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แนวคิดการประเมินผลลัพธและผลกระทบของโครงการวิจยั
• หลักการประเมินผลกระทบจากงานวิจยั และการวิเคราะหทาง
เศรษฐศาสตร
• ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return On
Investment, SROI)
• การประยุกตใชและกรณีศึกษา
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ความสําคัญของการประเมินผลกระทบงานวิจัย
• เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดสรรและการจัดลําดับทรัพยากรวิจยั
• สะทอนระดับความสามารถของงานวิจัยในการสรางคุณคาและประโยชนตอสังคม
• สงเสริมธรรมาภิบาลในการวิจัยและกระบวนการบริหารจัดการวิจัย
• ถอดบทเรียนจากการประเมินผลกระทบไปสูการกําหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัย
• เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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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.

Source: Reed, M. S., Ferre, M., Martin-Ortega, J., Blanche, R., Lawford-Rolfe, R., Dallimer, M., & Holden, J., 2021
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หลักการประเมินผลกระทบจากงานวิจยั และการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
• การประเมินผลกระทบงานวิจัย (ทางเศรษฐศาสตร) ตองวิเคราะหในมิติเชิงปริมาณ คุณภาพ และ
เวลา ทั้งหมดของผลกระทบมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
• การคํานวณคาผลประโยชนยึดหลักของการเปลี่ยนแปลงสุทธิ
• ทฤษฎีแหงการเปลี่ยนแปลง Theory of Change
• การเปลี่ยนแปลงสวนเกินทางเศรษฐกิจ 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 หรือองคประกอบตั้งตนในการดําเนินงานวิจัยและพัฒนา และ
การลงทุนวิจัย
• Activities คือ การดําเนินงาน วิธีการ หรือกระบวนการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงคท่ตี ั้งไว
• Outputs คือ ผลผลิตไดจากกระบวนการหรือกิจกรรมของงานวิจัยและพัฒนา ตอบวัตถุประสงค
ของการวิจัยที่ตั้งไว และไดรับทันทีหลังสิ้นสุดโครงการ
• Outcomes คือ การนําผลผลิตไปใชประโยชนของผูใช (users) หรือภาคีวจิ ัย ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทันทีเมื่อจบโครงการ หรือระยะเวลาหนึ่งหลังโครงการเสร็จสิ้น โดยผูใชคือ ผูใช
ในขั้นตน ขั้นลําดับตอ ๆ ไป จนถึงขั้นสุดทาย ที่ทําใหเกิดการยอมรับเทคโนโลยีเพื่อบรรลุผลกระทบ
ของงานวิจัย
• Impacts คือ การนําผลผลิตและผลลัพธไปสูการขยายผลและใชประโยชนอยางกวางขวาง และ
สงผลกระทบมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตอชุมชน สังคม ประเทศ หรือนานาชาติ ทั้ง
โดยทางตรง และทางออม และโดยตั้งใจและไมตั้งใจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
Chaiya Kongmanee, 2022
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แผนที่ผลลัพธ (Outcome Mapping)

ความเชือมโยงโครงการวิจยั สูก่ ารใช้ประโยชน์ของภาคีเป้าหมาย เกิดเป็ นผลลัพธ์สภู่ าคีกลุม่ เป้าหมาย
และสร้างผลกระทบกับชุมชนและสังคมตามมา
Source: Simon Hearn (2010); สมพร อิศวิลานนท, 2561
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แผนที่ผลลัพธ
(Outcome
Mapping)

ความเชือมโยงและการขยายผลระหว่างบทบาทของโครงการกับบทบาทของภาคีหนุ้ ส่วนเป้าหมาย
ในการสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ
ที่มา: Benedicte Fonteneau and Jan Von Ongevalle (2012)
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Bennett’s Hierarchy – Integrated Project Development with
Process and Impact Evaluation

Ex-post Evaluation
การประเมินผลกระทบทีเ่ กิดขึ้น
หลังโครงการแลวเสร็จ

Ex-ante Evaluation
การประเมินผลกระทบในอนาคต
KASA = knowledge, attitude, skills &/or aspirations

Source: Templeton, 2005: สุวรรณา ประณีตวตกุล 2564
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เสนทางสูผลกระทบ (Research to Impact Pathway)
ปจจัยนําเขา (Inputs) ผลผลิต (Outputs)

ผลลัพธ (Outcomes)

ผลกระทบ (Impacts)
การเปลี่ยนแปลงดาน
เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม

ผูใชรอบถัดไป/ผูใชคน
สุดทาย/การยอมรับ
เทคโนโลยี
ผูใชรอบแรก/ภาคีวิจัย
ที่มีการใชประโยชน
ผลผลิตจากงานวิจัย
และพัฒนา
ปจจัยนําเขาของ
งานวิจัยและพัฒนา
ที่มา: ดัดแปลง Templeton, 2006; กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, 2564
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การยอมรับ/ใชประโยชนงานวิจัย

Source: Cynthia Bantilan, Debbie Templeton and Eric Craswell, 2009
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การยอมรับ/ใชประโยชนงานวิจัย

ที่มา: Davis J., Gordon J., Pearce D. and Templeton D. 2008; กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, 2564
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การเปลี่ยนแปลงสุทธิ (Net Change)
• การวัดมูลคาการเปลี่ยนแปลงสุทธิ
• คูเทียบ (Counterfactual)
1) With vs. Without Research
2) Before vs. After Research
• วิเคราะหแบบ ความแตกตางทวิ
(Double Differences) หรือ
ความแตกตางในความแตกตาง
(Difference in Difference)
ที่มา: กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, 2564

มิติผลกระทบ
Before
(กอนโครงการ)
After
(หลังโครงการ)
Change
(เปลี่ยนแปลง)

With
Without
(รวมโครงการ) (ไมรวมโครงการ)
A
B

C

D

(C-A) = 1

(D-B) = 2

Net Change
= 1 - 2
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การประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตร
กรณีที 1: งานวิจัยและพัฒนาถูกนําไปใช้ประโยชน์
หรือสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจในกลุ่มผู้บริโภค

ราคาต่อหน่วย (P)

1

M
0

ราคาต่อหน่วย (P)
E

E
A
P2
P

กรณีที 2: งานวิจัยและพัฒนาถูกนําไปใช้ประโยชน์หรือ
สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจในกลุ่มผู้ผลิต

เส้นอุปทาน 1 (S1)

เส้นอุปทาน (S)

B

C
เส้นอุปสงค์ 2 (D2)
เส้นอุปสงค์ 1 (D1)
Q1 Q2ปริมาณสินค้า / บริการ (Q)

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

เส้นอุปทาน 2 (S2)
P2
P1

B

C

A
M
0

Q1 Q2

เส้นอุปสงค์ (D)
ปริมาณสินค้า / บริการ (Q)
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การประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตร
กรณีที 3: งานวิจัยและพัฒนาถูกนําไปใช้
ประโยชน์หรือสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ทังในกลุ่มของผู้บริโภคและกลุ่มผู้ผลิต

ราคาต่อหน่วย (P)

E
H
P2
P1
A
M
0

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

เส้นอุปทาน 1 (S1)

F

G
B

เส้นอุปทาน 2 (S2)

C
เส้นอุปสงค์ 2 (D2)

Q1 Q2

เส้นอุปสงค์ 1 (D1)
ปริมาณสินค้า / บริการ (Q)
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การประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตร
P

P
S1

P1

0

a

D

S2
P1

b

P2

Q1
Q2
กรณีทต้ี นทุนการผลิตลดลง
โดยมีการผลิตเพิมขึน

Q

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

0

a

S1

b

S2

Q1
กรณีที่ตนทุนการผลิตลดลง
โดยมีปริมาณการซื้อสินคาเทาเดิม
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การวัดความคุมคาการลงทุนงานวิจัยและพัฒนา
• การนําผลประโยชนสวนเพิ่มที่เกิดจากการนํางานวิจัยและพัฒนามาคํานวณระดับความคุมคาของ
การลงทุนวิจัยและพัฒนา
1) มูลคาปจจุบันของผลประโยชนสวนเพิ่มสุทธิ (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
ดอกเบี้ยในตลาด
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โครงการ
Input

25xx

Outcome

Output

25xx

User

Change

25xx

25xx

Impact

25xx

โครงการ

ชือโครงการวิจยั เป้าหมายทีต้องการวิเคราะห์ผลกระทบ

Outcome

Input

Output

Input หรือ ปั จจัยนําเข้า : ปั จจัย
นํา เข้า หรื อ ทรัพ ยากรที ใช้ใ นการ
ดําเนินงานวิจยั และสร้างผลกระทบ
ต่อสังคม เช่น

Output หรื อ ผลผลิ ต : ผลที
เกิ ด ขึ นสิ งแรกและชั ด เจน
ที สุ ด จากโครงการวิ จั ย โดย
ตอบวั ต ถุ ป ระสงค์ก ารศึ ก ษา
ทีตังไว้

1. งบประมาณการวิจยั

User

Change

User หรื อ ผู้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ าก
ผลผลิ ต งานวิ จั ย งานวิ จั ย ที
เกิ ดผลลั พธ์ ทีสําคั ญต้อ งมี ผู้ใช้
ประโยชน์ (User) มีก ารยอมรั บ
หรือการนําไปใช้ในหลายระดับ
เช่น

การเปลี ยนแปลง (Change) ที
เกิ ดขึน พิจารณาการใช้ประโยชน์
ผลผลิต (Output) แยกตามผู้ใช้
(User) แต่ละประเภท

1st User หรือ ผู้ใช้คนแรก

2. บุคลากร : นักวิจยั

2nd User หรือ ผู้ใช้คนถัดไป

3. ระยะเวลา

ที่มา: ปยะทัศน พาฬอนุรักษ, 2565

ซึงการเปลียนแปลงตามอาจ
เกิดขึนต่างช่วงเวลากัน

End User หรือ ผู้ใช้สุดท้าย

4. องค์ความรูเ้ ดิม หรือผล
การศึกษา (Output) จาก
โครงการวิจยั ก่อนหน้านี ทีใช้ต่อ
ยอดในการวิจยั (หากมี)

25xx

Outcome หรือผลลัพธ : ผลลัพธคือผลจากการนําผลผลิตจากงานวิจัยไปใชประโยชนบรรลุ
เปาหมาย (User) ทําใหมีการเปลี่ยนแปลง (Change) พฤติกรรมการยอมรับดานความรู
ทัศนคติ และทักษะ

*หมายเหตุ : ผู้ใช้ป ระโยชน์อาจมี
แค่กลุม่ เดียวหรือมากกว่า 3 กลุม่ ก็
ได้ ซึ งขึนอยู่กั บ งานวิ จัย สามารถ
สร้า งความยอมรับให้แ User ได้กี
กลุม่

25xx

25xx

25xx

Impact
ผ ล ก ร ะ ท บ ( Impact) คื อ ก า ร
เปลี ยนแปลงจากผลลั พ ธ์ใ นวง
ก ว้ า ง ผ ล กร ะ ท บ อ อ ก เ ป็ น 3
ประเภท ได้แก่
(1) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
(2) ผลกระทบทางสังคม
(3) ผลกระทบทางสิงแวดล้อม
ซึงขึ นอยู่กับลักษณะของงานวิจั ย
สามารถก่อให้เกิดผลกระทบเพียง
1 หรือ 2 ประเภท ไม่จําเป็ นต้อ ง
เกิ ด ผลกระทบทั ง 3 ประเภ ท
พิจารณาได้ ทังผลกระทบทางตรง
และทางอ้ อ ม ที เป็ นเชิงบวกและ
เชิงลบ

25xx

Social Return On Investment
SROI
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ผลตอบแทนสังคมจากการลงทุน
(Social Return On Investment, SROI)
กรอบการประเมินคุณค่าทีโครงการวิจยั ได้
ก่อให้เกิดการเปลียนแปลง

การวิเคราะห์ SROI
Money
Value

1

ผลทางเศรษฐกิจ

2

ผลทางสังคม

3

ผลทางสิงแวดล้อม
Chaiya Kongmanee, 2022
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ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
(social return on investment : SROI)
เพือชีวัดความคุม้ ค่าของการลงทุนในงานวิจยั ทีมีตอ่ สังคม

มูลค่าเป็ นตัวเงินของผลกระทบทางสังคม (social impact)
ในด้านต่าง ๆ ทีงานวิจยั สร้างขึนมา แล้วเปรียบเทียบกับมูลค่า
ทางการเงินของต้นทุนทีใช้ในการดําเนินวิจัย
คิดเป็ นมูลค่าของผลลัพธ์ทางสังคมต่อเงิน 1 บาท ทีลงทุนไป
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หลักการของการวิเคราะห SROI
• การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
• วิเคราะหเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
• วัดมูลคาเฉพาะสิ่งที่สําคัญ
• วิเคราะหผลผลิตและผลลัพธที่เปนสาระสําคัญ
• หลีกเลี่ยงการใหคา/มูลคาเกินจริง
• มีความโปรงใสทุกขั้นตอน
• ตรวจสอบผลได
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แนวทางการใช SROI
• ใช้วดั มูลค่า (คุณค่า) ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อมของโครงการวิจยั
• ใช้เป็ นเครืองมือประเมินประสิทธิภาพทางสังคมและประสิทธิผลของโครงการวิจยั <<หา
แนวทางเพิมผลกระทบเชิงบวกสูงสุด และสามารถจัดการผลกระทบเชิงลบทีเกิดขึน>>
• สร้างกลไกการมีสว่ นร่วมกับผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียในโครงการวิจยั
• ช่วยให้หน่วยงานสนับสนุนการวิจยั มีหลักเกณฑ์ในการจัดลําดับโปรแกรมหรือโครงการ และ
ตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรสําหรับการทําวิจยั เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• ผูก้ าํ หนดนโยบายใช้เป็ นเครืองมือในการวางแผนกลยุทธ์และปรับปรุงองค์กร
• เป็ นการสือสารผลลัพธ์และคุณค่าของโครงการวิจยั ต่อผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
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SROI ประเมินอะไร
ผลผลิต (output) ของโครงการวิจัย คือ ผลผลิตทีเกิดขึนจากโครงการวิจยั ซึงถูกกําหนดโดย
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นัน ๆ เช่น องค์ความรู ้ ข้อมูล การฝึ กอบรม จํานวนนักวิจยั ผลงานตีพิมพ์
สิทธิบตั รและนวัตกรรม รวมทังอุปกรณ์และเครืองมือทางวิทยาศาสตร์ทีผลิตขึน
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการวิจัย หมายถึง การเปลียนแปลงทีเกิดขึนจากการนําผลผลิตทีได้
จากงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์โดยผูใ้ ช้ (users)
ในกระบวนการนีผลผลิตสามารถกลายเป็ นผลลัพธ์เมือมีการพัฒนาต่อยอดเป็ นนวัตกรรม หรือ
ผลผลิตของงานวิจยั ถูกนําไปใช้งานได้จริง
ผลลัพธ์วดั ออกมาในรูปของมูลค่าทีเป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน เช่น รายได้เพิมขึน ต้นทุนการ
ผลิตลดลง ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึน การได้แนวนโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น
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SROI ประเมินอะไร
• เมือผลลัพธ์ถกู นําไปใช้โดยบุคคลทีสามจะสามารถก่อให้เกิดผลกระทบ (impacts)
ของโครงการวิจัย ซึงเป็ นผลทีเกิดขึนต่อเนือง (consequence) จากการ
เปลียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อม ทังทีเป็ นผลเชิงบวกหรือเชิง
ลบจากงานวิจยั ทีส่งผลกระทบต่อกลุม่ เป้าหมายหรือสาธารณะ
• ผลทางวิทยาศาสตร์ (scientific consequence) คือ ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ ทุนทางปั ญญา และงานวิจยั มีอิทธิพลต่อความก้าวหน้า
วิทยาศาสตร์
• ผลทางสังคม (society consequence) งานวิจยั จะต้องตอบคําถามว่าอะไรคือ
ผลประโยชน์ทีสังคมได้รบั เช่น สินค้าทีดี บริการทีดี การจ้างงานเพิมขึน การเพิม
ผลิตภาพ คุณภาพชีวิต สวัสดิการทีดี และความยังยืน
Chaiya Kongmanee, 2022
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ขั้นตอนวิเคราะห
ผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุน
(SROI)

6) สรุปผลการวิเคราะห SROI
5) คํานวณอัตราสวนของผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
และการจําแนกผลประโยชนตามผูมีสวนไดเสีย
4) วิเคราะหปจจัยสนับสนุน อัตราสูญเปลา
และการประมาณคาผลลัพธ
3) เก็บรวบรวมขอมูลสําหรับผลลัพธ
2) ระบุผมู ีสวนไดสวนเสียและสรางแผนทีผ่ ลลัพธ
1) วางขอบเขตของการศึกษา

The SROI network (Nicholls, et al., 2012)
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การประยุกตใชและกรณีศกึ ษา
โครงการ การประเมินผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบของโครงการวิจัยแหงชาติ:
ยางพารา และชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา, 2559
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ขันตอนวิเคราะห์ SROI
ขันตอนที 1 วางขอบเขตของการประเมิน
• ผูป้ ระเมินเข้าใจว่า อะไรคือผลลัพธ์ทีกําลังวัด วัตถุประสงค์ และวิธีการวัด เพือ
วางแผนรวบรวมข้อมูลและแนวทางการวิเคราะห์
• กําหนดขอบเขตชัดเจนในประเด็น:
o
o
o
o

วัตถุประสงค์
เกิดขึนกับใคร
ข้อมูลและเอกสาร
กิจกรรม

o วิธีการวิเคราะห์ Possibilities หรือ Assessment
o ระยะเวลา
o ผูท้ าํ หน้าทีวิเคราะห์มีทกั ษะครอบคลุมทีจะประเมินได้

1) รายงานงานวิจยั 2) รายงานทางการเงิน (ถ้ามี) 3) ตรวจสอบเอกสารทีเกียวข้อง 4) สัมภาษณ์นกั วิจยั และผลการดําเนินโครงการ
5) สัมภาษณ์ผใู้ ช้งานและการใช้งานจริงในภาคสนาม 6) การปรึกษาหารือกับผูท้ เกี
ี ยวข้อง
Chaiya Kongmanee, 2022

31

ขันตอนวิเคราะห์ SROI
ขันตอนที 2 ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างแผนทีผลลัพธ์
• ระบุกลุ่มผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย คือ บุคคล กลุม่ คน หน่วย
ธุรกิจหรือองค์กรทีมีสว่ นเกียวข้อง ทําให้เกิดการ
เปลียนแปลง หรือผลลัพธ์ทงทางตรงและทางอ้
ั
อม
กับโครงการวิจยั ไม่ว่าเป็ นผลกระทบเชิงบวกหรือ
ผลกระทบเชิงลบ
• การตัดสินความเกียวข้องของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
สอบถามข้อมูล ความรู ้ ประสบการณ์ของผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียว่ามีความเกียวข้องและเกิดการ
เปลียนแปลงอย่างไร

• ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย เป็ นผูส้ ร้างหรือผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบจากกิจกรรม
• ผลกระทบทีเกิดขึน เป็ นเชิงบวกหรือเชิงลบ
• จะนําผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียไปรวม หรือไม่นาํ ไปรวม
• ระบุเหตุผลทีนําหรือไม่นาํ ผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียไปรวม
• จํานวนของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
• ระยะเวลาทีผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียนําไปใช้ประโยชน์
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ตัวอย่าง.... ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการวิจัย
โครงการวิจัยเรือง “ผลของความสมําเสมอของรู ปทรงต่อการสันสะเทือนของล้อรถแบบยางตัน”
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การมีส่วนร่วม
/ส่วนเกียวข้อง
ในโครงการ

บริษัท สยามไพโอ
เนียร์รับเบอร์ จํากัด

ผูร้ ว่ มทุนและผูร้ บั ผลประโยชน์
โดยตรง

นักวิจัยในโครงการ

- ผูด้ าํ เนินงานวิจยั
- ผูเ้ ผยแพร่งานวิจยั
- ความเชียวชาญ/ชือเสียง
- จบการศึกษาโดยใช้งานวิจยั
- เป็ นนักวิจยั ใหม่

นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

- สนับสนุนการดําเนินงาน

การรวมเข้ามาพิจารณาในการ เหตุผลการรวมเข้ามาหรือไม่รวมเข้ามา
วิเคราะห์
= รวมเข้ามา
 = ไม่รวมเข้ามา
เป็ นบริษัทผูร้ ว่ มวิจยั ได้เครืองจักรต้นแบบที

สามารถขยายผลเพือเพิมคุณภาพสินค้าและ
ลดของเสีย
เป็ นผูด้ าํ เนินโครงการวิจยั ซึงนับเป็ นปั จจัย

นําเข้าของโครงการและผลผลิตทางวิชาการที
นักวิจยั ในโครงการผลิตได้ก็ถกู ตีค่าให้แล้ว
นําความรู แ้ ละทักษะจากการทําวิจยั ไป

ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ตวั เอง


หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจยั ได้ผลงานวิจยั
และผลงานตีพิมพ์

วิธีการมีส่วนร่วม
/วิธีการเข้าถึง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จํานวนที
เกียวข้อง

- การสํารวจ
- การปรึกษาหารือ

1

-

-

- การสํารวจ
- การปรึกษาหารือ

2

- การสํารวจ
- การปรึกษาหารือ

1
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ขันตอนวิเคราะห์ SROI
ขันตอนที 2 ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างแผนทีผลลัพธ์

• จัดทําแผนทีผลลัพธ์ (mapping outcome)
Mapping Outcomes เป็ นการช่วยระบุความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยนําเข้า ผลผลิต
ผลลัพธ์ และผลกระทบแก่ผทู้ ีมีสว่ นได้สว่ นเสีย เพือนําไปวัดและประเมินคุณค่าจากผูท้ ีได้รบั
ผลกระทบโดยตรง
o ระบุกิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ์ เพือสร้างแผนทีผลลัพธ์
o สัมภาษณ์พดู คุยเกียวกับโครงการหรือกิจกรรม
o สัมภาษณ์พดู คุยเกียวกับขอบเขตของผลลัพธ์
o ระบุตวั ชีวัดสําหรับวัดผลลัพธ์
o กําหนดมูลค่าของผลลัพธ์
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34

ขันตอนวิเคราะห์ SROI
ขันตอนที 2 ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างแผนทีผลลัพธ์
• ขันตอนในการทําแผนทีผลลัพธ์
ประกอบด้วย 5 ขันตอน
1) ข้อมูลส่วนหัวของแผนทีผลลัพธ์
2) ระบุปัจจัยนําเข้า
3) การประเมินค่าปั จจัยนําเข้า
4) ระบุผลผลิตของโครงการ
5) อธิบายผลลัพธ์

ข้อควรระวังในการอธิบายผลลัพธ์มีดงั นี
(1) ตรวจสอบความเข้าใจของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียว่าเข้าใจ
ถูกต้องหรือไม่
(2) ไม่ควรระบุผลลัพธ์ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียคนหนึง
สัมพันธ์กบั ผลลัพธ์ทีเกิดขึนกับผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียอีก
คนหนึง เพือหลีกเลียงการนับซํา
(3) ตัดสินใจเกียวกับผลลัพธ์ ควรตัดสินใจโดยพิจารณา
ปัจจัยอืน ๆ ด้วย
(4) การดํารงอยู่ของผลลัพธ์ เนืองจากระยะเวลาการดํารง
อยู่ของผลลัพธ์สนหรื
ั อยาวแตกต่างกัน
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ตัวอย่าง.... ผลวิเคราะห์แผนทีผลลัพธ์ของโครงการวิจัย
โครงการวิจัยเรือง “ผลของความสมําเสมอของรู ปทรงต่อการสันสะเทือนของล้อรถแบบยางตัน”
ปั จจัยนําเข้า
เช่น เงินสนับสนุน นักวิจยั
ผูช้ ่วยวิจยั

กิจกรรม
กิจกรรม/โครงการงานวิจยั

ผลผลิต
สิงทีได้จากโครงการวิจยั ทีเป็ นประโยชน์
ต่อผูม้ ีส่วนได้สว่ นเสีย

ผลลัพธ์
ความเปลียนแปลงทีเกิดขึน/ทีได้รบั
จากการดําเนินโครงการวิจยั

ผลกระทบ
ความเปลียนแปลงทีเป็ นภาพใหญ่สาํ หรับ
กลุ่มคนในวงกว้างมากขึน

ปั จจัยนําเข้า

กิจกรรมงานวิจัย

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลกระทบ

• เงินทุนวิจยั จาก สกว.
• เงินทุนจากบริษัทไพโอ
เนียร์
• นักวิจยั
• ค่าเสียโอกาสจาก
เงินทุนและสิงอํานวย
ความสะดวก
• ค่าเสียโอกาสจากใช้
เครืองมืออุปกรณ์

• วิเคราะห์กระบวนการผลิตเครืองจักรและ
ปั ญหาการผลิต/ผลิตภัณฑ์
• ออกแบบ/ปรับปรุงเครืองม้วนยาง
เครืองวัดความกลมและเครืองทดสอบ
การสันสะเทือน
• ทดสอบพฤติกรรมทางพลศาสตร์ของล้อ
ยางตัน (ความสมมาตร ความทนของ
รอยต่อ ความกลมล้อ การสันสะเทือน
ความสมดุลแรงเหวียง และสมดุลความ
แข็งตึง)
• ผลทดสอบคุณสมบัติพลศาสตร์ลอ้ ยาง 5
ยีห้อ

• ปรับปรุงเครืองม้วนยาง 1 เครือง ต้นแบบ
เครืองวัดความกลม 1 เครือง และเครือง
ทดสอบการสันสะเทือน 1 เครือง
• ผลการปรับปรุงกระบวนการผลิตล้อยางตัน
ในโรงงาน
• วิธีการทดสอบความสมมาตรความกลม การ
สันสะเทือนและความแข็งตึงของล้อยางตัน
• ผลศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติพลศาสตร์
ล้อยางตัน 5 ยีห้อ
• ผลผลิตล้อยางตัน
• นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
• ผลงานตีพมิ พ์ทางวิชาการ
• อนุสิทธิบตั ร: เครืองมือวัดการสันสะเทือน
ของเพลาแบบไม่สมั ผัส

ุ ภาพทัดเทียบ
• รายได้เพิมขึน(สินค้ามีคณ
กับสินค้าท้องตลาดทีมีชือเสียงส่งผลให้
ยอดขายเพิมขึน)
• ต้นทุนบริหารจัดการลดลง เนืองจากข้อ
ร้องเรียนจากลูกค้าและการคืนสินค้า
ด้อยคุณภาพลดลง
• บริษัทผลิตเครืองม้วนยางได้เอง (เครือง
ม้วนยางไม่มีขายในตลาดโดยทัวไป)
ส่งผลให้บริษัทมีเทคโนโลยีผลิตเครือง
ม้วนยาง
• ทักษะและความเชียวชาญในงานวิจยั
ของนักวิจยั เพิมขึน

• มูลค่าเชิงเศรษฐกิจจากการนํา
ความรูแ้ ละชุดเทคโนโลยี ไปใช้งาน
จริงเชิงพาณิชย์
• ในปี 2557 บริษัทฯ ผลิตเครืองมือ
ทดสอบศูนย์ถ่วงขึนมาใช้เองโดย
ได้รบั ความรูแ้ ละเทคนิคจาก
โครงการวิจยั
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ขันตอนวิเคราะห์ SROI
ขันตอนที 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับผลลัพธ์

• เลือกตัวชีวัดเชิงปริมาณทีเป็ นรูปธรรมทีสามารถวัดได้ และแสดงการเปลียนแปลงได้
เพือใช้คาํ นวณ SROI
• สร้างตัวชีวัดผลกระทบทางสังคม (social impact indicators) พิจารณาจากผลสําเร็จที
ได้รบั จากการวิจยั นัน ว่าได้สร้างผลลัพธ์และผลกระทบในรูปแบบใด
• ข้อมูลส่วนนีได้จากการสัมภาษณ์นกั วิจยั รายงานผลการวิจยั และการสํารวจข้อมูล
จากกลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียหลัก
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ขันตอนวิเคราะห์ SROI
ขันตอนที 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับผลลัพธ์

•4 ขันตอนย่อย ดังนี
1) พัฒนาตัวชีวัดผลลัพธ์
2) การเก็บรวบรวมข้อมูลผลลัพธ์
3) กําหนดระยะเวลาการดํารงอยู่ของผลลัพธ์
4) การให้มลู ค่าผลลัพธ์
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ขันตอนวิเคราะห์ SROI
ขันตอนที 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับผลลัพธ์
อัตราการเกิดผลลัพธ์
ผลลัพธ์ทีเกิดขึนได้ถกู กําหนดจากการปรึกษาหารือกับผูม้ ีสว่ นได้เสีย การอภิปรายกับผูท้ ี
เกียวข้อง และผูท้ รงคุณวุฒิของโครงการ รวมทังการรวบรวมข้อมูลของผูป้ ระเมิน ผลลัพธ์แต่ละส่วนถูก
กําหนดในภาพรวมของโครงการทังหมด ซึงผลลัพธ์ทีนํามาคํานวณหาอัตราส่วนผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุนจะพิจารณาเฉพาะผลลัพธ์ทีสามารถกําหนดค่าตัวแทนทางการเงินได้เท่านัน
การแปลงผลลัพธ์ให้เป็ นเงิน
ผลลัพธ์แต่ละด้านถูกแปลงให้เป็ นเงินโดยใช้คา่ ตัวแทนทางการเงิน (financial proxy) ซึงได้รบั
การพัฒนาระหว่างการสัมภาษณ์ผใู้ ช้งานจริงและผูม้ ีสว่ นได้เสีย โดยคํานึงถึงการประเมินมูลค่าทาง
การเงินของผลลัพธ์ทีส่งผลชัดเจนต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
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ตัวอย่าง..... การแปลงผลผลิตและผลลัพธ์ให้เป็ นเงินของโครงการวิจยั
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษัท สยามไพโอเนียร์ จํากัด

ผลผลิตและผลลัพธ์

คําอธิบายผลผลิตและผลลัพธ์

มีรายได้เพิมขึน

- รายได้สทุ ธิทีเพิมจากยอดขายล้อ
ยางตัน

ต้นทุนการบริหารจัดการ
ลดลง

-

ผลลัพธ์อืนๆ

-

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เงินเดือนส่วนเพิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทความตีพิมพ์ลงใน
วารสารวิชาการ

มูลค่าล้อยางตันทีด้อยคุณภาพ
และส่งคืน

บริษัทผลิตเครืองม้วนยางและ
เครืองทดสอบศูนย์ลอ้ ใช้เอง
- ส่วนเพิมเงินเดือนเฉลียทีได้รบั เพิม
จากเงินเดือนปกติ
- ราคาตลาดของงานวิชาการ

คําอธิบายค่าตัวแทน
ทางการเงิน
- ส่วนต่างรายได้สทุ ธิจากยอดขายล้อยางตันทีเพิมขึน
ระหว่างการใช้เทคโนโลยีเดิมและเทคโนโลยีใหม่
(จํานวนเส้นคูณราคาล้อยางตัน)
-ส่ว นต่างมูลค่ าสิ น ค้าด้อ ยคุณ ภาพส่งคืน ลดลง เที ยบ
กับค่าเฉลียปกติ ณ ปี นนั (จํานวนเส้นคูณราคาล้อยาง
ตัน)
- ส่ ว น เพิ มของเงิ น เดื อนที ได้ ร ั บ เนื องจากการมี
ประสบการณ์ทาํ งานวิจยั เปรียบเทียบกับนักศึกษาทีไม่มี
ประสบการณ์งานวิจยั
- มูลค่าตลาดของการผลิตผลงานวิชาการ
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ขันตอนวิเคราะห์ SROI
ขันตอนที 4 วิเคราะห์อัตราสูญเปล่า อัตราทดแทน ปั จจัยสนับสนุน อัตราคิดลด
และประเมินมูลค่าผลกระทบ
• เป็ นการประเมินมูลค่าผลกระทบทางการเงินทีเกิดขึนจริงในระยะเวลาทีกําหนด
• ประเมินเฉพาะผลกระทบทีเกิดขึนจริง และแยกผลกระทบทีไม่ได้เกิดจากโครงการวิจยั ออกไป
• ใช้การอ้างอิงแหล่งข้อมูลภายนอกมาเป็ นบรรทัดฐานในการคํานวณ หรือการเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลก่อนทีโครงการวิจยั เริมสร้างผลกระทบ
ประกอบด้วย 5 รายการ
1) ปัจจัยสนับสนุน (attribution)
4) อัตราทดแทน (displacement)
2) อัตราการสูญเปล่า (deadweight)
5) การถดถอยของผลลัพธ์ (drop–off)
6) การคํานวณมูลค่าผลประโยชน์สทุ ธิ
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ขันตอนวิเคราะห์ SROI
ขันตอนที 4 วิเคราะห์อัตราสูญเปล่า อัตราทดแทน ปั จจัยสนับสนุน อัตราคิดลด
และประเมินมูลค่าผลกระทบ
• ปั จจัยสนับสนุน (attribution)
ปัจจัยสนับสนุน หมายถึง สัดส่วนของผลลัพธ์ทีเกิดขึนจากการดําเนินกิจกรรม โดยเป็ นเงินทุน
สนับสนุนของหน่วยงานผูใ้ ห้ทนุ และหน่วยงานอืน ๆ (ถ้ามี) โดยคํานวณในรูปร้อยละ โดยแสดงเป็ น
สัดส่วนของเงินทุนของหน่วยงานผูใ้ ห้ทนุ
• อัตราการสูญเปล่า (deadweight)
อัตราการสูญเปล่า หมายถึง ผลลัพธ์ทีเกิดขึนแม้ว่าไม่มีกิจกรรมนีเกิดขึนก็ตาม การคํานวณ
ผลลัพธ์สว่ นเกินเป็ นการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มหรือการเปรียบเทียบกับตัวอย่างมาตรฐาน
(benchmark) ซึงผลการวัดผลลัพธ์ส่วนเกินเป็ นเพียงค่าประมาณการเท่านัน
42
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ขันตอนวิเคราะห์ SROI
ขันตอนที 4 วิเคราะห์อัตราสูญเปล่า อัตราทดแทน ปั จจัยสนับสนุน อัตราคิดลด
และประเมินมูลค่าผลกระทบ
• อัตราทดแทน (displacement)
อัตราทดแทน หมายถึง กรณีทีผลลัพธ์เชิงบวกสําหรับผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียกลุม่ หนึงถูกทดแทน
ด้วยผลลัพธ์เชิงลบสําหรับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียรายอืน ซึงไม่จาํ เป็ นต้องเอาไปใช้กบั ทุกการประเมิน หาก
พบว่ากิจกรรมมีผลลัพธ์ทดแทนเกิดขึนต้องเพิม ผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียทีได้รบั ผลกระทบ หรือลดจํานวน
ผลลัพธ์ทีเกิดขึนเนืองจากการนับซํา
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ขันตอนวิเคราะห์ SROI
ขันตอนที 4 วิเคราะห์อัตราสูญเปล่า อัตราทดแทน ปั จจัยสนับสนุน อัตราคิดลด
และประเมินมูลค่าผลกระทบ
• การถดถอยของผลลัพธ์ (drop–off)
เป็ นขันตอนต่อเนืองจากขันตอนการกําหนดระยะเวลาการดํารงอยู่ของผลลัพธ์ ซึงระยะเวลา
การดํารงอยู่ของผลลัพธ์นันมี แนวโน้มทีจะลดลงจากอิทธิ พลของปั จจัยอืน ๆ เมือเวลาผ่านไป การ
ถดถอยของผลลัพธ์มกั ใช้เฉพาะในกรณีทีระยะเวลาการดํารงอยู่ของผลลัพธ์มากกว่า 1 ปี สามารถหา
การถดถอยของผลลัพธ์ ได้จากงานวิจยั อืน ๆ หรือสอบถามจากผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องกับกิจกรรมทีคล้าย
ๆ กัน การถดถอยของผลลัพธ์จะอยู่ในรูปของร้อยละของระดับผลลัพธ์ทียังดํารงอยู่ในแต่ละปี
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ตัวอย่าง....ปั จจัยสนับสนุน (attribution)
ผูมีสวนไดสวนเสีย
1) บริษัทสยามไพโอเนียรรับเบอร จํากัด
2) นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ผลผลิต

ผลลัพธ

-

รายไดสุทธิเพิ่มขึ้น
ตนทุนการบริหารจัดการลดลง
-

เงินเดือนสวนเพิ่ม
บทความทางวิชาการ

ปจจัยสนับสนุนตอ
ผลลัพธจาก สกว. (รอย
ละ)
79.9
100
100
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ตัวอย่าง...อัตราการสูญเปล่า (deadweight)
ผูมีสวนไดสวนเสีย

ผลผลิตและผลลัพธที่สําเร็จ

อัตราการสูญเปลา
(รอยละ)
20

บริษัท สยามไพโอเนียร จํากัด

มีรายไดสุทธิเพิ่มขึ้น
ต น ทุ น การบริ ห ารจั ด การ
ลดลง

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เงินเดือนสวนเพิ่ม

0

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

มูลคาตลาดของบทความ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ

0

หมายเหตุ
รายได สุ ท ธิ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อาจจะมาจากการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการเติบโต
ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ งโดยรวม ไม
ได ม าจากการใช ผ ลผลิ ต งานวิ จั ย เพื่ อ
คุณภาพสินคาอยางเดียว
ถาไมมีการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจาก สกว.
ผลผลิตเหลานี้ก็จะไมเกิดขึ้น
ถาไมมกี ารสนับสนุนเงินทุนวิจยั จาก สกว.
ผลผลิตเหลานี้ก็จะไมเกิดขึ้น
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ขันตอนวิเคราะห์ SROI
ขันตอนที 4 วิเคราะห์อัตราสูญเปล่า อัตราทดแทน ปั จจัยสนับสนุน อัตราคิดลด
และประเมินมูลค่าผลกระทบ

• การคํานวณมูลค่าผลประโยชน์สุทธิ
การคํานวณผลประโยชน์สทุ ธิทาํ ได้โดยการนํามูลค่าประโยชน์รวมถ่วงนําหนักด้วย
 ปัจจัยสนับสนุนต่อผลลัพธ์ (attribution)
 อัตราการสูญเปล่า (deadweight)
 อัตราทดแทน (displacement)
 การถดถอยของผลลัพธ์ (drop–off)
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วิธีการคํานวณมูลคาผลประโยชนสุทธิ ของ SROI
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11

ขันตอนวิเคราะห์ SROI
ขันตอนที 5 คํานวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
การคํานวณมูลค่าปั จจุบัน (present value)
มูลค่าปั จจุบัน หมายถึง มูล ค่าปั จจุบัน ของตัวชีวัด ผลประโยชน์ทางสังคมทังหมดจาก
โครงการวิจัยตลอดช่วงระยะเวลาการดํารงอยู่ของผลลัพธ์ของโครงการวิจัยทีส่งผลกระทบต่อ
กลุ่มเป้าหมาย โดยระยะเวลาการดํารงอยู่ของผลลัพธ์ เริมนับตังแต่ปีทีโครงการสินสุดจนถึงปี ที
คาดว่าผลลัพธ์ยงั คงดํารงอยู่ สามารถคํานวณจากสูตรดังนี
มูลคาปจจุบนั

มูลคาผลประโยชนสุทธิ

โดยที
r = อัตราคิดลด
t = ระยะเวลาการดํารงอยูข่ องผลประโยชน์สทุ ธิ (ปี ) โดยเริมต้นจากปี ทีสินสุดโครงการวิจยั จนถึง 5 ปี ต่อมา
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ขันตอนวิเคราะห์ SROI
ขันตอนที 5 คํานวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
การคํานวณอัตราส่วนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)
เป็ นอัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบนั ของผลประโยชน์สทุ ธิจากโครงการวิจยั ต่อมูลค่าปั จจุบนั
ของเงินลงทุนวิจยั ของ สกว. สามารถคํานวณจากสูตรดังนี
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ
มูลค่าเงินทุนวิจยั ของ สกว

สมมติให้คา่ SROI ทีคํานวณได้เท่ากับ a หน่วย สามารถอธิบายค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
(SROI) ได้วา่ ในทุก 1 หน่วยทีลงทุนในโครงการวิจยั สามารถสร้างผลประโยชน์ทางสังคมทีมีมลู ค่า a หน่วย

ควรลงทุนในโครงการวิจัยทีมี SROI มากกว่าหรือเท่ากับ 1
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ขันตอนวิเคราะห์ SROI
ขันตอนที 6 จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
เป็ นการจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์พร้อมนําเสนอบริบททีเกียวข้องในการทํา
ความเข้าใจความหมายของการประเมินผลกระทบ ความอ่อนไหวของการวิเคราะห์ (ถ้ามี)
และข้อควรระวังในการนําผลการวิเคราะห์ไปใช้
 สรุปข้อมูลการคํานวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในภาพรวม
 นําเสนอทางเลือกมาตรการหรือแนวนโยบายเพือประกอบการพิจารณาและการ
ตัดสินใจความคุม้ ค่าของโครงการให้กบั ผูใ้ ห้การสนับสนุนงบประมาณ
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ผลตอบแทนการลงทุนทางสังคม (SROI) 15 โครงการวิจัย
ผูมีสวนไดสวนเสีย
บริษัท สยามไพโอเนียรรับเบอร จํากัด
สหกรณ สกย.
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
กรมวิทยาศาสตรบริการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มูลคาผลประโยชนรวม
มูลคาผลประโยชนสุทธิทั้งหมด
มูลคาเงินทุนวิจัยจาก สกว.
อัตราสวนผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุน (SROI)

จํานวน สัดสวนผลประโยชนของ มูลคาผลประผูมีสวนไดสวนเสีย (%) โยชนรวม (บาท)
1
59.9
31,661,455
4
8.0
3,373,306
24
14.0
4,724,788
1
12.8
4,559,000
1
2.5
859,500
1
1
1

1.2
0.7
0.9

400,000
240,000
300,000

Attribution
(%)
79.9
100
100
100
100

Deadweight
(%)
20
20
0
0
0

มูลคาผลประโยชน
สุทธิ (บาท)
20,238,002
2,698,645
4,724,788
4,559,000
859,500

100
100
100

0
0
0

400,000
240,000
300,000
34,019,934

34,019,934
18,551,441.0
1.83
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ผลตอบแทนการลงทุนทางสังคม (SROI) 15 โครงการวิจัย
โครงการวิจัย

SROI

โครงการวิจัย

SROI

1) การพัฒนาวัสดุและเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑหลังคายางประหยัด 0.93
พลังงานจากวัสดุผสมยางกับขี้เลื่อย

8) การประเมินระบบบําบัดน้ําเสียแบบไรอากาศที่เหมาะสมสําหรับโรง
รมควันยางแผนสหกรณกองทุนสวนยาง

1.39

2) การทําหมวกยางดวยยางธรรมชาติสําหรับคลุมบล็อกคอนกรีต

0.29

9) การอบแหงที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมผลิตยางแทงเอสทีอาร

0.77

3) การศึกษาการใชประโยชนกาก
ขี้แปงจากอุตสาหกรรมผลิตน้ํายางขนเพื่อเปนวัสดุปรับปรุงดิน

0.42

10) การหาสาเหตุและการปองกันการเจริญของเชื้อรา

0.31
2.90

4) ตนแบบการผลิตน้ํายางขนและผลิตภัณฑฟองน้ําจากน้ํายางธรรมชาติ
ระดับกลุมเกษตรกร

0.29

11) การวัดหาเปอรเซ็นตเนื้อยางแหงในน้ํายางสดดวยวงจรไมโครเวฟหก
พอรต
12) ตนแบบการทํายางปูสระน้ําจากน้ํายางธรรมชาติ

2.54

5) การขยายสวนการเตรียมกราฟตโคพอลิเมอรของยางธรรมชาติกับ
เมทิลเมทาคริเลท

0.51

13) พอลิแลกติกแอซิด-กราฟต-ยางธรรมชาติดดั แปรไบโอพลาสติกอีลาส 1.30
โตเมอร

6) พัฒนามาตรฐานการทดสอบและขอกําหนดความทนทานของลอยาง
ตัน

0.14

14) การจัดทําตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรและแนวปฏิบัติของสหกรณ
โรงอบ/รมยางแผน

6.10

7) ผลของความสม่ําเสมอของรูปทรงตอการสั่นสะเทือนของลอรถแบบ
ยางตัน

10.49

15) การผลิตถุงมืออุตสาหกรรมจากน้ํายางธรรมชาติโดยการจุมแบบ
สูญเสียความเสถียรดวยความรอน

0.79
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ผลประเมินมูลค่าผลผลิตสุทธิและอัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการวิจัย 101 โครงการ
รายการผลผลิตจาก 101 โครงการ
สิ่งประดิษฐ (ผลิตภัณฑ/ เครื่องมือ/ วิธีการ)
ตนแบบระดับหองปฏิบัติการ
ตนแบบระดับภาคสนาม
ตนแบบระดับพาณิชย
หนังสือ
คูมือ
ความลับทางการคา
อนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
บทความวิจัยตีพมิ พในวารสารทางวิชาการไทย
บทความวิจัยตีพมิ พในวารสารทางวิชาการนานาชาติ
บทความวิจัยตีพมิ พใน Proceedings
บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท
บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก
นักวิจัยใหม
วิทยากรในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยากรในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
รวมทั้งหมด
มูลคาผลผลิตสุทธิทั้งหมด (บาท)
มูลคาเงินทุนวิจัยจาก สกว. (บาท)
อัตราสวนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)

หนวย

จํานวน

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
เลม
เลม
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
คน
คน
คน
คน
คน
คน

44
57
19
2
4
3
1
5
3
28
33
31
72
38
5
36
15
5
401

72,927,422
29,013,068
2.51

มูลคาผลผลิต
(บาท)
8,800,000
11,400,000
5,700,000
800,000
1,600,000
120,000
400,000
1,000,000
1,200,000
5,600,000
13,200,000
1,240,000
10,599,534
9,319,354
1,160,883
748,691
180,000
250,000
73,318,462

สัดสวนมูลคา
ผลผลิต (%)
11.9
15.5
7.8
1.0
2.2
0.2
0.5
1.2
1.6
7.7
18.1
1.7
14.5
12.8
1.6
1.0
0.2
0.3
100

Attribution
(%)
98.82
99.10
100
89.95
100
100
100
89.58
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
98.75

Deadweight
(%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

มูลคาผลผลิตสุทธิ
(บาท)
8,696,160
11,297,400
5,700,000
719,600
1,600,000
120,000
400,000
895,800
1,200,000
5,600,000
13,200,000
1,240,000
10,599,534
9,319,354
1,160,883
748,691
180,000
250,000
72,927,422
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การประยุกตใชและกรณีศึกษา
โครงการ “การประเมินผลลัพธและผลกระทบของชุดโครงการ
Thai Fruits – Functional Fruits และ ไมผลและผลิตภัณฑจากผลไม” 2563
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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)

ผลผลิต (output)

ผลผลิตที่ไดตามเปาหมาย
ตนแบบระดับหองปฎิบัตกิ าร
2(2)
วารสารทางวิชาการไทย 2(2)
หนังสือ 1(1)

• รูปแบบผลผลิตที่มีความหลากหลายถึง 15 (11) รูปแบบ
• ไดจํานวนผลผลิต (output) มากกวาเปาหมาย
• 9 โครงการมีผลผลิตมากกวาเปาหมาย

ผลผลิตที่ไดต่ํากวา
เปาหมาย
วารสารทาง
วิชาการนานาชาติ
4(7)
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มูลคาตลาดของผลผลิตของโครงการวิจัย
รูปแบบผลผลิต
สิ่งประดิษฐ (ผลิตภัณฑ/ เครื่องมือ/วิธีการ/เทคนิคหองปฏิบัติการ)

มูลคาตลาด (บาท)
200,000

สิทธิบัตร

400,000

อนุสิทธิบตั ร

200,000

บทความวิจยั ตีพิมพในวารสารทางวิชาการของไทย

200,000

บทความวิจยั ตีพิมพในวารสารทางวิชาการนานาชาติ

400,000

บทความวิจยั ตีพิมพใน Proceedings

40,000

ความลับทางการคา

400,000

ตนแบบระดับหองปฏิบัติการ

200,000

ตนแบบระดับพาณิชย

400,000

ตนแบบระดับภาคสนาม

300,000

หนังสือ

400,000

คูมือ/หนังสือ 1 บท

40,000

โครงการวิจัยใหมที่ตอยอด
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

มูลคาเทากับงบประมาณของโครงการวิจัยใหม
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ตัวอยาง.....ผลวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย
โครงการศักยภาพของผลกล้วยไข่และกล้วยนําว้าในการป้ องกันมะเร็งผิวหนังในหนูทถูี กเหนียวนําด้วยดีเอ็มบีเอและรังสียูวีบี
ผูมีสวนไดสวนเสีย

นักวิจัยในโครงการ

นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

การมีสวนรวม
/สวนเกี่ยวของ
ในโครงการ
- ผูดําเนินงานวิจัย
- ผูเผยแพรงานวิจัย
- ความเชี่ยวชาญ/
ชื่อเสียง
- จบการศึกษาโดย
ใชงานวิจัย
- เปนนักวิจยั ใหม
- สนับสนุนการ
ดําเนินงาน

การรวมเขามาพิจารณา เหตุผลการรวมเขามาหรือไมรวมเขา วิธีการมีสวนรวม
ในการวิเคราะห
มา
/วิธีการเขาถึง
ผูมีสวนไดสวนเสีย
= รวมเขามา
 = ไมรวมเขามา

เปนผูด ําเนินโครงการวิจัยซึ่งนับเปน
ปจจัยนําเขาของโครงการและผลผลิต
ทางวิชาการที่นักวิจัยในโครงการผลิต
ไดก็ถูกตีคาใหแลว

นําความรูและทักษะจากการทําวิจัยไป - การสํารวจ
ประกอบอาชีพ สรางรายไดใหตัวเอง - การปรึกษาหารือ


หนวยงานตนสังกัดของนักวิจัยไดผล
งานวิจัย เทคนิคหองปฏิบตั ิการ
หนังสือ และบทความทางวิชากร

- การสํารวจ
- การปรึกษาหารือ
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จํานวนที่
เกี่ยวของ

-

1

6
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ตัวอยาง.... ผลวิเคราะหแผนที่ผลลัพธของโครงการวิจัย
โครงการศักยภาพของผลกล้วยไข่และกล้วยนําว้าในการป้ องกันมะเร็งผิวหนังในหนูทถูี กเหนียวนําด้วยดีเอ็มบีเอและรังสียูวีบี
ตัวแบบทางทฤษฎี
ปั จจัยนําเข้า
เช่น เงินสนับสนุน นักวิจยั
ผูช้ ่วยวิจยั

กิจกรรม
กิจกรรม/โครงการงานวิจยั

ตัวแบบจริง
ปั จจัยนําเข้า
เงินทุนวิจยั จาก สกว.
นักวิจยั
ค่าเสียโอกาสจาก
เงินทุนและสิงอํานวย
ความสะดวก
ค่าเสียโอกาสจากใช้
เครืองมืออุปกรณ์

กิจกรรมงานวิจัย
- ประเมินประสิทธิภาพของเนือผลกล้วย
ไข่สุก ในการป้อ งกัน มะเร็ง ผิ ว หนั ง ที
เกิ ด จากการได้รับ รัง สี ยู วี บี ต่ อ เนื อง
รวมทังกลไกในการป้องกัน

ผลผลิต
สิงทีได้จากโครงการวิจยั ทีเป็ นประโยชน์
ต่อผูม้ ีส่วนได้สว่ นเสีย

ผลผลิต
บทความตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เทคนิคห้องปฏิบตั ิการ
หนังสือ 1 บท
รายงายวิจยั ฉบับสมบูรณ์

ผลลัพธ์
ความเปลียนแปลงทีเกิดขึน/ทีได้รบั
จากการดําเนินโครงการวิจยั

ผลกระทบ
ความเปลียนแปลงทีเป็ นภาพใหญ่
สําหรับกลุม่ คนในวงกว้างมากขึน

ผลลัพธ์
ทักษะและความเชียวชาญใน
งานวิจยั ของนักวิจยั เพิมขึน
งานวิจยั ต่อยอดจากโครงการวิจยั
เดิม (ให้มลู ค่าเท่ากับงบประมาณ
ทีได้รบั )

ผลกระทบ
นําประสบการณ์จาก
กระบวนการวิจยั ไปใช้ในการ
ทํางานวิจยั ทีเกียวข้อง
ได้ความรูเ้ กียวกับประโยชน์
ของกล้วยไข่และกล้วยนําว้าใน
การป้องกันมะเร็งผิวหนัง
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ตัวอยาง...... ผลวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย
โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนามะละกอบริโภคสดจังหวัดมหาสารคามและกลุ่มอีสานตอนกลาง
ผูมีสว นไดสวนเสีย

การมีสวนรวม
/สวนเกี่ยวของ
ในโครงการ

เกษตรกร/กลุมเกษตรกร

ผูรับผลประโยชนโดยตรง

ศูนยวิจัยและพัฒนามะละกอ

ผูนําผลผลิตงานวิจัยไปใชงาน

นักวิจัยในโครงการ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

การรวมเขามาพิจารณาในการ
วิเคราะห
= รวมเขามา
 = ไมรวมเขามา


เหตุผลการรวมเขามาหรือไมรวมเขามา

วิธีการมีสวนรวม
/วิธีการเขาถึง
ผูมีสวนไดสวนเสีย

จํานวนที่เกี่ยวของ

เปนผูใชเมล็ดพันธุเพื่อนําไปเพาะปลูก

- การสํารวจ
- การปรึกษาหารือ

- เกษตรกรผลลัพธ 4,000 คน
- กลุมเกษตรกรผลกระทบ 200 คน



- พัฒนาพันธุมะละกอบริสทุ ธิ์ตอยอด
- อนุสิทธิบัตรสายพันธุมะละกอ
- ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ และตนกลา

- การสํารวจ
- การปรึกษาหารือ

- อนุสิทธิบัตรพันธุมะละกอ 22 สาย
พันธุ
- เมล็ดพันธุเพื่อจําหนาย 1 สายพันธุ
(200,000 เมล็ด)

- ผูดําเนินงานวิจัย
- ผูเผยแพรงานวิจัย
- ความเชี่ยวชาญ/ชื่อเสียง



เปนผูดําเนินโครงการวิจัยซึ่งนับเปนปจจัยนําเขาของ
โครงการและผลผลิตทางวิชาการที่นักวิจัยในโครงการ
ผลิตไดก็ถูกตีคา ใหแลว

-



นําความรูและทักษะจากการทําวิจัยไปประกอบอาชีพ - การสํารวจ
สรางรายไดใหตัวเอง
- การปรึกษาหารือ



หนวยงานตนสังกัดของนักวิจัยไดผลงานวิจยั
- การสํารวจ
(รายงานฉบับสมบูรณ) บทความวิชาการ หนังสือ อนุ - การปรึกษาหารือ
สิทธิบัตร เมล็ดพันธุเพื่อจําหนาย และศูนยวิจัย

จบการศึกษาโดยใช
งานวิจัย
- เปนนักวิจัยใหม
- สนับสนุนการดําเนินงาน

-

-

- ปริญญาตรี 12 คน
- ปริญญาโท 2 คน

- ศูนยวิจยั 1 แหง
- หนังสือ 1 เลม
- บทความวิชาการ 3 ชิ้น
- รายงานฉบับสมบูรณ 1 รายการ
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ตัวอยาง.... ผลวิเคราะหแผนที่ผลลัพธของโครงการวิจัย
โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนามะละกอบริโภคสดจังหวัดมหาสารคามและกลุ่มอีสานตอนกลาง
ตัวแบบทางทฤษฎี
ปจจัยนําเขา
เชน เงินสนับสนุน นักวิจัย
ผูชวยวิจัย

กิจกรรม
กิจกรรม/โครงการงานวิจัย

ผลผลิต
สิ่งที่ไดจากโครงการวิจัยที่เปนประโยชน
ตอผูมีสวนไดสวนเสีย

ผลลัพธ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น/ที่ไดรับ
จากการดําเนินโครงการวิจัย

ผลกระทบ
ความเปลี่ยนแปลงทีเ่ ปนภาพใหญสาํ หรับกลุม
คนในวงกวางมากขึ้น

ผลลัพธ
- ปริมาณผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงของ
เกษตรกร
- รายไดที่เปลี่ยนแปลงของเกษตรกร
- โรคแมลงนอยลง (ทําใหการดูแลงายขึ้น)
- มูลคารายไดสทุ ธิของศูนยฯ หลังปสิ้นสุด
โครงการ 2559 รวม 172,000 บาท (ปี
60-62 จําหน่าย 152,000 เมล็ด ราคา
เมล็ดละ 1 บาท คิดเป็ นเงิน 152,000
บาท ปี 60-61 จําหน่ายต้นกล้า 2,000
ต้น ราคาต้นละ 10บาท คิดเป็ นเงิน
20,000บาท)
- ทักษะและความเชี่ยวชาญในงานวิจัย
ของนักวิจัยเพิ่มขึ้น

ผลกระทบ
- รายไดสุท ธิท่ีเกิดขึ้นจากเกษตรรุนที่
สอง (200 คน) ที่ นํ า เมล็ ด พั น ธุ
มะละกอไปใช เพาะปลูก ตอ (กํา ลั ง
เพาะต น ก ล า เพื่ อ ปลู ก ยั ง ไม ไ ด
จําหนาย )
- มูลคาเชิงเศรษฐกิจจากการนําความรู
และชุดเทคโนโลยีไปใชง านจริง เชิง
พาณิชย

ตัวแบบจริง
ปจจัยนําเขา
- เงินทุนวิจัยจาก สกว.
- เงินทุนสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย (สราง
โรงเรือน)
- นักวิจัย
- คาเสียโอกาสจาก
เงินทุนและสิ่งอํานวย
ความสะดวก
- คาเสียโอกาสจากใช
เครื่องมืออุปกรณ

กิจกรรมงานวิจยั
- เพื่ อ วิ จั ย และพั ฒ นาสายพั น ธุ ม ะละกอให มี
ปริ ม าณ คุ ณ ภาพผลผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น เหมาะกั บ
ส ภา พ พื้ นที่ ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เห นื อ
ตอนกลางของประเทศไทย
- เพื่ อ วิ จั ย และพั ฒ นาสายพั น ธุ ม ะละกอให มี
ความทนทานต อ การเข าทําลายของโรคใบจุ
ดวงแหวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ของประเทศไทย
- ส ง เสริ ม การผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ แ ละต น กล า
มะละกอใหกระจายสูพื้นที่เปาหมาย
- สงเสริมการผลิตมะละกอในพื้นที่เปาหมายให
เกษตรกรมีรายไดเสริมจากการปลูกพืชหลัก
- เพื่ อ สร า งฐานพั น ธุ ก รรมของมะละกอใน
ประเทศ
- เพื่ อ สร างเครื อ ข า ยและถ า ยทอดองคความรู
ดานการผลิตมะละกอสูชุมชน

ผลผลิต
- พันธุมะละกอบริสุทธิ์
- อนุสิทธิบัตรสายพันธุมะละกอ
- เมล็ดพันธุมะละกอศรีราชภัฏ
- ศูนยวิจยั
- หนังสือ
- บทความตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี
- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- เกษตรกรที่ผานการฝกอบรม
- รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
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ผลตอบแทนการลงทุนทางสังคม (SROI) 12 โครงการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

สัดสวนผลประโยชน
Attributio
มูลคาผลประโยชน
Deadweight Displacement มูลคาผลประโยชน
จํานวน
(รอยละ)
n
(บาท)
(รอยละ)
(รอยละ)
แทจริงรวม (บาท)
(รอยละ)
4,000
97.1
523,600,000
70
50
60
109,956,000

เกษตรกร
14
0.4
นักศึกษา ป. ตรี
11
0.5
นักศึกษา โท-เอก
นักวิจัยใหม
1
0.1
18
0.7
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2
0.2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
0.1
6
0.4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
11
0.2
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 29
0.5
มหาสารคาม
มูลคาผลประโยชนรวม (บาท)
มูลคาผลประโยชนแทจริงรวม (บาท)
มูลคาเงินทุนวิจัยจาก สกว. (บาท)
อัตราสวนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)

2,046,607
2,538,241
345,109
3,523,161
903,977
273,987
2,002,846
1,263,466
2,536,400

100
100
100
100
100
100
100
100
100

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,046,607
2,538,241
345,109
3,523,161
903,977
273,987
2,002,846
1,263,466
2,536,400
539,033,794
125,389,794
11,888,370
10.55 62

ผลตอบแทนการลงทุนทางสังคม (SROI) จําแนกราย 12 โครงการ
SROI

โครงการวิจัย

SROI

1) การพัฒนาเจลลี่มะมวงเพื่อสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ

0.83

0.65

2) การศึกษาการรับประทานสมโอตอระดับสารฟลาโวนอยดในซีรั่มและผลตอการ

0.67

7) ฤทธิ์ของน้ําคั้นสมโอตอภาวะบกพรองในการเรียนรูและความจําในหนูเบาหวานชนิด
2
8) ประโยชนของมะละกอในหนูที่ถกู เหนี่ยวนําใหเกิดภาวะอวนดวยอาหารไขมันสูง

0.91
0.98

1.48

9) การศึกษาผลของทุเรียนสายพันธุหลงลับแลตอการเรียนรูแ ละจดจํา และสมรรถภาพ
ทางเพศในหนูแกเพศผู

2.49

0.76

10) ฤทธิ์ของชมพูทับทิมจันทรตอการตายแบบ apoptosis และฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระในเบตาเซลลตบั ออนของหนูที่ถูกเหนี่ยวนําใหเปนเบาหวานดวยสาร
streptozo tocin
11) ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดผลไมไทยในเนื้อเยื่อเซลลเตานมมนุษยที่ถูกเหนี่ยวนํา
การทําลายดีเอ็นเอแบบออกซิเดชันดวยเอสโตรเจน

0.18

12) ศูนยวิจยั และพัฒนามะละกอบริโภคสด จังหวัดมหาสารคาม และกลุมอีสาน
ตอนกลาง

38.61

โครงการวิจัย

ทํางานของเกล็ดเลือดในอาสาสมัครสุขภาพดี
3) กลไกการตานความเครียดออกซิเดชันและการตายของเซลลบุโพรงหลอดเลือด
มนุษยชนิด EA.hy926 จากผลมะละกอดิบ
4) ฤทธิ์ของชมพูพันธุทบั ทิมจันทรตอการเกิดอนุมูลอิสระและการทํางานของหลอด
เลือดในหนูที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
5) คุณสมบัติในการยับยั้งการกอกลายพันธุและปองกันการเกิดมะเร็งของผลไมไทย

2.82

6) ศักยภาพของผลกลวยไขและน้ําวาในการปองกันมะเร็งผิวหนังในหนูที่ถูก

1.66

เหนี่ยวนําดวยดีเอ็มบีเอและรังสียวู ีบี

63

ประเด็นแลกเปลี่ยน
คําถาม - ตอบ
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