน.]

ตัวชี้วัดปัจจัยนําเข้า 2
จํานวนนักวิจัย

 [GERD โดย วช. + สวทน.]

ตัวชี้วัดปัจจัยนําเข้า 4  
ความเร็วอินเทอร์เน็ตต่อจํานวนนักวิ จัย*

 [GERD โดย วช. + สวทน.]

ตัวชี้วัดปัจจัยนําเข้า 5  
จํานวนห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากล

[สมอ. + กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์]

ปัจจัยนําเข้า

สัดส่วนนักวิจัยที่เข้าถึงฐานข้อมูล
วารสารวิชาการ*

 [GERD โดย วช. + สวทน.]

ตัวชี้วัดปัจจัยนําเข้า 3

ผลผลิต
ตัวชี้วัดผลผลติ 1  

1.1 จํานวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มี peer review
1.2 สัดส่วนจํานวนครั้งการอ้างอิงในวารสารที่มี peer 
review
1.3 จํานวนผลงานตีพิมพ์อื่นๆ*

[Scopus + WoS + TCI + Prelim report]

ตัวชี้วัดผลผลติ 2  

2.1 จํานวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอ/จดทะเบียน
2.2 จํานวนทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ*
[กรมทรัพย์สินทางปัญญา + สํานักคุ้มครองพันธุ์พืช + 
Prelim report]

3.1 กิจกรรมการเผยแพร่ผลงานอื่นๆ*
3.2 การได้รับการยกย่อง (esteem) จากต่างประเทศ* 

[NRPM + Prelim report]

ตัวชี้วัดผลผลติ 3  

ตัวชี้วัดกระบวนการ 1  

ประสิทธิภาพ R&D
[ฐานข้อมูลต่างประเทศและในประเทศ]

กระบวนการ

ตัวชี้วัดกระบวนการ 2  
สัดส่วนจํานวนโครงการที่เสร็จสิ้น

ตามกําหนดการ
[NRPM]

ตัวชี้วัดกระบวนการ 3  

การร่วมลงทุนวิ จัยและพัฒนาระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน*

[GERD โดย วช. + สวทน.]
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ความแตกตางระหวาง
ผลผลิต-ผลลัพธ-ผลกระทบ

Adoption
Study

Impact 
Study

Preliminary 
Report

ใครเอาไปใช?
ใชอยางไร?

ใชแลว
เกิดผลอะไร?

ไดอะไร?

ผลลพัธ 
(outcome)

ผลกระทบ
(impact)

ทันที
หลังโครงการฯ เสร็จสิน้

3-5 ป
หลังโครงการฯ เสร็จสิน้

5-10 ป
หลังโครงการฯ เสร็จสิน้

ผลผลิต
(output)
ระดับโครงการ



คําอธิบายผลลพัธประเภทตาง ๆ 

9

การบัญญัติหรือปรับปรุงแกไขกฎหมาย / การกําหนดนโยบาย หรือแนวทางการดําเนินงานของภาครัฐ 
เชน มติ ครม. 

ผลลพัธเชิงสถาบัน (institutional outcome)

ผลลพัธเชิงพฤติกรรม (behavioral outcome)
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือแนวทางปฏิบัติ (practice) ของธุรกิจ วิชาการ 
วิชาชีพ หรือประชาชน 

ผลลพัธเชิงแนวคิด (conceptual outcome)
ความเขาใจในนโยบายสาธารณะที่เปลี่ยนแปลงไป / การถกอภิปรายในสังคม

การเสริมสรางความสามารถ (capacity building)
ทักษะหรือขีดความสามารถของกลุมเปาหมายที่เปลี่ยนแปลงไป

การนําเทคโนโลยีเชน สูตร เทคนิคการผลิต องคความรูใหม ไปใช

ผลลพัธเชิงเทคโนโลยี (technological outcome)



กรอบเวลาในการดําเนินการ

ปจจัยนําเขา
(input)

กระบวนการบริหารจัดการ
(process)

ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ/ผลกระทบ
(outcome/impact)

ดําเนินการทุกป
 เปนงาน routine ทําทุกป โดยใหทําการ update ฐานขอมูลเปนระยะ

ดําเนินการระยะยาว
มีการวางแผนระยะ 3-10 ป แตละปประเมินโครงการ

(หรือกลุมโครงการ) แตกตางกัน

หลักการประเมินที่สําคัญ
เลือกประเมินผลลัพธ-ผลกระทบเฉพาะโครงการ/กลุม
โครงการ (ไมประเมินทุกโครงการ) เนื่องจาก
• ไมใหตนทุนการประเมินผลลัพธ-ผลกระทบสูงเกินไป 
• มีความเปนไปไดในการดําเนินการจริง
• ผลการศึกษามีความนาเชื่อถือ

นัยตอระบบประเมินผล
ไมสามารถประเมินผลกระทบของทุกโครงการวิจัย 
แตมีการประเมินผลกระทบอยางละเอียดเฉพาะ
โครงการ/กลุมโครงการที่มีความเรงดวนตอการ
พัฒนาประเทศ

10



การประเมินในเบื้องตน
 (preliminary report)

เพื่อประเมินผลผลิต (output)

11

การประเมินการนําผลงานวิจัยไปใช 
(Adoption study)

เพื่อประเมินผลลพัธ (outcome)

การประเมินการนําผลงานวิจัยไปใช 
(Adoption study)

เพื่อประเมินผลลพัธ (outcome)

การประเมินผลกระทบ
(Impact study)

การประเมินผลกระทบ
(Impact study)

แนวทางการประเมิน 
ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบของงานวิจัย

ชวงเวลาทําการ
ประเมิน

ประเมินโดย
หลักเกณฑในการ

เลือกประเมิน
เนื้อหาในการ

ประเมิน

ทันทีหลังจาก
โครงการเสร็จสิ้น

หัวหนาโครงการ
หรือนักวิจัยหลัก

ทุกโครงการ

- ขอมูลทั่วไปของ
โครงการ 
- ผลผลิตที่ได 
- ผลลัพธและผลกระทบ
ที่คาดวาจะเกิดขึ้น

3-5 ป
หลังจากโครงการ

เสร็จสิ้น

หนวยงานใหทุน +
ผูทรงคุณวุฒิใน
สาขา +นักวิจัย 

• Priority Areas  
• งบวิจัยสูง
•  ความสมัครใจของ
นักวิจัยและนาจะมี
ผลกระทบสูง

การนําผลงานวิจัยไปใช 
(ผลลัพธ) และผลกระทบ

เบื้องตน

5-10 ป
หลังจาก

โครงการเสร็จสิ้น

ผูเชี่ยวชาญ
ภายนอก

• มีการนําผลวิจัย
ไปใชสูง
• มีผลกระทบ
เบื้องตนสูง

การวิเคราะหผลประโยชน
และตนทุนในรายละเอียด

ที่มา: รายงานการประเมินผลการวิจัยและพัฒนาของประเทศ (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2555) 
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โครงการ/ชุดโครงการ
ที่ประเมนิ

มีความสําคัญและอยูใน
กลุมวิจัยมุงเปา/กลุมเรื่อง

เรงดวน
ใชงบวิจัยสูง

ความสมัครใจของนกัวิจัยและ
โครงการนาจะมีผลกระทบสูง

กลุมโครงการเกี่ยวกับการเพิ่ม
มูลคาเพิ่มในอุตสาหกรรม

ปลายน้ํายางพารา

ยางพาราอยูในกลุมเรื่องมุง
เปาและการเลือกประเมิน
เรื่องการเพิ่มมูลคาเพิ่มใน
อุตสาหกรรมปลายน้ํา 
(ประเมินเปนกลุมโครงการ) 
นาจะมีความสําคัญ/
เรงดวนตอการพัฒนา
อุตสาหกรรม

โรคหลอดเลือดสมอง 
(stroke)

เปนการประเมินระดับโครงการ
เนื่องจากเปนความสมัครใจของ
นักวิจัยและนาจะเกิดผลกระทบสูง 

ที่มา: คณะผูวิจัย

การเลือกโครงการ/กลุมโครงการที่จะประเมิน
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ตัวอยางการประเมินผลการวิจัยของประเทศ

2.
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 การประเมิน
ปจจัยนําเขา-ผลผลิต-กระบวนการ

ของระบบวิจัยในภาพรวม

2.1
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ที่มา: การสํารวจคาใชจายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย และ UNESCO Institute for Statistics

กา
รล

งทุ
นด

าน
 R

&
D
 : 

ลา
นบ

าท

ดัชนีชี้วัดปจจัยนําเขา 1 การลงทุนดาน R&D

หมายเหตุและขอสังเกต: 
1. ขอมูลการลงทุนดาน R&D ของภาครัฐ มหาวิทยาลัยและองคกรไมแสวงหาผลกําไรจัดเก็บทุก 2 ป
2. ขอมูลอาจมีคาสูงเกินจริง (เนื่องจากอาจมกีารนับรวมโครงการที่ไมไดเปน R&D)
   หรือต่ําเกินจริงก็ได (เนื่องจากมีโครงการที่เปน R&D แตไมถูกนับรวมไว เชน การที่หนวยงานรัฐจางที่ปรึกษาทํา R&D)

หมายเหตุและขอสังเกต: 
1. ขอมูลการลงทุนดาน R&D ของภาครัฐ มหาวิทยาลัยและองคกรไมแสวงหาผลกําไรจัดเก็บทุก 2 ป
2. ขอมูลอาจมีคาสูงเกินจริง (เนื่องจากอาจมกีารนับรวมโครงการที่ไมไดเปน R&D)
   หรือต่ําเกินจริงก็ได (เนื่องจากมีโครงการที่เปน R&D แตไมถูกนับรวมไว เชน การที่หนวยงานรัฐจางที่ปรึกษาทํา R&D)

การลงทุนดาน R&D ของประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
แตยังถือวานอยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
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ที่มา: การสํารวจคาใชจายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย และ UNESCO Institute for Statistics

นัก
วิจ

ัย 
(ค

น)

นักวิจัยตอ่ประชากรหนึ่งล้านคน

ดัชนีชี้วัดปจจัยนําเขา 2 จํานวนนกัวิจยั

หมายเหตุและขอสังเกต: 
1. ขอมูลการลงทุนดาน R&D ของภาครัฐ มหาวิทยาลัยและองคกรไมแสวงหาผลกําไรจัดเก็บทุก 2 ป
2. ขอมูลอาจมีคาสูงเกินจริง (เนื่องจากอาจมีการนับรวมโครงการที่ไมไดเปน R&D)

หรือต่ําเกินจริงก็ได (เนื่องจากมีโครงการที่เปน R&D แตไมถูกนับรวมไว เชน การที่หนวยงานรัฐจางที่ปรึกษาทํา R&D)
3. จํานวนนักวิจัยไมไดนับรวมบุคลากรทางการวิจัยอื่นๆ เชน ผูชวยนักวิจัยและผูทํางานสนับสนุน

หมายเหตุและขอสังเกต: 
1. ขอมูลการลงทุนดาน R&D ของภาครัฐ มหาวิทยาลัยและองคกรไมแสวงหาผลกําไรจัดเก็บทุก 2 ป
2. ขอมูลอาจมีคาสูงเกินจริง (เนื่องจากอาจมีการนับรวมโครงการที่ไมไดเปน R&D)

หรือต่ําเกินจริงก็ได (เนื่องจากมีโครงการที่เปน R&D แตไมถูกนับรวมไว เชน การที่หนวยงานรัฐจางที่ปรึกษาทํา R&D)
3. จํานวนนักวิจัยไมไดนับรวมบุคลากรทางการวิจัยอื่นๆ เชน ผูชวยนักวิจัยและผูทํางานสนับสนุน

จํานวนนักวิจัยในประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
แตถือวานอยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น และยังไดรับงบวิจัย

นอยกวาในประเทศอื่น

สัด
ส่ว

นก
าร

ลง
ทุน

ด้า
น 

R&
D 

ต่อ
จํา

นว
นน

ักวิ
จัย

ปี 
25

54
: พั

น
เห

รีย
ญ

สห
รัฐ

 P
PP

 ต
่อค

น

จํานวนนักวิจัยต่อประชากรหนึ่งล้านคน ปี 2554: ร้อยละ

0

50

100

150

200

250

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

ไทย

จีน

ฮองกง

เยอรมนี

ญี่ปุน

มาเลเซีย

เกาหลีใต
สิงคโปร

สหราชอาณาจักร



ขอสังเกต: 
1. ปจจุบันยังไมมีการเก็บขอมูลสัดสวนนักวิจัยที่เขาถึงฐานขอมูลวารสารวิชาการ
2. ความเร็วอินเทอรเน็ตเปนขอมูลตัวแทนระดับประเทศ
3. ปจจุบันยังไมมีการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวนหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐานสากลในสาขาสังคมศาสตรและสาขามนุษยศาสตร

ขอสังเกต: 
1. ปจจุบันยังไมมีการเก็บขอมูลสัดสวนนักวิจัยที่เขาถึงฐานขอมูลวารสารวิชาการ
2. ความเร็วอินเทอรเน็ตเปนขอมูลตัวแทนระดับประเทศ
3. ปจจุบันยังไมมีการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวนหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐานสากลในสาขาสังคมศาสตรและสาขามนุษยศาสตร
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โครงสรางพื้นฐานที่สําคัญเพียงพอ
สําหรบัการวิจัยและพฒันา

ดัชนีชี้วัดปจจัยนําเขา 4

ความเร็วอินเทอรเน็ตตอจํานวนนักวิจัย

ดัชนีชี้วัดปจจัยนําเขา 5

จํานวนหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐานสากล

166.1

74.8

47.2

23.1

17.2

10.7

10.6

5.4

2.7

0 50 100 150 200 250 300

สิงคโปร์

สหราชอาณาจักร

เยอรมนี

สหรัฐอเมริกา

ญี�ปุ�น

เกาหลีใต้

มาเลเซีย

ไทย

อินเดีย

จีน

600600

547.1

ที่มา: International Telecommunication Union, World Telecommunication/ICT Indicators 2012

มอก.17025
227

ISO/IEC 17025

94

ISO 15189

232 รวม 
553 
ห้อง

ที่มา: Iสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, กรมวิทยาศาสตรบริการ

ความเร็วอินเทอรเน็ต: Kbps

ดัชนีชี้วัดปจจัยนําเขา 3

สัดสวนนักวิจัยที่เขาถึงฐานขอมูลวารสารวิชาการ

จํานวนหองปฏิบัติการ



ผลงานตีพิมพอยูในระดับหมื่นบทความตอป
และมีการอางอิงประมาณ 6-8 ครั้งตอบทความ

18

ดัชนีชี้วัดผลผลิต 1 จํานวนผลงานตีพมิพในวารสารทีม่ี peer review

จํานวนผลงานตีพิมพในฐานขอมูล Scopus, WOS, TCI สัดสวนการอางอิงตอจํานวนผลงานตีพิมพในฐานขอมูล 
Scopus, WOS

6,317 

7,530 
7,909 

9,285 
9,836 

10,809

5,411 

6,913 
7,336 7,395 7,356 

8,273
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11,144
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SCOPUS WOS TCI

0

2

4

6

8

10

2548 2549 2550 2551 

SCOPUS WOS

ที่มา: ฐานขอมูล SCOPUS, Web of Science, Thai Citation Index

ขอสังเกต: 
ผลรวมของจํานวนครั้งในการอางอิง จะนับผลงานตีพิมพในระยะเวลา 5 ปนับแตปที่ตีพิมพ
ขอสังเกต: 
ผลรวมของจํานวนครั้งในการอางอิง จะนับผลงานตีพิมพในระยะเวลา 5 ปนับแตปที่ตีพิมพ
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แตผลติสิทธิบตัรและอนุสิทธิบัตรไดเพียง
ในระดับพันชิ้นตอป
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ดัชนีชี้วัดผลผลิต 2 จํานวนทรพัยสินทางปญญายื่นขอ/จดทะเบียน โดยคนไทย

จํานวนการยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรโดยคนไทย 

สิทธิบัตร
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จํานวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจดทะเบียนโดยคนไทย 

ที่มา: กรมทรัพยสินทางปญญา
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หมายเหตุ:
1. คาแกนนอน คือ คาประสิทธิภาพในปจจุบัน ซึ่งวัดจากสัดสวนระหวางจํานวนสิ่งตีพิมพหรือจํานวนสิทธิบัตรยื่นขอในป 2554 ตอมูลคาลงทุนดาน R&D ป 2552
2. คาแกนตั้ง คือ ประสิทธิภาพที่เปลี่ยนแปลงไป  หากมีคาเปนบวก หมายถึง ประสิทธิภาพสูงขึ้น

ประสิทธิภาพในการผลิตสิ่งตีพิมพ

ตัวชี้วัดกระบวนการที่ 1 ประสิทธิภาพของการวิจัยและพัฒนา (R&D)

เมื่อเทียบกบัประเทศอื่น 
ระบบวิจัยและพัฒนาของไทยจึงโดดเดนแคในการผลิต
สิ่งตีพิมพ

ประสิทธิภาพในการผลิตสิทธิบัตร (ยื่นขอ)
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ประสิทธิภาพการผลิตสิ่งตีพิมพป 2554: ชิ้นตอ 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ PPP ประสิทธิภาพการผลิตสิทธิบัตรป 2554: ชิ้นตอ 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ PPP
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ตัวชี้วัดกระบวนการที่ 2 สัดสวนจํานวนโครงการทีเ่สร็จสิน้ตามกําหนดการ
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จํานวนโครงการดําเนินการแลวเสร็จ สัดสวน

ที่มา: ฐานขอมูล NRPM

ขอสังเกต
1. ขอมูลในชวง 2 ปหลังอยูในระดับต่ํา เนื่องจากมีนักวิจัยสวนหนึ่งไมไดเขาไปปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูล NRPM
2. ฐานขอมูล NRPM ไมครอบคลุมโครงการที่หนวยงานภาครัฐวาจางที่ปรึกษาภายนอกมาชวยทําการวิจัยและพัฒนา

สัดสวนจํานวนโครงการที่เสร็จสิ้นตามกําหนดการ
อยูในระดับต่ํา
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 การประเมิน
ผลลัพธและผลกระทบ
ของงานวิจัยเฉพาะกลุมสาขา

2.2
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รายละเอียดการประเมินชุดโครงการวจิัยเรื่องยางพารา
การประเมินผลลัพธ (outcome) 

โดยการประเมินการนําผลงานวิจัยไปใช (Adoption study)



การแปรรูปยางพาราเปนผลิตภัณฑยางทําใหเกิดมูลคาเพิ่มขึ้นถึง 5 เทา

ที่มา: ยุทธศาสตรวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ระยะที่ 2 ป พ.ศ. 2554-2559 ของ สวทช. และคํานวณเพิ่มเติมโดยผูปรเมิน

ตนยางพารา

ทําไมเลือกประเมินเรื่องการเพิ่มมูลคาเพิ่มยางพารา ? 

ใบยาง
1,000 ลบ.

ไมยาง
15,000 ลบ.

น้ํายาง
ปริมาณ 3.1 ลานตัน
226,000 ลบ.

197,000 ลบ.

29,000 ลบ.

ยางแปรรูป
ขั้นตน

87% สงออก

13% ใชในประเทศ

ผลิตภัณฑยาง
150,000 ลบ.

เพิ่มมูลคาได 5 เทา

มูลคาการสงออก
223,000 ลบ.

เพิ่มมูลคาไดเพียง 1.1
เทา

=

จางงาน 8 หมื่นคน

จางงาน 6 ลานคน

งานวิจัยเพื่ออุตฯ ตนน้ํา

งานวิจัยเพื่ออุตฯ กลางน้ํา
งานวิจัยเพื่ออุตฯ ปลายน้ํา

24



กลางน้ํา
, 65%

ปลายน้ํา
, 35%

พื้นฐาน, 11
%

ต้นน้ํา, 58%

กลางน้ํา, 6%

ปลายน้ํา
, 11%

อื่นๆ, 14%

25

การวิจัยเพื่อพัฒนาอุตฯ ปลายน้ํายางพาราไดรับการจัดสรรงบในสดัสวนที่นอย

ที่มา: ผูประเมิน

การจัดสรรงบวิจัยเรื่องยางพาราของไทย

วช. 398 ลบ.

พ.ศ. 2551-2555

สวทช. 60 ลบ.

พ.ศ. 2549-2556

ปลายน้ํา(อื่นๆ) – 49%
ไมยางพารา – 40%
ลอยาง – 7%
ถุงมือยาง – 4%

สถาบัน
วิจัยยาง

690 ลบ.

พ.ศ. 2555

สกว. 198 ลบ.

พ.ศ. 2546-2554

= 43.7 ลบ.

ยางลอ – 45%
ถุงมือยาง – 14%
อื่นๆ – 41%

= 21 ลบ.

การผลิตยาง
, 46%

เศรษฐกิจและ
การตลาด
, 16%

อุตฯ เพิ่ม
มูลค่า
, 19%บริหารจัดการ

, 19%

อุตสากรรมปลายน้ํา – 33%
อื่นๆ – 67%= 131 ลบ.

โครงการขนาดเล็ก
40%

โครงการขนาดจิ๋ว
44%

โครงการขนาดกลาง, 9%
โครงการขนาดใหญ, 7%

สัดสวนแสดงโดยจํานวนโครงการ (ทั้งหมด 819 โครงการ)
อยูในระหวางการ
ประมวลผลเพื่อแยกเปน
โครงการเพื่ออุตฯตนน้ํา 
กลางน้ํา ปลายน้ํา
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ขอคนพบเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดสรรงบวจิยั

อุตสาหกรรมปลายน้ํายางพารามีความสําคัญ

แตไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณ R&D ในสัดสวนที่นอย

โครงการวิจัยอุตสาหกรรมปลายน้ํามีลักษณะเปน ‘เบี้ยหัวแตก’ 
   โครงการขนาดเลก็มาก - 4.8 แสนบาท 
   โครงการใหญที่สุด - 2.1 ลานบาท  

การบริหารงานกลุมเรื่องมุงเปาในปจจุบันยัง
ไมสามารถบูรณาการระบบวจิัยไดอยางแทจริง

ที่มา: ผูประเมิน
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ที่มา: ผูประเมิน

ผลผลิต (Output)

ผลการประเมินการนําผลงานวิจัยไปใช 
(Adoption study results)

การปรับปรุงสูตรการผลิตยางลอและถุงมือยาง
สูตรยางลอรถตันที่มีความนิ่มและความทนทานมากขึ้น
สูตรถุงมือยางตนทุนต่ํา ฯลฯ

การปรับปรุงกระบวนการผลติ/เครื่องจักร-อุปกรณในการผลิต
การใชคลื่นไมโครเวฟเพื่ออุนยางลอรถตัน
การตรวจปริมาณฟองสบูลอเรตที่งายและรวดเร็ว ฯลฯ

การปรับปรุงคุณสมบัติผลผลิต
ศึกษาการกระจายตัวของความเคนและความเครียดในยางลอโดยใชไฟไนอิลิเมนท
การตรวจปริมาณฟองสบูลอเรตที่งายและรวดเร็ว ฯลฯ

การทดสอบคุณสมบัติผลผลติ
การกําหนดมาตรฐานยางลอตันของไทย
หองปฎิบัติการทดสอบทางกายภาพยางไดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 .
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ผลการประเมินการนําผลงานวิจัยไปใช 
(Adoption study results)

ผลลพัธ (Outcome)

ที่มา: ผูประเมิน

สัดสวนโครงการที่มีการนําไปใชจริงในภาคอุตสาหกรรมมีนอยมาก

ไมมี adoption
455 โครงการ

มี adoption
50 โครงการ

โครงการวิจัย

ยางลอและถุงมือยาง
12 โครงการ
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ระดับการนําผลงานวิจัยไปใช หนวยงานที่นํางานวิจัยไปใช

ผลลัพธเชิงเทคโนโลยี บ.ผูผลิตยางลอตัน ยางลอ
รถบรรทุก ถุงมือยาง

ผลลัพธเชิงสถาบัน สมอ.

ผลลัพธเชิงพฤติกรรม บ.ผูผลิตยางลอตัน

ผลลัพธเชิงแนวคิด

การเสริมสรางความสามารถ ผูบริหาร บ.ผูผลิตยางลอตัน

ผลการประเมินการนําผลงานวิจัยไปใช 
(Adoption study results)

ผลลพัธ (Outcome)

ที่มา: ผูประเมิน



30

ผลการประเมินการนําผลงานวิจัยไปใช 
(Adoption study results)

ที่มา: ผูประเมิน

การคาดการณผลกระทบเบือ้งตน (1)

“ผลกระทบดานเศรษฐกิจในภาพรวมนอย.......
• โครงการวิจัยสวนใหญไมมีการนําไปใชจริงใน

ภาคอุตสาหกรรม 

• โครงการวิจัยที่มีการนําไปใชจริงสวนใหญเปนการ
แกปญหาการผลิตเปนจุดเล็กๆ ผลตอการ
ประกอบการจึงไมมากนัก

• โครงการที่มีการนําไปใชคอนขางเต็มรูปแบบและสงผล
ตอการประกอบการอยางมีนัยสําคัญมีจํานวนนอยมาก

• บริษัทที่นํางานวิจัยไปใชจํากัดอยูเฉพาะบริษัทที่ริเริ่ม
โครงการวิจัยกับนักวิจัยตั้งแตแรก ไมคอยมีการขยาย
ผลไปใชกับบริษัทอื่น ๆ 

ผลกระทบในภาพรวม
ไมมีนัยสําคัญ1 
0.13% ของ GDP 
อุตฯยางลอและถุงมือยาง

หมายเหตุ: 1. เปนการประเมินผลกระทบเบื้องตนที่เกิดจริงจนถึงป 2556 (ไมใชประมาณการไปในอนาคต) โดยเลือกเฉพาะโครงการที่มีหลักฐานการนําผลงานวิจัยไปใช
อยางชัดเจนและใชมาแลวระยะเวลาหนึ่ง
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ผลการประเมินการนําผลงานวิจัยไปใช
(Adoption study results)

ที่มา: ผูประเมิน

การคาดการณผลกระทบเบือ้งตน (2)

ลงทุน 15.3 ลานบาท

ในชวงป 2549-2555

กําไรเพิ่มขึ้น ประมาณ 

202 
ลานบาทตอป2

Net Present Value (NPV) 

414 ลาน1

Internal Rate of Return (IRR) 

118%1

“แตผลตอบแทนการลงทุนวจิัย
คอนขางสูง และ......

หมายเหตุ: 1. NPV และ IRR ณ.ป 2549
2. กําไรเพิ่มขึ้น 202 ลานบาทในป 2556 (กําไรเพิ่มขึ้นต่ํากวา 202 ลานบาทสําหรับปกอนหนา 2556) 
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ผลการประเมินการนําผลงานวิจัยไปใช 
(Adoption study results)

ที่มา: ผูประเมิน

การคาดการณผลกระทบเบือ้งตน (3)

ผลผลิต (Output)

สูตรและเทคนิค
การผลิตยางลอตัน

ผลลัพธ (Outcome)

ผลลัพธ
เชิงเทคโนโลยี

(ชวยลดอัตราการ claim ยางที่ชํารุดได
พอสมควรและผูใชยางรูสึกวาการใชงานมี

ความนิ่มนวลขึ้นทําใหยอดขายสูงขึ้น)

ผลกระทบเบื้องตน

นาจะชวยเพิ่มกําไรได

ประมาณ 5-10%

เทคนิคการผลิต
ถุงมือปลอดเชื้อ

สําหรับใชในหองผาตัด

ยอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 

10% 
ผลลัพธ

เชิงเทคโนโลยี
(จาก product ตัวใหม)

“....ผลตอบแทนในระดับบรษิทัคอนขางดี”
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ผลการประเมินการนําผลงานวิจัยไปใช 
(Adoption study results)

ที่มา: ผูประเมิน

การคาดการณผลกระทบเบือ้งตน

ผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอมมีนอยมาก
งานวิจัยยางพาราที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมมักจะเปนงานวิจัยกลางน้ํา 
แตงานวิจัยกลุมนี้ก็ยังมีการนําไปใชไมแพรหลายมากนัก
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โครงการวิจัยดาน

โรคหลอดเลือดสมอง 
(stroke)

รายละเอียดการประเมินชุดโครงการวจิัยเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง
การประเมินผลลัพธ (outcome) 

โดยการประเมินการนําผลงานวิจัยไปใช (Adoption study)
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ทําไมเลือกประเมินกลุมงานวิจัยและพัฒนา
ดานโรคหลอดเลือดสมอง ?

โรคหลอดเลือดสมอง
เปนภัยคกุคามลําดับตนๆ ของคนไทย

อัตราการตายตอประชากรหนึ่งแสนคน *
ดวยโรคหลอดเลอืดสมอง = 20.8
หรือ            13,353 คนตอป

อัตราการเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล *
ตอประชากรหนึ่งแสนคน ดวยโรคหลอด
เลือดสมอง = 216.6
หรือประมาณ 139,051 คนตอป

ปสุขภาวะที่เสียไป 
เนื่องจากการเสียชีวิตกอนวัยอันควร หรือ
การมีชีวิตอยูกับสภาวะเจ็บปวยพกิาร
(DALYs) รวม 719,000 ป *

สัดสวนงบประมาณการวิจัยและพัฒนา **
ดานการแพทยและสาธารณสุข 

พ.ศ.2551-2554

แตมีการลงทุนวจิัยเพยีง 0.8% 
ของงบวิจัยดานการแพทยฯทั้งหมด(ชวงป 2551-2554) 

ที่มา: * สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ. รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ.2552.
** รวบรวมจากฐานขอมูลของระบบบริหารงานวิจัยแหงชาติ (NRPM)
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แบบจําลองคาดการณ
การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ในประเทศไทย

ฐานขอมูล
ความชุกและอุบัติการณ
ของการเกิดโรคในประเทศไทย

ผลการประเมินการนําผลงานวิจัยไปใช 
(Adoption study results)

โอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
กับปจจัยเสี่ยงตางๆ ทั้งที่ปองกันไมได (อายุ 
เพศ ภูมิลําเนา) และที่ปองกันได (ความดัน
โลหิต ปริมาณไขมันในเลือด ภาวะอวน การสูบ
บุหรี่) “ในกรณีของประเทศไทย”

ความชุกและอุบัติการณของการเกิดโรค
จังหวัดหลัก ๆ ในแตละภาคมีความชุกและ
อุบัติการณของการเกิดโรค stroke มากนอย
เพียงใด

โครงการที่เลือกประเมิน:  ชุดโครงการศึกษาระบาดวิทยาโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย 
 (Thai Epidemiological Stroke Study: TESS) 

ผลผลิต (Output)



ระดับการนําผลงานวิจัยไปใช หนวยงานที่นํางานวิจัยไปใช

ผลลัพธเชิงเทคโนโลยี

ผลลัพธเชิงสถาบัน

• กรมควบคุมโรค
• สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวาง
ประเทศ 
• สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวง
สาธารณสุข 

ผลลัพธเชิงพฤติกรรม

• โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระ
เกียรติ
• แพทย
• โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบาย
ดานสุขภาพ (HITAP) 
• บ.ประกันชีวิต

ผลลัพธเชิงแนวคิด • ประชาชน

การเสริมสรางความสามารถ • บุคลากรใน stroke unit 

ผลการประเมินการนําผลงานวิจัยไปใช 
(Adoption study results)

ผลลพัธ (Outcome)

ที่มา: ผูประเมิน

37
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ผลการประเมินการนําผลงานวิจัยไปใช 
(Adoption study results)

ที่มา: ผูประเมิน

การคาดการณผลกระทบเบือ้งตน

ผลกระทบดานเศรษฐกิจ (คาดการณ)
• การสูญเสียทางเศรษฐกิจที่จะลดลง เนื่องจากมีคนไทยที่เสียชีวิต / ทํางานไมได

เลย / ทํางานไดไมเต็มที่ ลดลง

• คาใชจายของรัฐบาลในการดูแลรักษาและฟนฟูสุขภาพของประชาชนที่จะลดลง

• stroke unit ในโรงพยาบาลตางๆ ใหบริการแกคนไขในพื้นที่ไดอยางเพียงพอ 
สอดคลองกับความตองการจริง และไมเปนภาระดานงบประมาณเกินความจําเปน 

• ปญหาการขาดแคลนงบประมาณและกาํลังคนดานสาธารณสุขในโรงพยาบาล ที่จะ
ลดลง

• ตนทุนในการประกอบการของ บริษัทประกันชีวิต ที่จะลดลง ประชาชนที่ทําประกัน 
ที่จะจายเบี้ยประกันสุขภาพ / ประกันชีวิต สอดคลองกับความเปนจรงิมากขึ้น (ทั้งนี้ 
ขึ้นกับโครงสรางตลาด)
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ผลการประเมินการนําผลงานวิจัยไปใช 
(Adoption study results)

ที่มา: ผูประเมิน

การคาดการณผลกระทบเบือ้งตน

ผลกระทบดานสังคม (คาดการณ)
• ผลกระทบดานสังคม เชน ปญหาครอบครัวที่จะลดลงเนื่องจากจะมีจํานวนผูปวย

เกิดภาวะซึมเศรา หงุดหงิด กาวราว รูสึกสูญเสียคุณคาและความเปนตัวของตัวเอง
ลดลง  ภูมิคุมกันทางสังคม (social immunity) ที่จะเกิดกับประชาชนกลุม
เสี่ยงใหไมกลับมาดื่มสุรา / สูบบุหรี่อีก
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สรุปขอคนพบ บทเรียน และ
ขอเสนอแนะ

3.
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สรุปขอคนพบ บทเรียน และขอเสนอแนะ
สําหรับระบบการประเมินผลการวิจัยของประเทศ (1)

• กรอบความคิดที่เสนอสามารถใชไดจริง  แตพบความยากลาํบากในการเก็บรวบรวม
ขอมูล เนื่องจากยังไมมีการจัดเก็บขอมูลบางตัว ตลอดจนไดรับความรวมมือไมเต็มที่
จากผูนําผลการวิจัยไปใชและจากหนวยงานสนับสนุนทุนวิจัย

• การบริหารงานกลุมเรื่องมุงเปาในปจจุบันยังไมสามารถบูรณาการระบบวิจัยไดอยาง
แทจริง

• หัวใจสําคัญของการประเมินผลผลติ/ผลลัพธ/ผลกระทบ โดยการทํา preliminary 
report, Adoption study และ Impact study คือการมี “ฐานขอมูลที่สมบูรณ
เพียงพอ” ซึ่งจําเปนตองมีการวางแผนการเก็บขอมูลระยะยาว



ชวงดําเนิน
การวิจัย

ทันทีหลัง
โครงการวิจัยเสร็จสิ้น

3-5 ปหลัง
โครงการฯเสร็จสิ้น

5-10 ปหลัง
โครงการฯเสร็จสิ้น

ชวงนําเสนอ
โครงการวิจัย

กรอบเวลาการทํางานสําหรับ
การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ/ผลกระทบ

ภาพรวมการทํางาน
กอนนําเสนอ
โครงการวิจัย

การประเมิน

ใคร-
ทําอะไร

6 ส. 1ว. 
เลือกกลุมเรื่องมุงเปาและ
กําหนดเปาหมายทาง
ยุทธศาสตรทีต่องการ
ประเมินผลลัพธ/ผลกระทบ

นักวิจัย 
สง Preliminary 
Report

Adoption 
Study

Impact 
Study 

วช. 
กําหนดกลุมเรื่อง
มุงเปาตาม
นโยบาย
ยุทธศาสตรการ
วิจัยของชาติ

หนวยงานใหทุน +
ผูทรงคุณวุฒิในสาขา 
+นักวิจัย กําหนด
แนวทางการประเมินผล
ลัพธ/ผลกระทบ แลว
มอบหมายใหผูเก็บขอมูลทาํ
การสํารวจเก็บขอมูลกลุม
ตัวอยาง “กอนใชงานวจิัย”

ผูเชี่ยวชาญ
ภายนอก
เก็บขอมูลและ
ประมวลผลขอมูล
สําหรับ
Impact study

ผูเก็บขอมูล 
เก็บขอมูลกลุม
ตัวอยาง 
“หลงัใชงานวจิัย” แลว
นําเสนอตอ 

หนวยงานใหทุน 
+ ผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขา + 
นักวจิัย 
เพื่อทําการประมวลผล
ขอมูล

Preliminary 
Report

42
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กรอบเวลาการทํางานสําหรับ
การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ/ผลกระทบ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

นักวิจัย
ตองเสนอกลุมเปาหมายที่นาจะมกีาร
นําผลงานวิจัยไปใช (targeted 
adopters) และผลลัพธที่คาดวาจะ
เกิดขึน้ ตั้งแตตอนเสนอ proposal

6 ส. 1ว.  
เลือกกลุมเรื่องมุงเปาและกําหนด
เปาหมายทางยทุธศาสตรที่
ตองการประเมินผลลพัธ/
ผลกระทบ

ชวงนําเสนอ
โครงการวิจัย

ใคร-
ทําอะไร

6 ส. 1ว. 
เลือกเปาหมายทางยุทธศาสตร/
โครงการที่ตองการประเมนิตาม
เกณฑ 3 เกณฑ

รายละเอียด
เพิ่มเติม

หนวยงานใหทุน +ผูทรงคุณวุฒิในสาขา +
นักวิจัย 
กําหนดแนวทางการประเมินผลลพัธ/ผลกระทบ
� กลุมเปาหมายที่ “เหมาะสม”
� ประเด็นคําถามที่สอดคลองกับลักษณะเฉพาะของกลุมเรื่อง
� แนวทางการกําหนดกลุมตัวอยางในการสํารวจ
(control/treatment group) 
� มอบหมายใหผูเก็บขอมูลดําเนินการสํารวจ

หนวยงานใหทุน +ผูทรงคุณวุฒิในสาขา +
นักวิจัย 

กําหนดแนวทางการประเมินผลลพัธ/ผลกระทบ แลวมอบหมาย
ใหผูเก็บขอมูลทําการสํารวจเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง “กอนใช
งานวิจัย”
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สรุปขอคนพบ บทเรียน และขอเสนอแนะ
สําหรับระบบการประเมินผลการวิจัยของประเทศ (2)

• 6ส.1ว. ควรเริ่มตน (kick-off) ระบบการเก็บขอมูลรวมกัน  และสรางแรงจูงใจ
เพื่อใหผูมีสวนไดเสียใหขอมูลที่จําเปน

• ใหสิทธิ fast track แกนักวิจัยที่ใหขอมูลถูกตองและครบถวน สําหรับการ
พิจารณาขอเสนอการวิจัยครั้งตอไป และ/หรือ ไมพิจารณาขอเสนอการวิจัย หาก
นักวิจัยไมใหขอมูล

• การกลั่นกรองโครงการเพื่อของบประมาณควรเปนกระบวนการที่มีเอกภาพ

• ใชประกอบการพิจารณาการใหรางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติดานผลงานวิจัยที่
กอใหเกิดผลกระทบสูงตอประเทศ
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สรุปขอคนพบ บทเรียน และขอเสนอแนะ
สําหรับการสงเสริมใหมีการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน (1)

• การนําผลการวิจัยทั้ง 2 กรณีศึกษาไปใชประโยชน มีผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง ยังไมมาก
นัก

• หนวยงานใหทุนวิจัยและนักวิจัย ควรเรงสงเสริมใหมีการนําผลการวิจยัไปใชประโยชน 
เชน

ใหกลุมเปาหมายที่นาจะนําผลการวิจัยไปใชได โดยเฉพาะกลุมเปาหมายที่เปนปจจัย
หลักแหงความสาํเรจ็ ไดมีสวนรวมตั้งแตตนในการกาํหนดโจทยวิจยั

� ผูประกอบการในอุตสาหกรรมยาง โดยเฉพาะ SMEs
� ผูกําหนดนโยบายดานสาธารณสุข เชน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
กระทรวงสาธารณสุข

ใหความสําคัญกับการจัดการความรู (knowledge management) เพื่อให
ผูนําผลการวิจัยไปใชเขาใจไดงายขึ้น

�นําแบบจําลองคาดการณการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลงเว็บไซต เพื่อให
ประชาชนสามารถคํานวณความเสี่ยงของตนเองผานทางอินเทอรเน็ตได
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สรุปขอคนพบ บทเรียน และขอเสนอแนะ
สําหรับการสงเสริมใหมีการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน (2)

• เขาใจพฤติกรรมของกลุมเปาหมายที่นาจะนําผลงานวิจัยไปใช และปรับชองทาง
การสื่อสารใหสอดคลอง เพื่อเพิ่มการเขาถึงองคความรูที่ไดจากงานวิจัยและพัฒนา

เนนการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไดการยอมรับในระดับนานาชาติ

ผลักดันใหราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยนําขอคนพบจากโครงการวิจัย
ระบาดวิทยาฯ ไปใชในการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติสําหรับการดูแลรกัษา
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง


