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แนวคิดการประเมินผลลัพธและผลกระทบของโครงการวจิยั 

•หลักการประเมินผลกระทบจากงานวจิยัและการวิเคราะหทาง
เศรษฐศาสตร

•ผลตอบแทนทางสงัคมจากการลงทุน (Social Return On 
Investment, SROI)

•การประยกุตใชและกรณีศึกษา
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ความสําคัญของการประเมนิผลกระทบงานวิจัย

• เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดสรรและการจัดลําดับทรัพยากรวิจยั

• สะทอนระดับความสามารถของงานวจิัยในการสรางคุณคาและประโยชนตอสังคม

• สงเสริมธรรมาภบิาลในการวิจัยและกระบวนการบริหารจัดการวิจัย

• ถอดบทเรียนจากการประเมนิผลกระทบไปสูการกาํหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัย

• เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื
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วิธีประเมินผลกระทบงานวิจัย
Type of research impact evaluation Methods and Approaches (ex.)

Experimental and statistical methods Statistical modelling, longitudinal analysis, 
econometrics, difference-in-difference method, 
double difference method, etc.

Systems analysis methods Contribution analysis, knowledge mapping, Social 
Network Analysis, Bayesian networks, agent-based 
models, Dynamic System Models, etc.

Textual, oral and arts-based methods Testimonials, ethnography, participant observation, 
qualitative comparative analysis, interviews and focus 
groups, opinion polls and surveys,

Indicator-based approaches Theory of Change, Logical Framework Analysis, etc.

Evidence synthesis approaches Meta-analysis, narrative synthesis, realist-based 
synthesis, rapid evidence synthesis, systematic 
reviews, etc.
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Source: Reed, M. S., Ferre, M., Martin-Ortega, J., Blanche, R., Lawford-Rolfe, R., Dallimer, M., & Holden, J., 2021 



หลักการประเมินผลกระทบจากงานวจิยัและการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร

• การประเมนิผลกระทบงานวิจัย (ทางเศรษฐศาสตร) ตองวิเคราะหในมิติเชิงปรมิาณ คณุภาพ และ
เวลา ทั้งหมดของผลกระทบมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม

• การคํานวณคาผลประโยชนยึดหลักของการเปล่ียนแปลงสุทธิ

• ทฤษฎีแหงการเปล่ียนแปลง Theory of Change

• การเปล่ียนแปลงสวนเกินทางเศรษฐกิจ Change in Economic Surplus
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ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change)

ที่มา: Will Allen, Jennyfer Cruz and Bruce Warburton (2017)
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• Inputs คือ ทรัพยากร ปจจัยนําเขา หรือองคประกอบต้ังตนในการดําเนินงานวิจัยและพัฒนา และ

การลงทุนวิจัย

• Activities คือ การดําเนินงาน วิธีการ หรือกระบวนการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงคที่ต้ังไว

• Outputs คือ ผลผลิตไดจากกระบวนการหรือกิจกรรมของงานวิจัยและพัฒนา ตอบวัตถุประสงค

ของการวจิัยที่ต้ังไว และไดรับทันทีหลังส้ินสุดโครงการ 

• Outcomes คือ การนําผลผลิตไปใชประโยชนของผูใช (users) หรือภาคีวจิัย ซึ่งมีการ

เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนทันทีเมื่อจบโครงการ หรือระยะเวลาหนึ่งหลังโครงการเสร็จส้ิน โดยผูใชคือ ผูใช

ในขั้นตน ขั้นลําดับตอ ๆ ไป จนถึงข้ันสุดทาย ที่ทําใหเกิดการยอมรับเทคโนโลยีเพื่อบรรลุผลกระทบ

ของงานวิจัย

• Impacts คือ การนําผลผลิตและผลลัพธไปสูการขยายผลและใชประโยชนอยางกวางขวาง และ

สงผลกระทบมิติดานเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดลอม ตอชุมชน สังคม ประเทศ หรือนานาชาติ ทั้ง

โดยทางตรง และทางออม และโดยต้ังใจและไมต้ังใจ ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว
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แผนที่ผลลพัธ (Outcome Mapping)

ความเชือมโยงโครงการวจิยัสูก่ารใชป้ระโยชนข์องภาคีเปา้หมาย เกิดเป็นผลลพัธส์ูภ่าคีกลุม่เปา้หมาย 

และสรา้งผลกระทบกบัชมุชนและสงัคมตามมา
9Chaiya Kongmanee, 2022Source: Simon Hearn (2010); สมพร อศิวิลานนท, 2561 



แผนที่ผลลัพธ 
(Outcome 
Mapping)

ความเชือมโยงและการขยายผลระหวา่งบทบาทของโครงการกบับทบาทของภาคีหุน้สว่นเปา้หมาย

ในการสรา้งผลลพัธแ์ละผลกระทบ

ที่มา: Benedicte Fonteneau and Jan Von Ongevalle (2012) 10Chaiya Kongmanee, 2022



Bennett’s Hierarchy – Integrated Project Development with 
Process and Impact Evaluation

11KASA = knowledge, attitude, skills &/or aspirations Source: Templeton, 2005: สุวรรณา ประณีตวตกุล 2564 Chaiya Kongmanee, 2022

Ex-post Evaluation 

การประเมินผลกระทบทีเ่กิดข้ึน

หลังโครงการแลวเสรจ็

Ex-ante Evaluation 

การประเมินผลกระทบในอนาคต



เสนทางสูผลกระทบ (Research to Impact Pathway)
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ที่มา: ดัดแปลง Templeton, 2006; กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, 2564

ปจจัยนําเขา (Inputs) ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) ผลกระทบ (Impacts)

ปจจัยนําเขาของ

งานวิจัยและพัฒนา

ผลผลิตจากงานวิจัย

และพัฒนา

ผูใชรอบแรก/ภาคีวิจัย

ที่มีการใชประโยชน

การเปลี่ยนแปลงดาน

เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม

ผูใชรอบถัดไป/ผูใชคน

สุดทาย/การยอมรบั

เทคโนโลยี



การยอมรับ/ใชประโยชนงานวิจัย

13Chaiya Kongmanee, 2022Source: Cynthia Bantilan, Debbie Templeton and Eric Craswell, 2009



การยอมรับ/ใชประโยชนงานวิจัย

14ที่มา: Davis J., Gordon J., Pearce D. and Templeton D. 2008; กมัปนาท วิจิตรศรีกมล, 2564 Chaiya Kongmanee, 2022



การเปลี่ยนแปลงสุทธิ (Net Change)

• การวัดมลูคาการเปล่ียนแปลงสุทธิ

• คูเทียบ (Counterfactual)

1) With vs. Without Research

2) Before vs. After Research

• วิเคราะหแบบ ความแตกตางทวิ 
(Double Differences) หรือ 
ความแตกตางในความแตกตาง 
(Difference in Difference)

15

มติิผลกระทบ With

(รวมโครงการ)

Without

(ไมรวมโครงการ)

Before

(กอนโครงการ)

A B

After

(หลังโครงการ)

C D

Change

(เปล่ียนแปลง)
(C-A) = 1 (D-B) = 2 Net Change

= 1 - 2
ที่มา: กมัปนาท วิจิตรศรีกมล, 2564 Chaiya Kongmanee, 2022



การประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตร

16

กรณีท ี1: งานวจิัยและพัฒนาถูกนําไปใช้ประโยชน์

หรือสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจในกลุ่มผู้บริโภค

กรณีท ี2: งานวจิัยและพัฒนาถูกนําไปใช้ประโยชนห์รือ

สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจในกลุ่มผู้ผลิต

ที่มา: Davis J., Gordon J., Pearce D. and Templeton D. 2008; กัมปนาท วิจติรศรีกมล, 2564 Chaiya Kongmanee, 2022

ราคาตอ่หน่วย (P)

E

ปริมาณสินคา้ / บริการ (Q)

M

A

C
B

เสน้อปุทาน (S)

เสน้อปุสงค ์1 (D1)

เสน้อปุสงค ์2 (D2)

Q1 Q2

P

1

P2

0

E

ราคาตอ่หน่วย (P)

ปริมาณสินคา้ / บริการ (Q)

M

A

C
B

เสน้อปุทาน 1 (S1)

เสน้อปุทาน 2 (S2)

เสน้อปุสงค ์ (D)
Q1 Q2

P1

P2

0



การประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตร
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กรณีท ี3: งานวจิัยและพัฒนาถูกนําไปใช้

ประโยชนห์รือสร้างผลกระทบทางเศรษฐกจิ

ทงัในกลุ่มของผู้บริโภคและกลุ่มผู้ผลิต

ที่มา: Davis J., Gordon J., Pearce D. and Templeton D. 2008; กัมปนาท วิจติรศรีกมล, 2564 Chaiya Kongmanee, 2022
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การประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตร
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กรณีทตี้นทุนการผลิตลดลง

โดยมีการผลิตเพมิขนึ

กรณีที่ตนทุนการผลิตลดลง

โดยมีปริมาณการซ้ือสินคาเทาเดิม

ที่มา: Davis J., Gordon J., Pearce D. and Templeton D. 2008; กัมปนาท วิจติรศรีกมล, 2564

P

Q

a b

S1 S2

P1

Q1 Q2
0

P

Q

a

b

S1

S2

P1

Q1
0

P2

D



การวดัความคุมคาการลงทุนงานวิจัยและพัฒนา

• การนําผลประโยชนสวนเพิ่มที่เกิดจากการนํางานวิจัยและพัฒนามาคํานวณระดับความคุมคาของ
การลงทุนวิจัยและพัฒนา

1) มูลคาปจจุบันของผลประโยชนสวนเพ่ิมสุทธิ (Net Present Value: NPV): NPV  0

2) อัตราผลประโยชนตอตนทุน (Benefit-cost Ratio: CBR):  CBR  1

3) อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR): IRR  อัตราคิดลด หรือ อัตรา
ดอกเบ้ียในตลาด
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Input Output
Outcome

Impact
User Change

25xx 25xx 25xx 25xx 25xx

โครงการ



Input Output
Outcome

Impact
User Change

25xx 25xx 25xx 25xx 25xx

โครงการ ชือโครงการวิจยัเปา้หมายทีตอ้งการวิเคราะหผ์ลกระทบ

Outcome หรือผลลัพธ : ผลลพัธคือผลจากการนําผลผลิตจากงานวิจัยไปใชประโยชนบรรลุ

เปาหมาย (User) ทําใหมีการเปล่ียนแปลง (Change) พฤติกรรมการยอมรบัดานความรู 

ทัศนคติ และทักษะ

Input หรือ ปัจจัยนาํเขา้ : ปัจจัย

นําเข้าหรือทรัพยากรทีใช้ในการ

ดาํเนินงานวิจยัและสรา้งผลกระทบ

ตอ่สงัคม เช่น

1. งบประมาณการวิจยั

2. บคุลากร : นกัวิจยั

3. ระยะเวลา

4. องคค์วามรูเ้ดิม หรอืผล

การศกึษา (Output) จาก

โครงการวิจยัก่อนหนา้น ีทีใชต้่อ

ยอดในการวิจยั (หากมี)

Output หรือ ผลผลิต : ผลที

เกิด ขึนสิงแรกและชัดเจน

ทีสุดจากโครงการวิจัย โดย

ตอบวัตถุประสงค์การศึกษา

ทตีังไว้

User หรือ ผู้ใช้ประโยชน์จาก

ผลผลิตงานวิจั ย  ง าน วิ จัยที

เกิดผลลัพธ์ ทีสําคัญต้องมีผู้ใช้

ประโยชน์ (User) มีการยอมรับ 

หรือการนําไปใช้ในหลายระดับ 

เช่น

1st User หรือ ผู้ใช้คนแรก

2nd User หรือ ผู้ใช้คนถัดไป

End User หรือ ผู้ใช้สุดท้าย

*หมายเหตุ : ผู้ใช้ประโยชน์อาจมี

แคก่ลุม่เดียวหรือมากกว่า 3 กลุม่ก็

ได้ ซึงขึนอยู่กับงานวิจัยสามารถ

สรา้งความยอมรับให้แ User ได้กี

กลุม่ 

การ เปลียนแปลง  ( Change)  ที

เกิดขึน พิจารณาการใช้ประโยชน์

ผลผลิต (Output) แยกตามผู้ใช ้

(User)  แตล่ะประเภท

ซงึการเปลยีนแปลงตามอาจ

เกิดขนึต่างช่วงเวลากัน

ผ ล ก ร ะ ท บ  ( Impact)  คื อ ก า ร

เปลียนแปลงจากผลลัพธ์ในวง

ก ว้ า ง  ผล กระท บอ อก เ ป็น  3 

ประเภท ได้แก่

(1) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

(2) ผลกระทบทางสังคม

(3) ผลกระทบทางสิงแวดล้อม

ซึงขึนอยู่กับลักษณะของงานวิจัย

สามารถก่อให้เกิดผลกระทบเพียง 

1 หรือ 2 ประเภท ไม่จําเป็นต้อง

เกิดผลกระทบทัง  3  ประเภท 

พิจารณาได้ทังผลกระทบทางตรง

และทางอ้อม ทีเป็นเชิงบวกและ

เชิงลบ

ที่มา: ปยะทัศน พาฬอนุรักษ, 2565



Social Return On Investment
SROI
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ผลตอบแทนสังคมจากการลงทุน
(Social Return On Investment, SROI)

การวิเคราะห ์SROI

Value

Money

กรอบการประเมินคณุค่าทโีครงการวิจยัได้

ก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลง

ผลทางเศรษฐกิจ

ผลทางสงัคม

ผลทางสงิแวดลอ้ม

1

2

3
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ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
(social return on investment : SROI) 

มูลค่าเป็นตวัเงินของผลกระทบทางสังคม (social impact)

ในดา้นต่าง ๆ ทีงานวิจยัสรา้งขนึมา แลว้เปรยีบเทียบกบัมูลค่า

ทางการเงนิของต้นทุนทใีช้ในการดาํเนินวิจัย

มูลค่าเป็นตวัเงินของผลกระทบทางสังคม (social impact)

ในดา้นต่าง ๆ ทีงานวิจยัสรา้งขนึมา แลว้เปรยีบเทียบกบัมูลค่า

ทางการเงนิของต้นทุนทใีช้ในการดาํเนินวิจัย

เพือชีวดัความคุม้ค่าของการลงทนุในงานวิจยัทีมีตอ่สงัคม เพือชีวดัความคุม้ค่าของการลงทนุในงานวิจยัทีมีตอ่สงัคม 

คิดเป็นมูลค่าของผลลัพธท์างสังคมต่อเงนิ 1 บาท ทลีงทุนไป 
24Chaiya Kongmanee, 2022



หลักการของการวเิคราะห SROI 

• การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย

• วเิคราะหเฉพาะการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น

• วดัมูลคาเฉพาะส่ิงที่สําคัญ

• วเิคราะหผลผลิตและผลลัพธที่เปนสาระสําคัญ

• หลีกเล่ียงการใหคา/มูลคาเกินจริง

• มีความโปรงใสทกุขั้นตอน

• ตรวจสอบผลได 
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• ใชว้ดัมลูค่า (คณุค่า) ทางเศรษฐกิจ สงัคม และสงิแวดลอ้มของโครงการวิจยั 

• ใชเ้ป็นเครอืงมือประเมินประสิทธิภาพทางสงัคมและประสิทธิผลของโครงการวิจยั <<หา

แนวทางเพิมผลกระทบเชิงบวกสงูสดุ และสามารถจดัการผลกระทบเชิงลบทเีกิดขนึ>> 

• สรา้งกลไกการมีสว่นรว่มกบัผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียในโครงการวิจยั

• ช่วยใหห้น่วยงานสนบัสนนุการวิจยัมีหลกัเกณฑใ์นการจดัลาํดบัโปรแกรมหรือโครงการ และ

ตดัสินใจจดัสรรทรพัยากรสาํหรบัการทาํวิจยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• ผูก้าํหนดนโยบายใชเ้ป็นเครืองมือในการวางแผนกลยทุธแ์ละปรบัปรุงองคก์ร 

• เป็นการสอืสารผลลพัธแ์ละคณุค่าของโครงการวิจยัต่อผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย

แนวทางการใช SROI 

26Chaiya Kongmanee, 2022



SROI ประเมินอะไร

ผลผลิต (output) ของโครงการวจิัย คือ ผลผลิตทีเกิดขนึจากโครงการวิจยัซงึถกูกาํหนดโดย

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยันนั ๆ เชน่ องคค์วามรู ้ขอ้มลู การฝึกอบรม จาํนวนนกัวิจยั ผลงานตีพิมพ ์

สิทธิบตัรและนวตักรรม รวมทงัอปุกรณแ์ละเครอืงมือทางวิทยาศาสตรที์ผลิตขนึ 

ผลลัพธ ์(outcome) ของโครงการวจิัย หมายถึง การเปลียนแปลงทีเกิดขนึจากการนาํผลผลิตทีได้

จากงานวิจยัไปใชป้ระโยชนโ์ดยผูใ้ช ้(users) 

ในกระบวนการนีผลผลิตสามารถกลายเป็นผลลพัธเ์มือมีการพฒันาต่อยอดเป็นนวตักรรม หรอื

ผลผลิตของงานวิจยัถกูนาํไปใชง้านไดจ้รงิ 

ผลลพัธว์ดัออกมาในรูปของมลูคา่ทีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน เชน่ รายไดเ้พิมขนึ ตน้ทนุการ

ผลิตลดลง ประสิทธิภาพการผลิตสงูขนึ การไดแ้นวนโยบายการพฒันาผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 
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• เมือผลลพัธถ์กูนาํไปใชโ้ดยบคุคลทีสามจะสามารถก่อใหเ้กิดผลกระทบ (impacts) 
ของโครงการวิจัย ซงึเป็นผลทีเกิดขนึต่อเนือง (consequence) จากการ
เปลียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสงิแวดลอ้ม ทงัทีเป็นผลเชิงบวกหรอืเชิง
ลบจากงานวิจยัทสี่งผลกระทบตอ่กลุม่เปา้หมายหรอืสาธารณะ
• ผลทางวิทยาศาสตร ์(scientific consequence) คือ ความกา้วหนา้ทาง

วิทยาศาสตร ์ทนุทางปัญญา และงานวิจยัมีอิทธิพลตอ่ความกา้วหนา้
วิทยาศาสตร์

• ผลทางสังคม (society consequence) งานวิจยัจะตอ้งตอบคาํถามวา่อะไรคือ
ผลประโยชนที์สงัคมไดร้บั เช่น สินคา้ทีดี บรกิารทีดี การจา้งงานเพิมขนึ การเพิม
ผลิตภาพ คณุภาพชีวิต สวสัดิการทีดี และความยงัยืน 

SROI ประเมินอะไร
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ข้ันตอนวิเคราะห
ผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุน 
(SROI) 

1) วางขอบเขตของการศึกษา

2) ระบุผูมีสวนไดสวนเสยีและสรางแผนทีผ่ลลัพธ

3) เก็บรวบรวมขอมูลสําหรับผลลัพธ

4) วิเคราะหปจจัยสนับสนุน อัตราสูญเปลา 

และการประมาณคาผลลพัธ

5) คํานวณอัตราสวนของผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทนุ 

และการจําแนกผลประโยชนตามผูมีสวนไดเสีย 

6) สรุปผลการวิเคราะห SROI

The SROI network (Nicholls, et al., 2012) 29Chaiya Kongmanee, 2022



การประยุกตใชและกรณีศกึษา

30

โครงการ การประเมินผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบของโครงการวิจัยแหงชาต:ิ 

ยางพารา และชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา, 2559
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ขันตอนท ี1  วางขอบเขตของการประเมิน

1) รายงานงานวิจยั 2) รายงานทางการเงิน (ถา้มี)  3) ตรวจสอบเอกสารทเีกียวขอ้ง 4) สมัภาษณน์กัวิจยัและผลการดาํเนินโครงการ 

5) สมัภาษณผ์ูใ้ชง้านและการใชง้านจริงในภาคสนาม 6) การปรกึษาหารอืกบัผูท้เีกียวขอ้ง

ขันตอนวิเคราะห ์SROI

• ผูป้ระเมินเขา้ใจวา่ อะไรคือผลลพัธท์ีกาํลงัวดั วตัถปุระสงค ์และวธีิการวดั เพือ

วางแผนรวบรวมขอ้มลูและแนวทางการวิเคราะห์

• กาํหนดขอบเขตชดัเจนในประเด็น: 
o วตัถปุระสงค ์

o เกิดขนึกบัใคร

o ขอ้มลูและเอกสาร 

o กิจกรรม

o วธิีการวิเคราะห ์Possibilities หรือ Assessment

o ระยะเวลา 

o ผูท้าํหนา้ทีวิเคราะหมี์ทกัษะครอบคลมุทจีะประเมินได้
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ขันตอนท ี2 ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างแผนทผีลลัพธ์

ขันตอนวิเคราะห ์SROI

• ระบกุลุ่มผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 

ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย คือ บคุคล กลุม่คน หน่วย

ธุรกิจหรอืองคก์รทีมีสว่นเกียวขอ้ง ทาํใหเ้กิดการ

เปลียนแปลง หรอืผลลพัธท์งัทางตรงและทางออ้ม

กบัโครงการวิจยั ไม่ว่าเป็นผลกระทบเชิงบวกหรอื

ผลกระทบเชิงลบ 

• การตดัสินความเกียวขอ้งของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย

สอบถามขอ้มลู ความรู ้ประสบการณข์องผูมี้

ส่วนไดส้ว่นเสียวา่มีความเกียวขอ้งและเกิดการ

เปลียนแปลงอย่างไร

• ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย เป็นผูส้รา้งหรอืผูไ้ดร้บั

ผลกระทบจากกิจกรรม

• ผลกระทบทีเกิดขนึ เป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ

• จะนาํผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียไปรวม หรอืไม่นาํไปรวม

• ระบเุหตผุลทีนาํหรอืไม่นาํผูมี้สว่นไดส้่วนเสียไปรวม

• จาํนวนของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย

• ระยะเวลาทีผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียนาํไปใชป้ระโยชน์
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ตัวอย่าง.... ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการวิจัย
โครงการวิจัยเรอืง “ผลของความสมาํเสมอของรูปทรงต่อการสันสะเทอืนของล้อรถแบบยางตัน”

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมีส่วนร่วม

/ส่วนเกยีวข้อง

ในโครงการ

การรวมเข้ามาพิจารณาในการ

วเิคราะห์

= รวมเข้ามา

 = ไม่รวมเข้ามา

เหตุผลการรวมเข้ามาหรือไม่รวมเข้ามา วิธีการมีส่วนร่วม

/วธิีการเข้าถงึ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จาํนวนที

เกยีวข้อง

บริษัท สยามไพโอ

เนียรรั์บเบอร ์จาํกัด

ผูร้ว่มทนุและผูร้บัผลประโยชน์

โดยตรง

 เป็นบรษัิทผูร้ว่มวิจยัไดเ้ครืองจกัรตน้แบบที

สามารถขยายผลเพือเพิมคณุภาพสินคา้และ

ลดของเสีย

- การสาํรวจ

- การปรกึษาหารือ

1

นักวิจัยในโครงการ - ผูด้าํเนินงานวิจยั

- ผูเ้ผยแพร่งานวิจยั

- ความเชียวชาญ/ชือเสียง

 เป็นผูด้าํเนินโครงการวจิยัซงึนบัเป็นปัจจยั

นาํเขา้ของโครงการและผลผลติทางวิชาการที

นกัวิจยัในโครงการผลติไดก็้ถกูตีค่าใหแ้ลว้

- -

นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา

- จบการศกึษาโดยใชง้านวิจยั

- เป็นนกัวิจยัใหม่

 นาํความรูแ้ละทกัษะจากการทาํวิจยัไป

ประกอบอาชีพ สรา้งรายไดใ้หต้วัเอง

- การสาํรวจ

- การปรกึษาหารือ

2

มหาวทิยาลัย

สงขลานครินทร์

- สนบัสนนุการดาํเนินงาน

 

 หน่วยงานตน้สงักดัของนกัวิจยัไดผ้ลงานวิจยั

และผลงานตีพิมพ์

- การสาํรวจ

- การปรกึษาหารือ

1
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ขันตอนท ี2 ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างแผนทผีลลัพธ์

ขันตอนวิเคราะห ์SROI

• จดัทาํแผนทีผลลพัธ ์(mapping outcome)

Mapping Outcomes เป็นการชว่ยระบคุวามสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยันาํเขา้ ผลผลิต 

ผลลพัธ ์และผลกระทบแก่ผูที้มีสว่นไดส้ว่นเสีย เพือนาํไปวดัและประเมินคณุค่าจากผูที้ไดร้บั

ผลกระทบโดยตรง 
o ระบกิุจกรรม ผลผลิต และผลลพัธ ์เพือสรา้งแผนทีผลลพัธ์
o สมัภาษณพ์ดูคยุเกียวกบัโครงการหรอืกิจกรรม
o สมัภาษณพ์ดูคยุเกียวกบัขอบเขตของผลลพัธ์
o ระบตุวัชีวดัสาํหรบัวดัผลลพัธ์
o กาํหนดมลูคา่ของผลลพัธ์
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ขันตอนท ี2 ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างแผนทผีลลัพธ์

ขันตอนวิเคราะห ์SROI

• ขนัตอนในการทาํแผนทีผลลพัธ์

ประกอบดว้ย 5 ขนัตอน 

1) ขอ้มลูส่วนหวัของแผนทีผลลพัธ์

2) ระบปัุจจยันาํเขา้

3) การประเมินค่าปัจจยันาํเขา้

4) ระบผุลผลิตของโครงการ

5) อธิบายผลลพัธ์

ขอ้ควรระวงัในการอธิบายผลลพัธมี์ดงันี
(1) ตรวจสอบความเขา้ใจของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียวา่เขา้ใจ

ถกูตอ้งหรอืไม่ 
(2) ไม่ควรระบผุลลพัธต์่อผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียคนหนงึ

สมัพนัธก์บัผลลพัธท์ีเกิดขนึกบัผูมี้สว่นไดส้่วนเสียอีก
คนหนงึ เพือหลีกเลียงการนบัซาํ

(3) ตดัสินใจเกียวกบัผลลพัธ ์ควรตดัสินใจโดยพิจารณา
ปัจจยัอืน ๆ ดว้ย

(4) การดาํรงอยู่ของผลลพัธ ์เนืองจากระยะเวลาการดาํรง
อยู่ของผลลพัธส์นัหรอืยาวแตกต่างกนั
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ตัวอย่าง.... ผลวิเคราะหแ์ผนทผีลลัพธข์องโครงการวิจัย

โครงการวิจัยเรอืง “ผลของความสมาํเสมอของรูปทรงต่อการสันสะเทอืนของล้อรถแบบยางตัน”

ปัจจัยนาํเข้า

• เงินทนุวจิยัจาก สกว.

• เงินทนุจากบรษัิทไพโอ

เนียร ์

• นกัวิจยั

• ค่าเสียโอกาสจาก

เงินทนุและสงิอาํนวย

ความสะดวก

• ค่าเสียโอกาสจากใช้

เครอืงมอือปุกรณ์

 

 

กิจกรรมงานวิจัย

• วิเคราะหก์ระบวนการผลิตเครอืงจกัรและ

ปัญหาการผลิต/ผลิตภณัฑ์

• ออกแบบ/ปรบัปรุงเครอืงมว้นยาง 

เครอืงวดัความกลมและเครอืงทดสอบ

การสนัสะเทือน

• ทดสอบพฤติกรรมทางพลศาสตรข์องลอ้

ยางตนั (ความสมมาตร ความทนของ

รอยต่อ ความกลมลอ้ การสนัสะเทือน 

ความสมดลุแรงเหวียง และสมดลุความ

แข็งตึง)

• ผลทดสอบคณุสมบตัิพลศาสตรล์อ้ยาง 5 

ยหีอ้

 

 

ผลผลิต 

• ปรบัปรุงเครอืงมว้นยาง 1 เครอืง ตน้แบบ
เครอืงวดัความกลม 1 เครอืง และเครอืง

ทดสอบการสนัสะเทือน 1 เครอืง
• ผลการปรบัปรุงกระบวนการผลติลอ้ยางตนั

ในโรงงาน
• วิธีการทดสอบความสมมาตรความกลม การ

สนัสะเทือนและความแข็งตึงของลอ้ยางตนั
• ผลศึกษาเปรยีบเทียบคณุสมบตัิพลศาสตร ์

ลอ้ยางตนั 5 ยหีอ้
• ผลผลิตลอ้ยางตนั

• นกัศึกษาระดบับณัฑติศึกษา
• ผลงานตีพมิพท์างวิชาการ
• อนสุิทธิบตัร: เครอืงมอืวดัการสนัสะเทือน

ของเพลาแบบไมส่มัผสั

 

ผลลัพธ์

• รายไดเ้พมิขึน(สินคา้มีคณุภาพทดัเทียบ

กบัสินคา้ทอ้งตลาดทีมีชือเสียงส่งผลให้

ยอดขายเพมิขึน)

• ตน้ทนุบรหิารจดัการลดลง เนืองจากขอ้

รอ้งเรยีนจากลกูคา้และการคืนสินคา้

ดอ้ยคณุภาพลดลง

• บรษัิทผลิตเครอืงมว้นยางไดเ้อง (เครอืง

มว้นยางไมม่ีขายในตลาดโดยทวัไป) 

ส่งผลใหบ้รษัิทมีเทคโนโลยีผลิตเครอืง

มว้นยาง

• ทกัษะและความเชียวชาญในงานวิจยั

ของนกัวิจยัเพมิขึน

 

ผลกระทบ

• มลูค่าเชิงเศรษฐกิจจากการนาํ   

ความรูแ้ละชดุเทคโนโลยี ไปใชง้าน

จรงิเชิงพาณชิย์

• ในปี 2557 บรษัิทฯ ผลิตเครอืงมือ

ทดสอบศนูยถ์่วงขึนมาใชเ้องโดย

ไดร้บัความรูแ้ละเทคนคิจาก

โครงการวิจยั

 

ปัจจัยนาํเข้า

เช่น เงินสนบัสนนุ  นกัวิจยั 

ผูช้่วยวิจยั

กิจกรรม

กิจกรรม/โครงการงานวจิยั

ผลผลิต

สิงทีไดจ้ากโครงการวจิยัทีเป็นประโยชน์

ต่อผูมี้ส่วนไดส้ว่นเสีย

ผลลัพธ์

ความเปลียนแปลงทีเกิดขึน/ทีไดร้บั

จากการดาํเนนิโครงการวิจยั

ผลกระทบ

ความเปลียนแปลงทีเป็นภาพใหญ่สาํหรบั

กลุ่มคนในวงกวา้งมากขึน
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ขันตอนท ี3  การเก็บรวบรวมข้อมูลสาํหรับผลลัพธ ์

• เลือกตวัชีวดัเชิงปรมิาณทีเป็นรูปธรรมทีสามารถวดัได ้และแสดงการเปลยีนแปลงได ้

เพือใชค้าํนวณ SROI

• สรา้งตวัชีวดัผลกระทบทางสงัคม (social impact indicators) พิจารณาจากผลสาํเรจ็ที

ไดร้บัจากการวิจยันนั วา่ไดส้รา้งผลลพัธแ์ละผลกระทบในรูปแบบใด

• ขอ้มลูสว่นนีไดจ้ากการสมัภาษณน์กัวิจยั รายงานผลการวิจยั และการสาํรวจขอ้มลู

จากกลุม่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียหลกั

ขันตอนวิเคราะห ์SROI
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ขันตอนท ี3  การเก็บรวบรวมข้อมูลสาํหรับผลลัพธ ์

•4 ขนัตอนยอ่ย ดงันี

1) พฒันาตวัชีวดัผลลพัธ์

2) การเก็บรวบรวมขอ้มลูผลลพัธ์

3) กาํหนดระยะเวลาการดาํรงอยู่ของผลลพัธ์

4) การใหม้ลูค่าผลลพัธ์

ขันตอนวิเคราะห ์SROI
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ขันตอนท ี3  การเก็บรวบรวมข้อมูลสาํหรับผลลัพธ ์

อัตราการเกิดผลลัพธ์
ผลลพัธที์เกิดขนึไดถ้กูกาํหนดจากการปรกึษาหารือกบัผูมี้สว่นไดเ้สีย การอภิปรายกบัผูที้

เกียวขอ้ง และผูท้รงคณุวฒิุของโครงการ รวมทงัการรวบรวมขอ้มลูของผูป้ระเมิน ผลลพัธแ์ตล่ะสว่นถกู
กาํหนดในภาพรวมของโครงการทงัหมด ซงึผลลพัธที์นาํมาคาํนวณหาอตัราส่วนผลตอบแทนทางสงัคม
จากการลงทนุจะพิจารณาเฉพาะผลลพัธท์ีสามารถกาํหนดค่าตวัแทนทางการเงินไดเ้ท่านนั

ขันตอนวิเคราะห ์SROI

การแปลงผลลัพธใ์ห้เป็นเงนิ
ผลลพัธแ์ตล่ะดา้นถกูแปลงใหเ้ป็นเงินโดยใชค้า่ตวัแทนทางการเงิน (financial proxy) ซงึไดร้บั

การพฒันาระหว่างการสมัภาษณผ์ูใ้ชง้านจรงิและผูมี้สว่นไดเ้สีย โดยคาํนึงถึงการประเมินมลูค่าทาง
การเงินของผลลพัธที์ส่งผลชดัเจนต่อผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย
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ตัวอย่าง..... การแปลงผลผลิตและผลลัพธใ์ห้เป็นเงนิของโครงการวจิยั

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลผลิตและผลลัพธ์ คาํอธิบายผลผลิตและผลลัพธ์ คาํอธิบายค่าตัวแทน

ทางการเงนิ

บริษัท สยามไพโอเนียร ์จาํกัด

 

 

มีรายไดเ้พิมขนึ

 

- รายไดส้ทุธิทีเพิมจากยอดขายลอ้

ยางตนั

- สว่นต่างรายไดส้ทุธิจากยอดขายลอ้ยางตนัทีเพิมขนึ

ระหว่างการใชเ้ทคโนโลยีเดิมและเทคโนโลยีใหม่

(จาํนวนเสน้คณูราคาลอ้ยางตนั)

ตน้ทนุการบริหารจดัการ

ลดลง

- มลูค่าลอ้ยางตนัทีดอ้ยคณุภาพ

และสง่คืน

-ส่วนต่างมูลค่าสินค้าดอ้ยคุณภาพส่งคืนลดลง เทียบ

กบัค่าเฉลียปกติ ณ ปีนนั (จาํนวนเสน้คูณราคาลอ้ยาง

ตนั)

ผลลพัธอื์นๆ - บริษัทผลิตเครอืงมว้นยางและ

เครืองทดสอบศนูยล์อ้ใชเ้อง

 

นักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา เงินเดือนสว่นเพิม - สว่นเพิมเงินเดือนเฉลยีทีไดร้บัเพิม

จากเงินเดือนปกติ

-  ส่ วน เ พิมข อง เ งิน เ ดื อน ที ได้ร ับ เ นืองจา กการ มี

ประสบการณท์าํงานวิจยัเปรยีบเทียบกบันกัศึกษาทีไม่มี

ประสบการณง์านวิจยั

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ บทความตีพิมพล์งใน

วารสารวิชาการ

- ราคาตลาดของงานวิชาการ

 

-  มลูค่าตลาดของการผลิตผลงานวิชาการ
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ขันตอนท ี4 วเิคราะหอ์ัตราสูญเปล่า อัตราทดแทน ปัจจยัสนับสนุน อตัราคิดลด 
และประเมินมูลค่าผลกระทบ 

ขันตอนวิเคราะห ์SROI

• เป็นการประเมินมลูค่าผลกระทบทางการเงินทีเกิดขนึจรงิในระยะเวลาทีกาํหนด 

• ประเมินเฉพาะผลกระทบทีเกิดขนึจรงิ และแยกผลกระทบทีไม่ไดเ้กิดจากโครงการวิจยัออกไป 

• ใชก้ารอา้งอิงแหลง่ขอ้มลูภายนอกมาเป็นบรรทดัฐานในการคาํนวณ หรือการเปรยีบเทียบกบั

ขอ้มลูก่อนทีโครงการวิจยัเรมิสรา้งผลกระทบ 

1) ปัจจยัสนบัสนนุ (attribution) 

2) อตัราการสญูเปลา่ (deadweight) 

4) อตัราทดแทน (displacement) 

5) การถดถอยของผลลพัธ ์(drop–off)

6) การคาํนวณมลูค่าผลประโยชนส์ทุธิ

ประกอบด้วย 5 รายการ 
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ขันตอนท ี4 วเิคราะหอ์ัตราสูญเปล่า อัตราทดแทน ปัจจยัสนับสนุน อตัราคิดลด 
และประเมินมูลค่าผลกระทบ 

ขันตอนวิเคราะห ์SROI

• ปัจจัยสนับสนุน (attribution) 

ปัจจยัสนบัสนนุ หมายถึง สดัส่วนของผลลพัธที์เกิดขนึจากการดาํเนินกิจกรรม โดยเป็นเงินทนุ

สนบัสนนุของหน่วยงานผูใ้หท้นุและหน่วยงานอืน ๆ (ถา้มี) โดยคาํนวณในรูปรอ้ยละ โดยแสดงเป็น

สดัสว่นของเงินทนุของหน่วยงานผูใ้หท้นุ

• อัตราการสูญเปล่า (deadweight) 

อตัราการสญูเปล่า หมายถึง ผลลพัธที์เกิดขนึแมว้่าไม่มีกิจกรรมนีเกิดขนึก็ตาม การคาํนวณ

ผลลพัธส์ว่นเกินเป็นการเปรยีบเทียบระหวา่งกลุ่มหรอืการเปรยีบเทียบกบัตวัอย่างมาตรฐาน 

(benchmark) ซงึผลการวดัผลลพัธส์่วนเกินเป็นเพียงคา่ประมาณการเทา่นนั
Chaiya Kongmanee, 2022
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ขันตอนท ี4 วเิคราะหอ์ัตราสูญเปล่า อัตราทดแทน ปัจจยัสนับสนุน อตัราคิดลด 
และประเมินมูลค่าผลกระทบ 

ขันตอนวิเคราะห ์SROI

• อัตราทดแทน (displacement) 

อตัราทดแทน หมายถึง กรณีทีผลลพัธเ์ชิงบวกสาํหรบัผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียกลุม่หนึงถกูทดแทน

ดว้ยผลลพัธเ์ชิงลบสาํหรบัผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียรายอืน ซงึไม่จาํเป็นตอ้งเอาไปใชก้บัทกุการประเมิน หาก

พบวา่กิจกรรมมีผลลพัธท์ดแทนเกิดขนึตอ้งเพิม ผูมี้สว่นไดส้่วนเสียทีไดร้บัผลกระทบ หรอืลดจาํนวน

ผลลพัธที์เกิดขนึเนืองจากการนบัซาํ 
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ขันตอนท ี4 วเิคราะหอ์ัตราสูญเปล่า อัตราทดแทน ปัจจยัสนับสนุน อตัราคิดลด 
และประเมินมูลค่าผลกระทบ 

ขันตอนวิเคราะห ์SROI

• การถดถอยของผลลัพธ ์(drop–off)

เป็นขนัตอนต่อเนืองจากขนัตอนการกาํหนดระยะเวลาการดาํรงอยู่ของผลลพัธ ์ซงึระยะเวลา

การดาํรงอยู่ของผลลัพธ์นันมีแนวโนม้ทีจะลดลงจากอิทธิพลของปัจจัยอืน ๆ เมือเวลาผ่านไป การ

ถดถอยของผลลพัธม์กัใชเ้ฉพาะในกรณีทีระยะเวลาการดาํรงอยู่ของผลลพัธม์ากกว่า 1 ปี สามารถหา

การถดถอยของผลลพัธ ์ไดจ้ากงานวิจยัอืน ๆ หรือสอบถามจากผูท้ีมีส่วนเกียวขอ้งกบักิจกรรมทีคลา้ย 

ๆ กนั การถดถอยของผลลพัธจ์ะอยู่ในรูปของรอ้ยละของระดบัผลลพัธที์ยงัดาํรงอยู่ในแตล่ะปี

Chaiya Kongmanee, 2022



ตัวอย่าง....ปัจจัยสนับสนุน (attribution) 

ผูมีสวนไดสวนเสยี ผลผลติ ผลลัพธ

ปจจัยสนบัสนนุตอ

ผลลัพธจาก สกว. (รอย

ละ)

1) บริษัทสยามไพโอเนียรรับเบอร จํากัด - รายไดสุทธิเพิ่มขึ้น

ตนทุนการบริหารจัดการลดลง

79.9

2) นกัศึกษาบัณฑิตศึกษา เงินเดือนสวนเพ่ิม - 100

3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร บทความทางวชิาการ - 100
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ตัวอย่าง...อัตราการสูญเปล่า (deadweight) 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ผลผลิตและผลลัพธที่สําเร็จ
อัตราการสญูเปลา

(รอยละ)
หมายเหตุ

บริษัท สยามไพโอเนียร จาํกัด มีรายไดสุทธิเพิ่มข้ึน

ตนทุนการบ ริหาร จัดการ

ลดลง

 

20

 

รายไดสุทธิที่เ พ่ิมขึ้นอาจจะมาจากการ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการเติบโต

ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของโดยรวม ไม

ไดมาจากการใชผลผลิตงานวิจัยเพื่อ

คณุภาพสินคาอยางเดียว

นกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เงินเดือนสวนเพิ่ม 0 ถาไมมีการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจาก สกว. 

ผลผลิตเหลานี้ก็จะไมเกิดขึ้น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มูลคาตลาดของบทความ

ตีพิมพในวารสารวิชาการ

0 ถาไมมกีารสนับสนุนเงินทุนวิจยัจาก สกว. 

ผลผลิตเหลานี้ก็จะไมเกิดขึ้น
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ขันตอนท ี4 วเิคราะหอ์ัตราสูญเปล่า อัตราทดแทน ปัจจยัสนับสนุน อตัราคิดลด 
และประเมินมูลค่าผลกระทบ 

ขันตอนวิเคราะห ์SROI

• การคาํนวณมูลค่าผลประโยชนสุ์ทธิ

การคาํนวณผลประโยชนส์ทุธิทาํไดโ้ดยการนาํมลูค่าประโยชนร์วมถ่วงนาํหนกัดว้ย

 ปัจจยัสนบัสนนุต่อผลลพัธ ์(attribution) 

 อตัราการสญูเปลา่ (deadweight) 

 อตัราทดแทน (displacement) 

 การถดถอยของผลลพัธ ์(drop–off) 
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ขันตอนท ี5 คาํนวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 

ขันตอนวิเคราะห ์SROI

การคาํนวณมูลค่าปัจจุบัน (present value)
มูลค่าปัจจุบัน หมายถึง มูลค่าปัจจุบันของตัวชีวัดผลประโยชนท์างสังคมทังหมดจาก

โครงการวิจัยตลอดช่วงระยะเวลาการดาํรงอยู่ของผลลัพธข์องโครงการวิจัยทีส่งผลกระทบต่อ

กลุ่มเป้าหมาย โดยระยะเวลาการดาํรงอยู่ของผลลพัธ ์เรมินบัตงัแต่ปีทีโครงการสินสดุจนถึงปีที

คาดว่าผลลพัธย์งัคงดาํรงอยู่ สามารถคาํนวณจากสตูรดงันี

มูลคาปจจุบนั
มูลคาผลประโยชนสุทธิ

୲



ୀ

โดยที

r = อตัราคิดลด 

t = ระยะเวลาการดาํรงอยูข่องผลประโยชนส์ทุธิ (ปี) โดยเรมิตน้จากปีทีสินสดุโครงการวิจยั จนถึง 5 ปีต่อมา   
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ขันตอนท ี5 คาํนวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 

ขันตอนวิเคราะห ์SROI

มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ

มลูคา่เงินทนุวิจยัของ สกว

สมมติใหค้า่ SROI ทีคาํนวณไดเ้ท่ากบั a หน่วย สามารถอธิบายคา่ผลตอบแทนทางสงัคมจากการลงทนุ 

(SROI) ไดว้า่ ในทกุ 1 หน่วยทีลงทนุในโครงการวิจยั สามารถสรา้งผลประโยชนท์างสงัคมทีมีมลูคา่ a หน่วย 

การคาํนวณอัตราส่วนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)  

เป็นอตัราส่วนระหวา่งมลูค่าปัจจบุนัของผลประโยชนส์ทุธิจากโครงการวิจยัตอ่มลูค่าปัจจบุนั

ของเงินลงทนุวิจยัของ สกว. สามารถคาํนวณจากสตูรดงันี     

ควรลงทุนในโครงการวจิัยทมี ีSROI มากกว่าหรือเท่ากับ 1ควรลงทุนในโครงการวจิัยทมี ีSROI มากกว่าหรือเท่ากับ 1
Chaiya Kongmanee, 2022



51

ขันตอนท ี6 จัดทาํรายงานการวิเคราะหผ์ลตอบแทนทางสังคมจากการลงทนุ

ขันตอนวิเคราะห ์SROI

เป็นการจดัทาํรายงานผลการวิเคราะหพ์รอ้มนาํเสนอบริบททเีกียวขอ้งในการทาํ

ความเขา้ใจความหมายของการประเมินผลกระทบ ความอ่อนไหวของการวิเคราะห ์(ถา้มี) 

และขอ้ควรระวงัในการนาํผลการวิเคราะหไ์ปใช้

 สรุปขอ้มลูการคาํนวณผลตอบแทนทางสงัคมจากการลงทนุในภาพรวม

 นาํเสนอทางเลือกมาตรการหรอืแนวนโยบายเพอืประกอบการพิจารณาและการ

ตดัสินใจความคุม้คา่ของโครงการใหก้บัผูใ้หก้ารสนบัสนนุงบประมาณ
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ผูมีสวนไดสวนเสีย จาํนวน สัดสวนผลประโยชนของ

ผูมีสวนไดสวนเสีย (%)

มูลคาผลประ- 

โยชนรวม (บาท)

Attribution

(%)

Deadweight

(%)

มูลคาผลประโยชน

สุทธิ (บาท)

บริษัท สยามไพโอเนียรรับเบอร จาํกัด 1 59.9 31,661,455 79.9 20 20,238,002

สหกรณ สกย. 4 8.0 3,373,306 100 20 2,698,645

นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 24 14.0 4,724,788 100 0 4,724,788

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 1 12.8 4,559,000 100 0 4,559,000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี

1 2.5 859,500 100 0 859,500

กรมวิทยาศาสตรบรกิาร 1 1.2 400,000 100 0 400,000

มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 0.7 240,000 100 0 240,000

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 1 0.9 300,000 100 0 300,000

มูลคาผลประโยชนรวม   34,019,934

มูลคาผลประโยชนสุทธิทั้งหมด 34,019,934

มูลคาเงนิทนุวิจัยจาก สกว. 18,551,441.0

อัตราสวนผลตอบแทนทางสังคมจาก

การลงทนุ (SROI)

1.83

ผลตอบแทนการลงทุนทางสังคม (SROI) 15 โครงการวจิัย
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ผลตอบแทนการลงทุนทางสังคม (SROI) 15 โครงการวจิัย
โครงการวิจัย SROI

1) การพฒันาวัสดุและเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภณัฑหลังคายางประหยดั

พลังงานจากวัสดุผสมยางกับขี้เล่ือย

0.93

2) การทําหมวกยางดวยยางธรรมชาติสําหรับคลุมบล็อกคอนกรีต 0.29

3) การศึกษาการใชประโยชนกาก

ขี้แปงจากอุตสาหกรรมผลิตน้ํายางขนเพ่ือเปนวัสดุปรับปรุงดนิ

0.42

4) ตนแบบการผลิตนํ้ายางขนและผลิตภัณฑฟองน้ําจากน้ํายางธรรมชาติ

ระดับกลุมเกษตรกร

0.29

5) การขยายสวนการเตรียมกราฟตโคพอลิเมอรของยางธรรมชาติกับ

เมทลิเมทาครเิลท

0.51

6) พฒันามาตรฐานการทดสอบและขอกําหนดความทนทานของลอยาง

ตัน

0.14

7) ผลของความสม่ําเสมอของรูปทรงตอการส่ันสะเทอืนของลอรถแบบ

ยางตัน

10.49

โครงการวิจัย SROI

8) การประเมินระบบบําบัดนํ้าเสียแบบไรอากาศที่เหมาะสมสําหรับโรง

รมควันยางแผนสหกรณกองทุนสวนยาง

1.39

9) การอบแหงที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมผลิตยางแทงเอสทีอาร 0.77

10) การหาสาเหตุและการปองกันการเจริญของเชื้อรา 0.31

11) การวดัหาเปอรเซ็นตเน้ือยางแหงในนํ้ายางสดดวยวงจรไมโครเวฟหก

พอรต

2.90

12) ตนแบบการทํายางปูสระน้ําจากน้ํายางธรรมชาติ 2.54

13) พอลิแลกติกแอซิด-กราฟต-ยางธรรมชาติดดัแปรไบโอพลาสติกอีลาส

โตเมอร

1.30

14) การจดัทําตัวชี้วัดการจัดการทรพัยากรและแนวปฏิบัติของสหกรณ

โรงอบ/รมยางแผน

6.10

15) การผลิตถุงมืออุตสาหกรรมจากน้ํายางธรรมชาติโดยการจุมแบบ

สูญเสียความเสถียรดวยความรอน

0.79
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รายการผลผลิตจาก 101  โครงการ หนวย จํานวน
มูลคาผลผลิต 

(บาท)

สัดสวนมูลคา

ผลผลิต (%)

Attribution 

(%)

Deadweight 

(%)

มูลคาผลผลิตสุทธิ 

(บาท)

สิ่งประดิษฐ (ผลิตภัณฑ/ เครื่องมอื/ วิธีการ) ชิ้น 44 8,800,000 11.9 98.82 0 8,696,160

ตนแบบระดับหองปฏิบัติการ ชิ้น 57 11,400,000 15.5 99.10 0 11,297,400

ตนแบบระดับภาคสนาม ชิ้น 19 5,700,000 7.8 100 0 5,700,000

ตนแบบระดับพาณิชย ชิ้น 2 800,000 1.0 89.95 0 719,600

หนังสือ เลม 4 1,600,000 2.2 100 0 1,600,000

คูมือ เลม 3 120,000 0.2 100 0 120,000

ความลับทางการคา ชิ้น 1 400,000 0.5 100 0 400,000

อนุสิทธิบัตร ชิ้น 5 1,000,000 1.2 89.58 0 895,800

สิทธิบัตร ชิ้น 3 1,200,000 1.6 100 0 1,200,000

บทความวิจัยตีพิมพในวารสารทางวิชาการไทย เร่ือง 28 5,600,000 7.7 100 0 5,600,000

บทความวิจัยตีพิมพในวารสารทางวิชาการนานาชาติ เร่ือง 33 13,200,000 18.1 100 0 13,200,000

บทความวิจัยตีพิมพใน Proceedings เร่ือง 31 1,240,000 1.7 100 0 1,240,000

บณัฑิตศึกษาระดับปริญญาตรี คน 72 10,599,534 14.5 100 0 10,599,534

บณัฑิตศึกษาระดับปริญญาโท คน 38 9,319,354 12.8 100 0 9,319,354

บณัฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก คน 5 1,160,883 1.6 100 0 1,160,883

นักวิจัยใหม คน 36 748,691 1.0 100 0 748,691

วิทยากรในงานประชมุวิชาการระดับชาติ คน 15 180,000 0.2 100 0 180,000

วิทยากรในงานประชมุวิชาการระดับนานาชาติ คน 5 250,000 0.3 100 0 250,000

รวมทั้งหมด  401 73,318,462 100 98.75 0 72,927,422

มูลคาผลผลิตสุทธิท้ังหมด (บาท) 72,927,422

มูลคาเงินทุนวิจัยจาก สกว. (บาท) 29,013,068

อัตราสวนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) 2.51

ผลประเมินมูลค่าผลผลิตสุทธิและอัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการวจิัย 101 โครงการ
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การประยุกตใชและกรณีศึกษา
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โครงการ “การประเมินผลลัพธและผลกระทบของชุดโครงการ 

Thai Fruits – Functional Fruits และ ไมผลและผลิตภัณฑจากผลไม” 2563
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ผลผลิตที่ไดต่ํากวา

เปาหมาย

วารสารทาง

วิชาการนานาชาติ

4(7)

ผลผลิต (output)

• รูปแบบผลผลิตที่มีความหลากหลายถึง 15 (11) รูปแบบ

• ไดจํานวนผลผลติ (output) มากกวาเปาหมาย

• 9 โครงการมีผลผลิตมากกวาเปาหมาย
ผลผลิตที่ไดตามเปาหมาย

ตนแบบระดับหองปฎิบัติการ 

2(2)

วารสารทางวิชาการไทย 2(2)

หนังสือ 1(1)

ผลผลิตที่ไดเกินเปาหมาย

อนุสิทธิบัตร 22(1)

ความลับทางการคา 5(1)

Proceeding 9(5)

นักวิจัยใหม 4(3)

บัณฑิตระดับปริญญาตรี 12(3)

บัณฑิตระดับปริญญาโท 3(11)

วิทยากรประชุมวิชาการระดับชาติ 
3(1)

วิทยากรประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 3

อบรมกลุมเปาหมาย 20(2)

อบรมเกษตรกร 4000(30)

รายงานฉบับสมบูรณ 12(9)
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มูลคาตลาดของผลผลิตของโครงการวิจัย
รูปแบบผลผลิต มูลคาตลาด (บาท)

สิ่งประดิษฐ (ผลิตภณัฑ/ เครื่องมอื/วิธีการ/เทคนิคหองปฏิบัติการ) 200,000

สิทธิบัตร 400,000

อนุสิทธิบตัร 200,000

บทความวิจยัตีพิมพในวารสารทางวิชาการของไทย 200,000

บทความวิจยัตีพิมพในวารสารทางวิชาการนานาชาติ 400,000

บทความวิจยัตีพิมพใน Proceedings 40,000

ความลับทางการคา 400,000

ตนแบบระดับหองปฏิบัติการ 200,000

ตนแบบระดับพาณิชย 400,000

ตนแบบระดับภาคสนาม 300,000

หนังสือ 400,000

คูมือ/หนังสอื 1 บท 40,000

โครงการวิจัยใหมที่ตอยอด มูลคาเทากับงบประมาณของโครงการวิจัยใหม

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ รอยละ 10 ของทุนวิจัย 57
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ตัวอยาง.....ผลวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย

ผูมีสวนไดสวนเสีย การมสีวนรวม

/สวนเก่ียวของ

ในโครงการ

การรวมเขามาพิจารณา

ในการวิเคราะห

= รวมเขามา

 = ไมรวมเขามา

เหตุผลการรวมเขามาหรือไมรวมเขา

มา

วิธีการมีสวนรวม

/วิธีการเขาถึง

ผูมีสวนไดสวนเสีย

จํานวนท่ี

เก่ียวของ

นักวิจัยในโครงการ - ผูดําเนินงานวิจัย

- ผูเผยแพรงานวจิัย

- ความเชี่ยวชาญ/

ชื่อเสียง

 เปนผูดําเนินโครงการวิจัยซ่ึงนับเปน

ปจจยันําเขาของโครงการและผลผลิต

ทางวิชาการที่นักวิจัยในโครงการผลิต

ไดก็ถูกตีคาใหแลว

- -

นักศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษา

- จบการศึกษาโดย

ใชงานวิจัย

- เปนนักวจิยัใหม

 นําความรูและทักษะจากการทําวจิัยไป

ประกอบอาชีพ สรางรายไดใหตัวเอง

- การสํารวจ

- การปรกึษาหารือ

1

มหาวิทยาลัยนเรศวร - สนับสนุนการ

ดําเนินงาน

 

 หนวยงานตนสังกัดของนักวิจัยไดผล

งานวิจัย เทคนิคหองปฏิบตัิการ 

หนังสือ และบทความทางวิชากร

- การสํารวจ

- การปรกึษาหารือ

6

โครงการศักยภาพของผลกล้วยไข่และกล้วยนําว้าในการป้องกันมะเร็งผิวหนังในหนูทถีูกเหนียวนําด้วยดีเอม็บีเอและรังสียูวีบี
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ตัวอยาง.... ผลวเิคราะหแผนที่ผลลัพธของโครงการวิจัย
โครงการศักยภาพของผลกล้วยไข่และกล้วยนําว้าในการป้องกันมะเร็งผิวหนังในหนูทถีูกเหนียวนําด้วยดีเอม็บีเอและรังสียูวีบี

ปัจจัยนาํเข้า

- เงินทนุวิจยัจาก สกว.

- นกัวิจยั

- ค่าเสียโอกาสจาก

เงินทนุและสิงอาํนวย

ความสะดวก

- ค่าเสียโอกาสจากใช้

เครืองมืออปุกรณ์

 

 

กิจกรรมงานวจิัย 

- ประเมินประสิทธิภาพของเนือผลกลว้ย

ไข่สุกในการป้องกันมะเร็งผิวหนัง ที

เกิดจากการได้รับรังสียูวีบีต่อเนือง 

รวมทงักลไกในการป้องกนั

 

ผลผลิต 

- บทความตีพิมพใ์นวารสารระดบั

นานาชาติ

- นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา

- เทคนิคหอ้งปฏิบตัิการ

- หนงัสือ 1 บท

- รายงายวิจยัฉบบัสมบรูณ์

 

ผลลัพธ์

- ทกัษะและความเชียวชาญใน

งานวิจยัของนกัวิจยัเพิมขนึ

- งานวิจยัต่อยอดจากโครงการวิจยั

เดิม (ใหม้ลูค่าเท่ากบังบประมาณ

ทีไดร้บั)

 

ผลกระทบ

- นาํประสบการณจ์าก

กระบวนการวิจยัไปใชใ้นการ

ทาํงานวิจยัทีเกียวขอ้ง

- ไดค้วามรูเ้กียวกบัประโยชน์

ของกลว้ยไขแ่ละกลว้ยนาํวา้ใน

การป้องกนัมะเร็งผิวหนงั

ปัจจัยนาํเข้า

เช่น เงินสนบัสนนุ  นกัวิจยั 

ผูช่้วยวิจยั

กิจกรรม

กิจกรรม/โครงการงานวิจยั

ผลผลิต

สิงทีไดจ้ากโครงการวิจยัทีเป็นประโยชน์

ต่อผูมี้ส่วนไดส้ว่นเสีย

ผลลัพธ์

ความเปลียนแปลงทีเกิดขนึ/ทีไดร้บั

จากการดาํเนินโครงการวิจยั

ผลกระทบ

ความเปลียนแปลงทีเป็นภาพใหญ่

สาํหรบักลุม่คนในวงกวา้งมากขนึ

ตัวแบบทางทฤษฎี

 ตัวแบบจริง
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ตัวอยาง...... ผลวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย

ผูมีสวนไดสวนเสีย การมีสวนรวม

/สวนเก่ียวของ

ในโครงการ

การรวมเขามาพิจารณาในการ

วิเคราะห

= รวมเขามา

 = ไมรวมเขามา

เหตุผลการรวมเขามาหรือไมรวมเขามา วิธีการมีสวนรวม

/วิธีการเขาถึง

ผูมีสวนไดสวนเสีย

จํานวนที่เก่ียวของ

เกษตรกร/กลุมเกษตรกร ผูรับผลประโยชนโดยตรง  เปนผูใชเมล็ดพันธุเพื่อนําไปเพาะปลกู - การสํารวจ

- การปรึกษาหารือ

- เกษตรกรผลลัพธ 4,000 คน

- กลุมเกษตรกรผลกระทบ 200 คน

ศูนยวิจัยและพัฒนามะละกอ ผูนําผลผลิตงานวิจัยไปใชงาน  - พัฒนาพันธุมะละกอบริสทุธ์ิตอยอด 

- อนุสิทธิบัตรสายพันธุมะละกอ

- ผลิตและจําหนายเมล็ดพนัธุ และตนกลา

- การสํารวจ

- การปรึกษาหารือ

- อนุสิทธิบัตรพันธุมะละกอ 22 สาย

พันธุ

- เมล็ดพนัธุเพื่อจําหนาย 1 สายพันธุ 

(200,000 เมลด็) 

นกัวจิัยในโครงการ - ผูดําเนินงานวิจัย

- ผูเผยแพรงานวิจัย

- ความเช่ียวชาญ/ช่ือเสียง

 เปนผูดําเนินโครงการวจิัยซ่ึงนับเปนปจจัยนําเขาของ

โครงการและผลผลิตทางวิชาการที่นักวิจัยในโครงการ

ผลิตไดก็ถูกตีคาใหแลว

- -

นกัศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษา

- จบการศึกษาโดยใช

งานวิจัย

- เปนนักวิจัยใหม

 นําความรูและทักษะจากการทําวิจัยไปประกอบอาชีพ 

สรางรายไดใหตัวเอง

- การสํารวจ

- การปรึกษาหารือ

- ปริญญาตร ี12 คน

- ปริญญาโท 2 คน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม

- สนับสนุนการดําเนินงาน

 

 หนวยงานตนสังกัดของนักวิจัยไดผลงานวิจยั 

(รายงานฉบับสมบรูณ) บทความวิชาการ หนงัสือ อนุ

สทิธบิัตร เมล็ดพันธุเพื่อจําหนาย และศูนยวิจัย

- การสํารวจ

- การปรึกษาหารือ

- ศูนยวิจยั 1 แหง

- หนังสือ 1 เลม

- บทความวิชาการ 3 ชิ้น

- รายงานฉบับสมบูรณ 1 รายการ

โครงการศูนยวิ์จัยและพัฒนามะละกอบริโภคสดจังหวัดมหาสารคามและกลุ่มอีสานตอนกลาง
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ตัวอยาง.... ผลวเิคราะหแผนที่ผลลัพธของโครงการวิจัย
โครงการศูนยวิ์จัยและพัฒนามะละกอบริโภคสดจังหวัดมหาสารคามและกลุ่มอีสานตอนกลาง

ปจจัยนําเขา

- เงนิทุนวิจัยจาก สกว.

- เงนิทุนสนับสนุนจาก

มหาวทิยาลัย (สราง

โรงเรือน)

- นักวิจัย

- คาเสียโอกาสจาก

เงนิทุนและส่ิงอํานวย

ความสะดวก

- คาเสียโอกาสจากใช

เครื่องมืออุปกรณ

 

 

กิจกรรมงานวจิยั

- เพื่อวิจัยและพัฒนาสายพันธุมะละกอใหมี

ปริมาณ คุณภาพผลผลิตเพิ่มขึ้นเหมาะกับ

ส ภาพ พ้ื นที่ ภ า คต ะวั น อ อก เ ฉี ย ง เห นื อ

ตอนกลางของประเทศไทย

- เพื่อวิจัยและพัฒนาสายพันธุมะละกอใหมี

ความทนทานตอการเขาทําลายของโรคใบจุ

ดวงแหวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ของประเทศไทย

- ส ง เสริมการผลิตเม ล็ดพัน ธุ และตนกล า

มะละกอใหกระจายสูพื้นที่เปาหมาย

- สงเสริมการผลิตมะละกอในพ้ืนที่เปาหมายให

เกษตรกรมีรายไดเสริมจากการปลูกพืชหลัก

- เพื่อสรางฐานพัน ธุกรรมของมะละกอใน

ประเทศ

- เพ่ือสรางเครือขายและถายทอดองคความรู

ดานการผลิตมะละกอสูชุมชน
 

 

ผลผลิต 

- พันธุมะละกอบริสุทธิ์

- อนุสิทธิบัตรสายพันธุมะละกอ

- เมล็ดพันธุมะละกอศรีราชภัฏ
- ศูนยวิจยั
- หนังสือ 
- บทความตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ 
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี
- นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา
- เกษตรกรที่ผานการฝกอบรม 
- รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

 

ผลลัพธ

- ปริมาณผลผลิตที่เปล่ียนแปลงของ

เกษตรกร

- รายไดที่เปล่ียนแปลงของเกษตรกร

- โรคแมลงนอยลง (ทาํใหการดูแลงายขึ้น)

- มูลคารายไดสุทธิของศูนยฯ หลังปส้ินสุด

โครงการ 2559 รวม 172,000 บาท (ปี 

60-62 จาํหน่าย 152,000 เมลด็ ราคา

เมลด็ละ 1 บาท คิดเป็นเงิน 152,000 

บาท ปี 60-61 จาํหน่ายตน้กลา้ 2,000 

ตน้ ราคาตน้ละ 10บาท คิดเป็นเงิน 

20,000บาท)

- ทักษะและความเชี่ยวชาญในงานวจิัย

ของนักวิจัยเพ่ิมขึ้น

 

ผลกระทบ

- รายไดสุทธิที่เกิดขึ้นจากเกษตรรุนที่

สอ ง  (200 คน)  ที่ นํ า เม ล็ดพันธุ

มะละกอไปใชเพาะปลูกตอ (กําลัง

เพาะตนกล า เ พ่ือปลูก  ยั ง ไ ม ไ ด

จําหนาย )

- มูลคาเชงิเศรษฐกิจจากการนําความรู

และชุดเทคโนโลยีไปใชงานจริงเชิง

พาณชิย
 

 

ปจจัยนําเขา

เชน เงินสนับสนุน  นักวิจัย 

ผูชวยวิจัย

กิจกรรม

กิจกรรม/โครงการงานวิจัย

ผลผลิต

สิ่งที่ไดจากโครงการวิจัยที่เปนประโยชน

ตอผูมีสวนไดสวนเสยี

ผลลัพธ

ความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น/ที่ไดรับ

จากการดําเนินโครงการวิจัย

ผลกระทบ

ความเปลี่ยนแปลงทีเ่ปนภาพใหญสาํหรับกลุม

คนในวงกวางมากขึ้น

ตัวแบบทางทฤษฎี

 ตัวแบบจริง
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ผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน

สัดสวนผลประโยชน

 (รอยละ)
มูลคาผลประโยชน

(บาท)

Attributio

n

(รอยละ)

Deadweight

(รอยละ)

Displacement

(รอยละ)

มูลคาผลประโยชน

แทจรงิรวม (บาท)

เกษตรกร 4,000 97.1 523,600,000 70 50 60 109,956,000

นักศึกษา ป. ตรี 14 0.4 2,046,607 100 0 0 2,046,607

นักศึกษา โท-เอก 11 0.5 2,538,241 100 0 0 2,538,241

นักวิจัยใหม 1 0.1 345,109 100 0 0 345,109

มหาวิทยาลัยนเรศวร 18 0.7 3,523,161 100 0 0 3,523,161

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2 0.2 903,977 100 0 0 903,977

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 0.1 273,987 100 0 0 273,987

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 6 0.4 2,002,846 100 0 0 2,002,846

มหาวิทยาลัยมหิดล 11 0.2 1,263,466 100 0 0 1,263,466

มหาวิทยาลัยราชภัฏ -

มหาสารคาม

29 0.5 2,536,400 100 0 0 2,536,400

มูลคาผลประโยชนรวม (บาท) 539,033,794

มูลคาผลประโยชนแทจริงรวม (บาท) 125,389,794

มูลคาเงินทนุวิจัยจาก สกว. (บาท) 11,888,370

อัตราสวนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทนุ (SROI) 10.55

ผลตอบแทนการลงทุนทางสังคม (SROI) 12 โครงการ 
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โครงการวิจัย SROI

1) การพัฒนาเจลลี่มะมวงเพ่ือสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ 0.83

2) การศึกษาการรบัประทานสมโอตอระดับสารฟลาโวนอยดในซรีั่มและผลตอการ

ทํางานของเกลด็เลือดในอาสาสมัครสขุภาพดี

0.67

3) กลไกการตานความเครียดออกซิเดชนัและการตายของเซลลบุโพรงหลอดเลือด

มนษุยชนิด EA.hy926 จากผลมะละกอดิบ

1.48

4) ฤทธิ์ของชมพูพันธุทบัทิมจันทรตอการเกิดอนุมูลอิสระและการทํางานของหลอด

เลือดในหนูที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูง

0.76

5) คุณสมบัติในการยับย้ังการกอกลายพันธุและปองกันการเกิดมะเรง็ของผลไมไทย 2.82

6) ศักยภาพของผลกลวยไขและน้ําวาในการปองกันมะเร็งผิวหนังในหนูที่ถูก

เหนี่ยวนําดวยดีเอ็มบีเอและรังสียวูีบี

1.66

โครงการวิจัย SROI

7) ฤทธิ์ของน้ําคั้นสมโอตอภาวะบกพรองในการเรียนรูและความจําในหนูเบาหวานชนิด 

2

0.65

8) ประโยชนของมะละกอในหนูที่ถกูเหนี่ยวนําใหเกิดภาวะอวนดวยอาหารไขมนัสูง 0.91

9) การศึกษาผลของทุเรียนสายพันธุหลงลับแลตอการเรียนรูและจดจํา และสมรรถภาพ

ทางเพศในหนูแกเพศผู 

0.98

10) ฤทธิ์ของชมพูทับทิมจนัทรตอการตายแบบ apoptosis และฤทธิ์ตานอนมุูล

อิสระในเบตาเซลลตบัออนของหนูที่ถูกเหน่ียวนําใหเปนเบาหวานดวยสาร 

streptozo tocin

2.49

11) ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดผลไมไทยในเนื้อเยื่อเซลลเตานมมนษุยท่ีถูกเหนี่ยวนํา

การทําลายดีเอ็นเอแบบออกซิเดชันดวยเอสโตรเจน

0.18

12) ศูนยวิจยัและพัฒนามะละกอบริโภคสด  จังหวัดมหาสารคาม และกลุมอีสาน

ตอนกลาง

38.61

ผลตอบแทนการลงทุนทางสังคม (SROI) จําแนกราย 12 โครงการ 
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ประเด็นแลกเปล่ียน

คําถาม - ตอบ
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