ลตอบแทนทางสังคมจากการลงทนของโครงการวิ จยั ทางวิ ทยา าสตร์
ในชดโครงการการพัฒนาอตสาหกรรมยางพารา
SOCIAL RETURN ON INVESTMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH
PROJECTS IN PROJECT PACKAGE OF PARA-RUBBER
INDUSTRY DEVELOPMENT
ชยยะ คงมณี
Chaiya Kongmanee

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
Department of Agricultural Economics, Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Songkhla

พลากร สัตย์ อ
Palakorn Satsue

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
Department of Agricultural Economics, Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Songkhla

รวิ ชญ์ พิ ทยา ิ นันท์

Purawich Phitthayaphinant

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง
Faculty of Technology and Community Development, Thaksin University, Phatthalung

บทคัดย่อ
บทความนี้ทาการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมของโครงการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ในชุดโครงการการพัฒนา
อุตสาหกรรมยางพารา โดยใช้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ขอ้ มูลหลักจากโครงการวิจยั จานวน 15 โครงการ ซึง่ ใช้
การเลือ กแบบเจาะจง การวิเ คราะห์ข้อ มูล ใช้ก ารวิเ คราะห์ผ ลตอบแทนทางสัง คมจากการลงทุ น ผลการวิจ ัย พบว่ า
ผลประโยชน์ สุทธิในรูปของผลผลิตและผลลัพธ์มีมูลค่ารวม 34,019,934 บาท และสานักงานกองทุนสนับสนุ น การวิจยั
(สกว.) ใช้เงินทุนวิจยั รวม 18,551,441 บาท ซึ่งก่อให้เกิดผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเท่ากับ 1.83 นัน่ คือ เมื่อ
สานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) ให้การสนับสนุ นเงินทุนวิจยั 1 บาท จะได้รบั ผลตอบแทนทางสังคมกลับคืนมา
1.83 บาท แสดงว่า มีความคุม้ ค่าในการลงทุน ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปสู่ผลตอบแทนทางสังคมทีส่ งู ขึน้ คือ (1) การยกระดับ
การทดลองผลิตภัณฑ์ยางพาราจากระดับห้องปฏิบตั กิ ารสู่ระดับตลาด (2) การสนับสนุนเงินทุนวิจยั เพื่อดาเนินโครงการวิจยั
ต่อเนื่อง ในกรณีท่ผี ลผลิตของโครงการวิจยั นัน้ ยังไม่สมบูรณ์ และ (3) การปรับรูปแบบการลงทุนในการวิจยั และการเป็ น
เจ้ า ของผลงานวิ จ ัย ผลการวิ จ ัย ที่ไ ด้ ค าดว่ า จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ สกว. หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น การวิ จ ัย อื่ น ๆ และ
สถาบันการศึกษาสาหรับนาไปใช้ประกอบการวางแผนกาหนดนโยบายการสนับสนุนการวิจยั ทีเ่ หมาะสมต่อไป
คาสาคัญ : การประเมินผลโครงการ โครงการวิจยั ผลตอบแทนจากการลงทุน อุตสาหกรรมยางพารา
ABSTRACT
This article analyzed Social Return on Investment ( SROI) of scientific research projects in the
project package of para- rubber industry development. The data were collected using in– depth interviews
with the key informants of the 15 research projects using purposive selection. The data were analyzed using
SROI analysis. The results revealed the value of the net benefit in terms of output and outcome equaled
34,019,934 THB. In addition, the Thailand Research Fund ( TRF) ’ s research funding amounted to
18,551,441 THB. As a result, the SROI was 1.83. This value implied that the TRF obtained the social return
on investment of 1. 83 THB for each their 1 THB research investment which was invaluable.
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Recommendations for the improvement of the SROI as follows ( 1) enhancement of para-rubber product
experiment at a laboratory level to a market level, (2) research funding for continuous research projects in
case of the research project outputs were uncompleted, and ( ) improvement of pattern of research
investment and ownership of research results. These results are beneficial for the TRF, other research grant
associations and educational institutions to formulate appropriate policy for further research supports.
Keywords

Project Evaluation, Research Project, Social Return on Investment (SROI), Para-rubber
Industry

บทนา
ประเทศไทยมีทต่ี งั ้ ทางภูมศิ าสตร์อนั เหมาะสมต่อ
การปลูกยางพารา กอปรกับการมีนโยบายส่งเสริมการปลูก
ยางพาราอย่ า งเป็ น รูป ธรรม และมีก ารด าเนิ น นโยบาย
ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อุตสาหกรรมยางพารา
เป็ นอุ ต สาหกรรมหลั ก ที่ มี ค วามส าคั ต่ อ การพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทัง้ การเป็ นแหล่งรายได้ท่ี
เป็ น เงิน ตราต่ า งประเทศนั บ แสนล้า นบาทต่ อ ปี จ ากการ
ส่งออกยางธรรมชาติ แหล่งการจ้างงาน และการดารงชีพ
ข อ ง ค รั ว เ รื อ น เ ก ษ ต ร ก ร ก ว่ า 1 ล้ า น ค รั ว เ รื อ น
ขึ้นอยู่กบั การผลิตยางพารา (Information Technology and
Communication Center, 2017) อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรม
ยางพารายังคงประสบกับปั หาด้านการผลิตและการตลาด
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ความผันผวนของราคา ต้นทุน
การผลิตสูงและไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ ผลิตภาพต่ า
กว่ า ที่ค วรจะเป็ น และคุ ณภาพของผลผลิต ไม่ สม่ า เสมอ
( Tanangsnakool & Sutthinarakorn, 2016) ดั ง นั ้ น ก า ร
สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมและ การพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ น
อุ ต สาหกรรมยางพาราผ่ า นการท าวิ จ ั ย จึ ง มี ค วาม
จาเป็ นต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ เพื่อให้
สอดรับกับโลกาภิวตั น์ ทางธุรกิจ และเป็ นหลักประกันใน
การเพิม่ ความสามารถทางการแข่งขันของยางพาราไทยใน
ตลาดโลก ตลอดจนสร้ า งความมัน่ คงในอาชี พ ให้ ก ั บ
เกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ยางพารา
สกว. ได้สนับสนุ น โครงการวิจยั ในชุ ดโครงการ
การพัฒ นาอุ ต สาหกรรมยางพาราภายใต้โ ครงการวิจ ัย
แห่งชาติ โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ ให้นักวิจยั และบุค ลากร
ด้านอุตสาหกรรมยางพาราสร้างองค์ความรู้ทจ่ี ะนาไปใช้ใน
การพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่ายางพาราได้ นอกจากนี้
สกว. ยัง มีเจตนาให้ผลผลิตของโครงการวิจยั ถูกนาไปใช้

ประโยชน์ในอุตสาหกรรมยางพารา และเกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศ ดังนัน้ ในการกาหนด
โจทย์การวิจยั และกระบวนการวิจยั จึงให้ความสาคั กับผูท้ ่ี
จะนาผลผลิตของโครงการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ เช่น กลุ่ม
เกษตรกร สหกรณ์ ผูป้ ระกอบการชาวไทย สถาบันต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางพารา โดยการสนับสนุ น
เงินทุนวิจยั เป็ นไปตามกรอบการวิจยั และพัฒนายางพารา
3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มยางดิบ กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางพารา และ
กลุ่มอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับ 2 กลุ่มแรกโดยตรง แต่จะนาไปสู่
การสนับสนุ นอุตสาหกรรมยางดิบและผลิตภัณฑ์ยางพารา
ในอนาคต
การสนั บ สนุ น เงิน ทุ น วิจ ัย ในชุ ด โครงการการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราจัดเป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่ ส ร้ า งหรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด องค์ ค วามรู้ อัน จะส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเสริมสร้าง
ความเป็ นอยู่ของคนในสังคมให้ดขี น้ึ (Isvilanonda, 2010)
แต่ดว้ ยข้อจากัดของเงินทุนวิจยั ทาให้ประเทศไทยจัดอยู่ใน
กลุ่มประเทศที่มสี ดั ส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนา
ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศค่ อ นข้ า งต่ า
(Magroodin, 2010) โดยมีส ดั ส่ว นระหว่ า งร้อ ยละ 0. –
0.62 ในช่ ว งปี พ.ศ. 2544 ถึ ง พ.ศ. 2558 (National
Science Technology and Innovation Policy Office, 2017
) จึงมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องทาการประเมินว่า โครงการวิจยั
หรือชุดโครงการวิจยั ที่นักวิจยั ได้รบั การสนับสนุ น เงินทุน
วิจยั และดาเนินการวิจ ยั เสร็จสิน้ ไปแล้วนัน้ มีความคุ้มค่า
ในการลงทุ น หรื อ ไม่ รวมถึ ง น าไปใช้ ป ระโยชน์ โ ดย
กลุ่ ม เป้ าหมายใดบ้ า ง ตลอดจนส่ ง ผลกระทบต่ อ สัง คม
อย่างไร ซึง่ คาดว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบาย
สนับสนุ นการวิจยั ทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

วัต ระสงค์ของการวิ จยั

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561
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บ ท ค ว า ม นี้ มี ว ั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ วิ เ ค ร า ะ ห์
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของโครงการวิจยั ทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ใ นชุ ด โครงการการพัฒ นาอุ ต สาหกรรม
ยางพารา ซึ่ง ผลการวิจ ัย ที่ไ ด้ จ ะเป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ง
ต่ อ สกว. หน่ วยงานสนั บ สนุ นการวิ จ ั ย อื่ น ๆ และ
สถาบัน การศึก ษาในการน าไปใช้ป ระกอบการพิจ ารณา
สนับสนุ นเงินทุนวิจยั ทีเ่ หมาะสมในชุดโครงการการพัฒนา
อุ ต สาหกรรมยางพาราและชุ ด โครงการอื่ น ที่ มี บ ริ บ ท
คล้ายคลึงกันต่อไป

การทบทวนวรรณกรรม
การลงทุนในการวิจยั เป็ นการลงทุนทางสัง คมที่มี
ผลต่ อ การเจริ เติบ โตทางเศรษฐกิจ คุ ณ ภาพชีวิต และ
ความเป็ น อยู่ท่ีดีของประชากรในประเทศ ตลอดจนการ
พัฒ นาอย่ า งยัง่ ยืน แต่ ด้ว ยเงิน ทุ น วิจ ัย ที่มีจ ากัด ท าให้
รัฐ บาลและหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น การวิ จ ัย ต้ อ งมัน่ ใจว่ า
เงินทุนทีจ่ ดั สรรให้แก่โครงการวิจยั ต่าง ๆ ถูกนาไปใช้ตาม
วัตถุ ประสงค์ และก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และ
สังคม และสิง่ แวดล้อมที่คุ้มค่า ซึ่งการประเมินคุณค่าของ
โครงการวิจยั เริ่มจากการประเมิน ผลผลิต (output) ตาม
ด้วยผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) อาจกล่าว
ได้ว่ า เป็ น การประเมิน ว่ า องค์ ค วามรู้ท่ีไ ด้จ ากงานวิจ ัย
พืน้ ฐานจะสามารถนาไปใช้ในงานวิจยั ประยุกต์และต่อยอด
ไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทีก่ ่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สัง คม และสิ่ง แวดล้อ มได้ห รือ ไม่ นัน่ เอง
( Walker et al. , 2008; European Science Foundation,
2012)
บทความนี้ ประยุกต์แนวคิดว่าด้วยผลตอบแทน
ทางสัง คมจากการลงทุ น ในการวิเ คราะห์ข้อ มูล โดยน า
ผลกระทบทางสังคมของโครงการวิจยั มาคานวณมูลค่าที่
เป็ น ตัว เงิน แล้ว เปรีย บเทีย บกับ มูลค่ า ที่เ ป็ น ตัว เงิน ของ
ต้ น ทุ น ในการด าเนิ น โครงการวิ จ ั ย เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า
โครงการวิจยั ทีพ่ จิ ารณานัน้ ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม
ซึ่ง คิด เป็ น มูล ค่ า ในรูป ตัว เงิน เท่า ไรต่ อ เงิน ลงทุ น 1 บาท
( Nicholls, Lawlor, Neitzert, & Goodspeed, 2 0 1 2 ;
Achavanuntakul & Yamla-or, 2014; Cordes, 2017) วิธี
ดังกล่าวเป็ นการประเมินแบบผสานวิธที ม่ี กี ระบวนการเพื่อ
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ทาความเข้าใจ วัดมูลค่าผลกระทบ และรายงานคุณค่าของ
โครงการวิจยั ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม (Scholten, Nicholls, Olsen, &
Galimidi, 2006; Nicholls et al. , 2012; Banke- Thomas,
Madaj, Charles, & Van Den Broek, 2015)
การวิเ คราะห์ ผ ลตอบแทนทางสัง คมจากการ
ลงทุ น เป็ น วิธีก ารประเมิน โครงการที่ใ ห้ค วามส าคั กับ
คุ ณ ค่ า สุ ท ธิข องโครงการวิจ ัย ต่ อ เศรษฐกิจ สัง คม และ
สิง่ แวดล้อม ซึง่ ตัง้ อยู่บนหลักการการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ น
ได้ ส่ ว นเสี ย หรื อ ผู้ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ ง โดยวั ด ในสิ่ ง ที่ มี ก าร
เปลีย่ นแปลง ซึง่ ใช้มูลค่าทางการเงินมาประเมินมูลค่าของ
ผลลัพธ์ ทัง้ นี้ในการประเมินจะทาการวัดมูลค่าจากผลลัพธ์
ทีม่ หี ลักฐานชัดเจนเท่านัน้ รวมทัง้ หลีกเลีย่ งการให้มลู ค่าที่
เกิน จริง เพื่อ ความโปร่ ง ใส และสามารถตรวจสอบได้
(Nicholls, 2017; Yates & Marra, 2017) การวิ เ คราะห์
ผลตอบแทนทางสัง คมจากการลงทุ น จึง เป็ น เครื่อ งมือ
ประเมินทีช่ ่วยให้หน่ วยงานสนับสนุ นการวิจยั มีหลักเกณฑ์
ในการตัดสินใจ เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรสาหรับการทา
วิจยั เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ควร
จะเป็ น (Maier, Schober, Simsa, & Millner, 2015; Cordes,
2017) ส่งผลให้ผกู้ าหนดนโยบายในประเทศต่าง ๆ ส่งเสริม
ให้หน่วยงานสนับสนุนการวิจยั ใช้การวิเคราะห์ผลตอบแทน
ทางสังคมจากการลงทุนในการวัดคุณค่าของโครงการวิจยั
เพื่อเปรียบเทียบทางเลือกในการดาเนินนโยบาย รวมทัง้ ใช้
เป็ นเครื่องมือในการวางแผนกลยุทธ์และปรับปรุงองค์กร
ตลอดจนสื่อสารผลลัพธ์และคุณค่าของโครงการวิจยั ต่อผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสีย (Millar & Hall, 2013)
การวิเ คราะห์ ผ ลตอบแทนทางสัง คมจากการ
ลงทุ น เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ก ัน อย่ า งแพร่ ห ลายในหลาย
ประเทศ เพื่อประเมินผลกระทบขององค์ กร โครงการทาง
สัง คม ตัว อย่ า งเช่ น (1) โครงการด้า นสาธารณสุ ข และ
สุขภาพ (Jones, 2012; Banke-Thomas et al., 2015) (2)
กิ จ ก า ร เ พื่ อ สั ง ค ม ( Faivel, Ghosh, Hilton, James, &
Peppercom, 2012; Wilson & Frederick Bull, 2013; Thai
Health Promotion Foundation, 2014) และ (3) บริ ก าร
สาธารณะและโครงการลงทุ น ของภาครัฐ (King, 2014;
Benjasiri, 2015; Bertotti, Farr, & Akinbode 2015)
Banke-Thomas et al. (2015) ได้ ร ายงานว่ า โครงการ
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ลงทุนด้านสาธารณสุขและสุขภาพจานวน 40 โครงการ มี
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนระหว่าง 1.10–65.00
ทัง้ นี้ระดับผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนที่แตกต่าง
กัน ขึน้ อยู่กบั ลักษณะของโครงการ วัตถุประสงค์ ผลการ
ดาเนินโครงการ และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
สาหรับ ในประเทศไทย Thai Health Promotion
Foundation (2014) ได้ท าการวัด ผลตอบแทนทางสัง คม
จากการดาเนินงานของโครงการต่าง ๆ จานวน 7 โครงการ
พบว่ า มีผ ลตอบแทนทางสัง คมจากการลงทุ น ระหว่ า ง
1.50–182.30 ความแตกต่ า งของผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุน ขึ้นอยู่กบั ลักษณะของโครงการ ขนาดการ
ลงทุน จานวนผูร้ บั ผลประโยชน์ และระยะเวลาดาเนินงาน
อย่างไรก็ตามในการเปรียบเทียบผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุน ควรเป็ นโครงการ องค์กรทีท่ างานเหมือนกัน
หรือในลักษณะเดียวกัน หรือแก้ปั หาเดียวกัน รวมทัง้ มี
ขอบเขตการทางาน ข้อจากัด และบริบททีค่ ล้ายคลึงกัน แต่
ไม่ควรเปรียบเทียบโครงการ องค์กรทีม่ บี ริบทแตกต่างกัน
(Faivel et al , 2012; Achavanuntakul & Yamla-or, 2017)

วิ ธีการวิ จยั
การวิจ ัย ครัง้ นี้ ไ ด้ เ ลือ กโครงการวิจ ัย ที่ใ ช้ เ ป็ น
กรณีศกึ ษาแบบเจาะจง กล่าวคือ ในช่วงปี พ.ศ. 2546 ถึง
ปี พ.ศ. 2554 สกว. ได้ใช้งบประมาณจานวน 75,199,740
บาท เพื่อสนับสนุ นโครงการวิจยั ในชุดโครงการการพัฒนา
อุตสาหกรรมยางพาราจานวน 223 โครงการ จาแนกเป็ น
5 ประเภท ได้แก่ (1) โครงการวิจยั ที่มุ่งเน้นการปรับ ปรุง
กระบวนการผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมยางพาราจ านวน
31 โครงการ (2) โครงการวิจยั ทีม่ ุ่งเน้นการปรับปรุง การ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างพาราจ านวน 18 โครงการ (3)
โครงการวิจยั เกีย่ วกับการทดลองวัสดุและเคมีจานวน 163
โครงการ (4) โครงการวิจยั เกีย่ วกับเครื่องจักรและเครื่องมือ
วัดจานวน 7 โครงการ และ (5) โครงการวิจยั เกีย่ วกับการ
จัดการและสิง่ แวดล้อมจานวน 4 โครงการ โครงการวิจยั
เหล่ า นี้ เ ป็ นโครงการวิ จ ั ย ทางวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง มี ท ั ง้
โครงการวิจยั ขนาดให ่ทใ่ี ช้เงินทุนวิจยั ระหว่าง 750,376–
3,336,100 บาทต่อโครงการ โครงการวิจยั ขนาดกลางทีใ่ ช้
เงินทุนวิจยั ระหว่าง 298,000–630,300 บาทต่ อโครงการ

และโครงการวิ จ ัย ขนาดเล็ ก ที่ ใ ช้ เ งิ น ทุ น วิ จ ัย ระหว่ า ง
80,000–159,133 บาทต่อโครงการ โดยเลือกโครงการวิจยั
ที่น่ า จะเกิด ผลลัพ ธ์ จ านวน 15 โครงการประกอบด้ ว ย
โครงการวิจ ัย ขนาดให ่ 10 โครงการ และขนาดกลาง
5 โครงการ
ข้อมูลทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย (1) ข้อมูลปฐม
ภู มิ จ ากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ด้ ว ยแบบสั ม ภาษณ์ ก่ึ ง
โครงสร้างกับผู้ให้ขอ้ มูลหลัก ได้แก่ หัวหน้าโครงการวิจยั
นักวิจยั ร่วมในโครงการวิจยั ผูช้ ่วยวิจยั และผูม้ สี ่ว นได้สว่ น
เสีย และ (2) ข้อมูลทุติยภูมจิ ากรายงานการวิจยั รายงาน
ทางการเงิน และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้ก ารวิเ คราะห์ผ ลตอบแทนทางสัง คมจากการลงทุ น ที่
เสนอโดย Nicholls et al. (2012) ประกอบด้วย 6 ขัน้ ตอน
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. ก าหนดขอบเขตของการประเมิ น โดยได้
ก าหนดขอบเขตของระยะเวลาในการประเมิน การน า
ผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ไว้ 5 ปี หลังจากโครงการวิจยั
เสร็จสิน้ แล้ว (ส่วนให ่อยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2550–2556) ส่วน
ขอบเขตการประเมินพิจารณาจากเงินทุนวิจยั ที่ได้รบั การ
สนับสนุ นจากสกว. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั ตัวชีว้ ดั
ของผลตอบแทน ตลอดจนค่ า ใช้จ่ า ยและผลประโยชน์
ทัง้ หมดของโครงการวิจยั เพื่อให้ได้ขอ้ มูลและค่าสัดส่วน
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนที่สามารถเป็ นค่าตัว
แทนของผลตอบแทนโดยรวมทัง้ หมดของการด าเนิ น
โครงการวิจยั
2. ระบุผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ของโครงการวิจยั จาก
การพิจารณาผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการวิจยั ทีเ่ กิดขึน้
และจัดทาแผนทีผ่ ลลัพธ์ ซึง่ มีขนั ้ ตอนคือ (2.1) สร้างแผนที่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการวิจยั (2.2) ระบุกิจกรรม
ผลผลิ ต และผลลั พ ธ์ เพื่ อ สร้ า งแผนที่ ผ ลลั พ ธ์ (2.3)
สัมภาษณ์เกีย่ วกับโครงการวิจยั หรือกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
ดาเนินโครงการวิจยั (2.4) สัมภาษณ์เกีย่ วกับขอบเขตของ
ผลลัพ ธ์ (2.5) ระบุ ตัว ชี้ว ัด สาหรับ วัด ผลลัพ ธ์ และ (2.6)
กาหนดมูลค่าของผลลัพธ์
3. รวบรวมข้อมูลผลผลิตและผลลัพธ์ รวมถึง ค่า
แทนทางการเงินของผลผลิตและผลลัพธ์ ซึง่ ทาการรวบรวม
ข้อมูลในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2559 และ
ศึก ษาจากเอกสารที่เ กี่ย วข้อ ง เพื่อ วิเ คราะห์อ ัต ราการ
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เกิด ผลลัพ ธ์ ก าหนดค่ า ตัว แทนทางการเงิน และแปลง
ผลลัพธ์ให้เป็ นตัวเงิน ทัง้ นี้ได้เจาะจงทาการประเมินเ พาะ
มูลค่าทางการเงินของผลลัพธ์ท่สี ่งผลอย่างชัดเจนต่ อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเท่านัน้ ตัวอย่างเช่น จากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักพบผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ คือ บริษทั ผูผ้ ลิต
ยางล้อตันมีรายได้จากการขายล้อยางตัน เพิม่ ขึน้ ซึง่ แปลง
เป็ นมูลค่าทางการเงินโดยการคานวณส่วนต่างของรายได้
สุทธิจากการขายล้อยางตันระหว่างการใช้เทคโนโลยีก าร
ผลิตแบบใหม่และแบบเดิม
4. วิ เ ค รา ะ ห์ ผ ลลั พ ธ์ ท่ี เ กิ ด จ า กอ งค์ ก รอื่ น
(attribution) ผลลัพธ์ส่วนเกิน (deadweight) และประมาณ
ค่ า ผลลัพ ธ์ การวิเ คราะห์ ผ ลลัพ ธ์ ท่ีเ กิด จากองค์ ก รอื่ น
พิจารณาจากสัดส่วนเงินทุนวิจยั ทีส่ นับสนุ นโดย สกว. และ
ผู้ส นั บ สนุ น วิจ ัย ร่ ว ม (ถ้ า มี) โดยก าหนดเป็ น ค่ า ร้ อ ยละ
สาหรับผลลัพธ์สว่ นเกิน เป็ นการวัดผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ หากไม่
มีโครงการวิจยั นี้ ข้อมูลในส่วนนี้ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลหลัก ของโครงการวิจยั รวมทัง้ การศึกษาเอกสารที่
เกีย่ วข้อง และการปรึกษากับผูท้ รงคุณวุฒขิ องโครงการวิจยั
5. คานวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
และจ าแนกผลประโยชน์ ตามผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย โดย
ผลตอบแทนทางสั ง คมจากการลงทุ น แสดงเป็ นค่ า
อัตราส่วนผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากโครงการวิจยั ทัง้ หมดลบ
ผลประโยชน์ท่โี ครงการวิจยั ไม่ได้ก่อหรือสร้างขึน้ จากนัน้
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น าไปหารด้ว ยเงิน ทุ น วิจ ัย ที่ไ ด้ร ับ จาก สกว. เกณฑ์ก าร
ประเมิน คือ หากค่าที่คานวณได้มากกว่า 1 แสดงว่า การ
ลงทุนในการวิจยั มีความคุม้ ค่า
6. สรุปผลการวิเคราะห์ เป็ นการสรุปผลตอบแทน
ทางสัง คมจากการลงทุ น ที่ค านวณได้ ใ นภาพรวม และ
น าเสนอทางเลื อ กมาตรการหรื อ แนวนโยบาย เพื่ อ
ประกอบการประเมินความคุม้ ค่าในการลงทุนของ สกว.
การประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบตาม
กรอบการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
มีก ารประเมิน ค่ า ผลส าเร็จ ของโครงการวิจ ัย ที่ว ัด ความ
คุม้ ค่าเป็ นตัวเงิน (เชิงปริมาณ) และคุณค่าทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน
(เชิงคุณภาพ) ซึง่ ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินค่าผลสาเร็จ
ของโครงการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. การประเมิน มูล ค่ าผลผลิต ของโครงการวิจ ยั
จากการทบทวนเอกสารที่เ กี่ย วข้ อ ง ประกอบกับ การ
สัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักพบว่า งานวิจยั ทัง้ ในประเทศและ
ต่ า งประเทศยัง ไม่ มีก ารก าหนดมู ล ค่ า ตลาดที่ส ามารถ
น ามาใช้อ้า งอิง ได้อ ย่ า งชัด เจน จึง ได้ท าการปรึก ษากับ
ผูท้ รงคุณวุฒขิ องโครงการวิจยั ทัง้ จากหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ซึ่ ง เป็ นผู้ ท่ี มี ค วามเชี่ ย วชา ในเรื่ อ ง
อุ ต สาหกรรมยางพารา และได้ก าหนดมูล ค่ า ตลาดของ
ผลผลิตดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที มูลค่าตลาดของผลผลิตทีไ่ ด้รบั จากโครงการวิจยั
รูปแบบผลผลิต

มูลค่าตลาด (บาท)

รายละเอียด

สิง่ ประดิษฐ์ (ผลิตภัณฑ์
เครือ่ งมือ วิธกี าร)

200,000

สิทธิบตั ร

400,000

อนุสทิ ธิบตั ร

200,000

การสนับสนุนการวิจยั เพือ่ คิดค้นสิง่ ประดิษฐ์ของสานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ (วช.) มีขอ้ กาหนดว่า ต้องได้สงิ่ ประดิษฐ์ 1 ชิน้ จากการได้รบั
เงินทุนวิจยั ไม่เกิน 200,000 บาท1
การสนับสนุนการวิจยั ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) 400,000
บาท มีขอ้ กาหนดว่า จะต้องได้ผลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ สิทธิบตั รอย่างน้อย 1 ชิน้ 2
การสนับสนุนการวิจยั ของ มอ. และ สกอ. 200,000 บาท มีขอ้ กาหนดว่า
จะต้องได้ผลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ อนุสทิ ธิบตั รอย่าง
น้อย 1 ชิน้ 2
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ตารางที (ต่อ)
รูปแบบผลผลิต
บทความวิจยั ตีพมิ พ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ

มูลค่าตลาด (บาท)
200,000

รายละเอียด

การสนับสนุนการวิจยั ของ มอ. และ สกอ. 200,000 บาท มีขอ้ กาหนดว่า
จะต้องได้ผลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/อนุสทิ ธิบตั รอย่าง
น้อย 1 ชิน้ 2
บทความวิจยั ตีพมิ พ์ใน
400,000
การสนับสนุนการวิจยั ของ มอ. และ สกอ. 400,000 บาท มีขอ้ กาหนดว่า
วารสารวิชาการระดับ
จะต้องได้ผลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สิทธิบตั รอย่าง
นานาชาติ
น้อย 1 ชิน้ 2
บทความวิจยั ตีพมิ พ์ใน
40,000
การสนับสนุนการวิจยั ของ มอ. และ สกอ. 40,000 บาท มีขอ้ กาหนดว่า
การประชุมวิชาการ
จะต้องได้บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในการประชุมวิชาการ2
บัณฑิตระดับปริ าตรี
วิศวกรรมศาสตร์
สานักงานสถิตแิ ห่งชาติสารวจเงินเดือนส่วนเพิม่ โดยเ ลีย่ จากระดับ
2,568 บาท เดือน และ เงินเดือนปกติทส่ี ถานประกอบการกาหนดในการรับพนักงานเข้าทางาน
วิทยาศาสตร์
จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษาและตาแหน่งทัวราชอาณาจั
่
กร ข้อมูลการสารวจ
1,835 บาท เดือน
ค่าตอบแทนภาคเอกชน พ.ศ. 2552 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร และสัมภาษณ์เชิงลึกผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกาหนดให้มเี งินเดือน
ส่วนเพิม่ ร้อยละ 20 ของเงินเดือนปกติ3
บัณฑิตระดับปริ าโท
วิศวกรรมศาสตร์
สานักงานสถิตแิ ห่งชาติสารวจเงินเดือนส่วนเพิม่ โดยเ ลีย่ จากระดับ
4,319 บาท เดือน และ เงินเดือนปกติทส่ี ถานประกอบการกาหนดในการรับพนักงานเข้าทางาน
วิทยาศาสตร์
จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษาและตาแหน่งทัวราชอาณาจั
่
กร ข้อมูลการสารวจ
3,180 บาท เดือน
ค่าตอบแทนภาคเอกชน พ.ศ. 2552 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร และสัมภาษณ์เชิงลึกผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกาหนดให้มเี งินเดือน
ส่วนเพิม่ ร้อยละ 20 ของเงินเดือนปกติ3
บัณฑิตระดับปริ าเอก
วิศวกรรมศาสตร์
สานักงานสถิตแิ ห่งชาติสารวจเงินเดือนส่วนเพิม่ โดยเ ลีย่ จากระดับ
4,319 บาท เดือน และ เงินเดือนปกติทส่ี ถานประกอบการกาหนดในการรับพนักงานเข้าทางาน
วิทยาศาสตร์
จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษาและตาแหน่งทัวราชอาณาจั
่
กร ข้อมูลการสารวจ
3,180 บาท เดือน
ค่าตอบแทนภาคเอกชน พ.ศ. 2552 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร และสัมภาษณ์เชิงลึกผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกาหนดให้มเี งินเดือน
ส่วนเพิม่ ร้อยละ 20 ของเงินเดือนปกติ3
ความลับทางการค้า
400,000
เทียบเท่ากับสิทธิบตั ร
ต้นแบบระดับห้องปฏิบตั กิ าร
200,000
เทียบเท่ากับอนุสทิ ธิบตั ร
ต้นแบบระดับภาคสนาม
300,000
ในการทดลองระดับภาคสนามเป็ นการทดลองขัน้ สูง หรือมีการขยายผล
กว่าระดับปฏิบตั กิ าร แต่ยงั ไม่มกี ารขยายผลสู่ระดับเชิงพาณิชย์ จึง
กาหนดให้มลู ค่าตลาดอยู่ระหว่างต้นแบบระดับห้องปฏิบตั กิ ารกับต้นแบบ
ระดับพาณิชย์
ต้นแบบระดับพาณิชย์
400,000
เทียบเท่ากับสิทธิบตั ร
หนังสือ
400,000
เทียบเท่ากับสิทธิบตั ร
คู่มอื
40,000
เทียบเท่ากับบทความวิจยั ตีพมิ พ์ใน Proceedings
1
หมายเหต: ประกาศสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) เรือ่ ง การรับข้อเสนอโครงการเพือ่ ขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจยั ภายใต้โครงการความร่วมมือเพิม่ มูลค่าสิง่ ประดิษฐ์ส่กู ารใช้ประโยชน์ (co-funding) ประจาปี 2559
2 การสนับสนุ นทุนวิจย
ั เงินรายได้ปีงบประมาณ 2559 สานักวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 การสารวจค่าตอบแทนภาคเอกชน พ.ศ. 2552 สานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก
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2. การประเมิน มูลค่ า ผลลัพ ธ์ของโครงการวิจยั
ตามกรอบเวลาในการวิเคราะห์ คือ 5 ปี ซึ่งเป็ นระยะเวลา
การลงทุนที่หวังผลตอบแทนทางการเงินของภาคเอกชน
โดยท าการประเมิ น ผลลัพ ธ์ จ ากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสีย ที่
เกีย่ วข้องโดยตรงกับโครงการวิจยั เท่านัน้ ส่วนอัตราคิดลด
กาหนดให้เท่ากับร้อยละ 1.25 สาหรับเงินเดือนของบัณฑิต
ซึ่ง เป็ น อัต ราผลตอบแทนบั ชีอ อมทรัพ ย์ข องธนาคาร
พาณิชย์ และร้อยละ 6.25 สาหรับ ผลประโยชน์ สุท ธิข อง
บริษทั เอกชน ซึง่ เป็ นอัตราดอกเบีย้ เงินกูข้ องบริษทั เอกชน
มูลค่าผลลัพธ์ทางการเงินทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการวิจยั ถูกถ่วง
น้าหนักด้วยสัดส่วนผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากองค์กรอื่นและผลลัพธ์
ส่วนเกิน (ตัวถ่วงน้ าหนักในกรณีน้จี ะเท่ากับ 1 ลบด้วยร้อย
ละของผลลัพธ์สว่ นเกิน)
3. การประเมินผลกระทบซึ่งเป็ นการนาผลผลิต
หรือผลลัพธ์ไปใช้งานโดยบุคคลที่ 3 ไม่ว่าจะเป็ นรัฐบาล
หรือ เอกชน เป็ นผลกระทบที่เ กิด จากโครงการวิจ ัย ใน
ลัก ษณะคุ ณ ค่ า หรือ ประโยชน์ ท่ีเ กิด ขึ้น จากผลผลิต ของ
โครงการวิจยั แต่ไม่มกี ารประเมินมูลค่า เพราะจะเป็ นการ
ประเมิ น ผลกระทบที่ เ กิ น งบประมาณการวิ จ ัย ภายใต้
โครงการนี้

ลการวิ จยั และการอ ิ ราย
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย จากโครงการวิ จ ั ย ทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ท่ีใ ช้ เ ป็ นกรณี ศึ ก ษา ประกอบด้ ว ยนิ สิต
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 24 ราย สถาบันต้นสังกัดของ
นักวิจยั 5 แห่ง บริษัทเอกชน 1 แห่ง และสหกรณ์กองทุน
สวนยาง 4 แห่ง (ตารางที่ 2) ผลลัพธ์ท่เี กิดจากองค์กรอื่น
ของโครงการวิจยั เรื่องผลของความสม่าเสมอของรูปทรงต่อ
การสันสะเทื
่
อ นของล้อ รถแบบยางตัน มีสดั ส่ว นร้อ ยละ
79.90 สาหรับโครงการวิจยั อื่น ๆ ผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากองค์กร
อื่นมีสดั ส่วนร้อยละ 100.00 โครงการวิจยั เรื่องผลของความ
สม่าเสมอของรูปทรงต่อการสันสะเทื
่
อนของล้อรถแบบยาง
ตัน และโครงการวิจ ัย เรื่อ งการจัด ท าตัว ชี้ว ัด การจัด การ
ทรัพยากรและแนวปฏิบตั ขิ องสหกรณ์โรงอบ รมยางแผ่น มี
ผลลัพธ์ส่วนเกินเท่ากับร้อยละ 20.00 สาหรับโครงการวิจยั
เรื่องอื่น ๆ ไม่มีผลลัพธ์ส่วนเกิน อาจกล่าวได้ว่า ถ้าไม่มี
การสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น วิ จ ั ย จาก สกว. ผลผลิ ต ของ
โครงการวิจยั เหล่านี้กจ็ ะไม่เกิดขึน้
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โครงการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ทใ่ี ช้เป็ นกรณีศกึ ษา
มีผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเท่ากับ 1.83 ซึง่ เป็ น
อัต ราส่ ว นผลประโยชน์ สุ ท ธิท ัง้ หมดของโครงการวิจ ัย
(34,019,934 บาท) ต่ อ เงิ น ทุ น วิ จ ั ย ที่ ไ ด้ ร ั บ จาก สกว.
(18,551,441 บาท) หมายความว่ า เมื่ อ สกว. ให้ ก าร
สนั บ สนุ น เงิน ทุ น วิจ ัย 1 บาท จะได้ ร ับ ผลตอบแทนทาง
สังคมกลับคืนมา 1.83 บาท แสดงว่า การสนับสนุ นเงินทุน
วิจยั โดยภาพรวมมีความคุ้มค่า บริษัทผู้ผลิตยางล้อตัน มี
สัด ส่ว นผลประโยชน์ ข องผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย สูง ที่สุด คือ
ร้ อ ยละ 59.90 รองลงมาเป็ น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ระดั บ
บัณฑิตศึกษาร้อยละ 14.00 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร้ อ ยละ 12.80 และสหกรณ์ ก องทุ น สวนยางร้ อ ยละ 8.00
ตามลาดับ
จากตารางที่ 3 พบว่า มีโครงการวิจยั 6 โครงการ
(ร้อยละ 40.00) ที่มีผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
มากกว่า 1.00 ส่วนทีเ่ หลืออีก 9 โครงการ (ร้อยละ 60.00)
มีผ ลตอบแทนทางสัง คมจากการลงทุ น น้ อ ยกว่ า 1.00
เพราะผลผลิต ของโครงการวิจ ัย เหล่ า นี้ ไ ม่ มีผู้ น าไปใช้
ประโยชน์ ห รื อ ใช้ ง านจริ ง จนเกิ ด ผลลั พ ธ์ ภ ายใต้ ก าร
สนั บ สนุ นการวิ จ ั ย จาก สกว. โดยโครงการวิ จ ั ย ที่ มี
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนสูงได้แก่ โครงการวิจยั
เรื่องผลของความสม่าเสมอของรูปทรงต่อการสันสะเทื
่
อนของ
ล้อรถแบบยางตัน (SROI = 10.49) และการจัดทาตัวชี้วดั
การจัดการทรัพยากรและแนวปฏิบตั ขิ องสหกรณ์โรงอบ รม
ยางแผ่น (SROI = 6.10) เนื่องจากทัง้ 2 โครงการนี้มผี ู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียนาผลผลิตของโครงการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
จนเกิดผลลัพธ์และสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
โครงการวิจยั อื่น ๆ ทีม่ ผี ลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุ น มากกว่า 1.00 หรือ มีค วามคุ้มค่า ในการลงทุน
ประกอบด้วยโครงการวิจยั เรื่องการวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยาง
แห้งในน้ ายางสดด้วยวงจรไมโครเว หกพอร์ต (SROI =
2.87) ต้น แบบการท ายางปูสระน้ า จากน้ า ยางธรรมชาติ
(SROI = 2.51) การประเมิน ระบบบ าบัด น้ า เสีย แบบไร้
อากาศทีเ่ หมาะสมสาหรับโรงรมควันยางแผ่น ของสหกรณ์
กองทุนสวนยาง (SROI = 1.39) และพอลิแลกติกแอซิด กรา ต์-ยางธรรมชาติดดั แปรไบโอพลาสติกอีลาสโตเมอร์
(SROI = 1.30) โครงการเหล่านี้เป็ นโครงการวิจยั ที่ไ ด้รบั
การสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น วิ จ ัย ในระดับ ปานกลางระหว่ า ง
358,000–785,400 บาทต่ อ โครงการ และมี ผ ลผลิ ต ที่มี
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มูลค่าสูง แต่ผลผลิตทีไ่ ด้นนั ้ ไม่ถูกนาไปใช้ประโยชน์จนเกิด
ผลลัพธ์ภายใต้การสนับสนุนการวิจยั จาก สกว. ในช่วงเวลา
นัน้ อย่ า งไรก็ต ามผลผลิตของโครงการวิจยั เรื่อ งการวัด
เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ายางสดด้วยวงจรไมโครเว หก
พอร์ต ต้นแบบการทายางปูสระน้ าจากน้ ายางธรรมชาติ
ตารางที

และการประเมิ น ระบบบ าบัด น้ า เสี ย แบบไร้ อ ากาศที่
เหมาะสมสาหรับโรงรมควันยางแผ่น ของสหกรณ์ กองทุน
สวนยาง ได้ถูกนาไปขยายผลภายใต้การสนับสนุน การวิจยั
จาก สกว. และหน่วยงานอื่น ๆ จนก่อให้เกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมหลังจากปี พ.ศ. 2558

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของโครงการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ในชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยางพารา
จาน
วน

สัดส่วนผลประโยชน์
ของ
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย1
(ร้อยละ)

บริษทั ผูผ้ ลิตยางล้อตัน

1

59.90

สหกรณ์กองทุนสวนยาง

4

8.00

ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย

มูลค่า
ผลประโยชน์
รวม
(บาท)
31,661,455
3,373,306

ผลลัพธ์ทเ่ี กิด
จาก
องค์กรอืน่ 2
(ร้อยละ)

ผลลัพธ์
ส่วนเกิน3
(ร้อยละ)

79.90

20.00

100.00

20.00

มูลค่า
ผลประโยชน์
สุทธิ (บาท)
20,238,002.04
2,698,644.80

นิสติ นักศึกษาระดับ
14.00
4,724,788
100.00
0.00
4,724,788
บัณฑิตศึกษา
24
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1
12.80
4,559,000
100.00
0.00
4,559,000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 1
2.50
859,500
100.00
0.00
859,500
เกล้าธนบุร ี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
1
1.20
400,000
100.00
0.00
400,000
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1
0.70
240,000
100.00
0.00
240,000
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1
0.90
300,000
100.00
0.00
300,000
มูลค่าผลประโยชน์สุทธิทงั ้ หมด
34,019,935
(บาท)
เงินทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั จาก สกว.(บาท)
18,551,441
5
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)
1.83
1
หมายเหต: สัดส่วนผลประโยชน์ของผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสียคานวณจากมูลค่าผลประโยชน์สุทธิของผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสียคูณ 100 จากนัน้ นาไปหาร
ด้วยมูลค่าผลประโยชน์สุทธิทงั ้ หมด
2 ผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากองค์กรอื่นคานวณจากเงินทุนวิจย
ั ทีไ่ ด้รบั จาก สกว. คูณ 1 จากนัน้ นาไปหารด้วยเงินทุนวิจยั ทัง้ หมด
3 ผลลัพธ์ส่วนเกินคานวณจากสัดส่วนผลลัพธ์ทอ
่ี าจจะเกิดขึน้ เอง แม้ว่าไม่มโี ครงการวิจยั ของสกว. ซึง่ ได้จากการประเมินของผูม้ สี ่วน
ได้ส่วนเสีย
มูลค่าผลประโยชน์สุทธิคานวณจากมูลค่าผลประโยชน์รวมคูณร้อยละของผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากองค์กรอื่น จากนัน้ นาไปคูณด้วย 1 ลบ
ร้อยละของผลลัพธ์สว่ นเกิน
5 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนคานวณจากมูลค่าผลประโยชน์ สุทธิทงั ้ หมดหารเงินทุนวิจย
ั ทีไ่ ด้รบั จาก สกว.
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ตารางที ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน จาแนกตามโครงการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ในชุดโครงการการพัฒนา
อุตสาหกรรมยางพาราทีใ่ ช้เป็ นกรณีศกึ ษา
โครงการวิจยั
1. การพัฒนาวัสดุและ
เทคโนโลยีการขึน้ รูป
ผลิตภัณฑ์หลังคายาง
ประหยัดพลังงานจาก
วัสดุผสมยางกับขี้
เลือ่ ย
2. การทาหมวกยางด้วย
ยางธรรมชาติ
สาหรับคลุมบล็อก
คอนกรีต
3. การศึกษาการใช้
ประโยชน์กากขี้
แป้ งจากอุตสาหกรรม
ผลิตน้ายางข้นเพือ่
เป็ นวัสดุปรับปรุงดิน
4. ต้นแบบการผลิตน้า
ยางข้นและ
ผลิตภัณฑ์ องน้าจาก
น้ายาง
ธรรมชาติระดับกลุ่ม
เกษตรกร
5. การขยายส่วนการ
เตรียมกรา ต์
โคพอลิเมอร์ของยาง
ธรรมชาติกบั
เมทิลเมทาคริเลท
6. พัฒนามาตรฐานการ
ทดสอบและ
ข้อกาหนดความ
ทนทานของล้อ
ยางตัน

1.1 นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
1.2 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
ธนบุร ี
2.1 กรม
วิทยาศาสตร์
บริการ

216,656

ผลลัพธ์ท่ี
เกิดจาก
องค์กรอืน่
(ร้อยละ)
100.00

859,500

100.00

0.00

859,500

400,000

100.00

0.00

400,000

400,000 1,360,200

0.29

3.1 นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
3.2 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

433,313

100.00

0.00

433,313

513,313 1,211,116

0.42

80,000

100.00

0.00

4.1 นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
4.2 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

500,081

100.00

0.00

500,081

740,081 2,545,200

0.29

240,000

100.00

0.00

240,000

5.1 นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
5.2 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

466,697

100.00

0.00

466,697

1,686,196 3,336,100

0.51

1,219,500

100.00

0.00

มูลค่าผลผลิต ผลลัพธ์
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
(บาท)

6.1 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

มูลค่า
ผลลัพธ์ มูลค่าผลผลิต
เงินทุนวิจยั
ผลผลิต
ส่วนเกิน ผลลัพธ์สุทธิ
จาก สกว. SROI
ผลลัพธ์สุทธิ
(บาท)
(ร้อยละ)
(บาท)
รวม (บาท)
0.00
216,656 1,076,156 1,160,600 0.93

80,000

1,219,500
200,000

100.00

0.00

200,000

200,000

1,449,810
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ตารางที (ต่อ)
โครงการวิจยั
7. ผลของความ
สม่าเสมอของ
รูปทรงต่อการ
สันสะเทื
่
อนของ
ล้อรถแบบยางตัน

ผูม้ สี ่วนได้ส่วน มูลค่าผลผลิต
เสีย
ผลลัพธ์ (บาท)

7.1 บริษทั ผูผ้ ลิต
ยางล้อ
31,661,455
ตัน
7.2 นักศึกษา
588,515
ระดับ
บัณฑิตศึกษา
600,000
7.3 มหาวิทยาลัย
สงขลา
นครินทร์
8. การประเมินระบบ
8.1 นักศึกษา
294,257
บาบัดน้าเสีย
ระดับ
แบบไร้อากาศที่
บัณฑิตศึกษา
800,000
เหมาะสม
8.2 มหาวิทยาลัย
สาหรับโรงรมควันยาง
สงขลา
แผ่นของสหกรณ์
นครินทร์
กองทุนสวนยาง
9. การอบแห้งที่
9.1 นักศึกษา
558,333
เหมาะสมของ
ระดับ
อุตสาหกรรมผลิตยาง
บัณฑิตศึกษา
240,000
แท่งเอสทีอาร์
9.2 มหาวิทยาลัย
สงขลา
นครินทร์
10. การหาสาเหตุและ 10.1 นักศึกษา
433,313
การป้ องกัน
ระดับ
การเจริ ของเชือ้ รา
บัณฑิตศึกษา
80,000
10.2 มหาวิทยาลัย
สงขลา
นครินทร์
11. การวัดเปอร์เซ็นต์ 11.1 นักศึกษา
233,220
เนื้อยางแห้ง
ระดับ
ในน้ายางสดด้วย
บัณฑิตศึกษา 812,000
วงจรไมโครเว หก 11.2 มหาวิทยาลัย
พอร์ต
สงขลา
นครินทร์

ผลลัพธ์ทเ่ี กิด
จากองค์กร
อื่น (ร้อยละ)
.0

ผลลัพธ์
ส่วนเกิน
(ร้อยละ)
.

.00

.00

.00

.00

มูลค่าผลผลิต มูลค่าผลผลิต เงินทุนวิจยั
ผลลัพธ์สุทธิ ผลลัพธ์สุทธิ จาก สกว. SROI
(บาท)
รวม (บาท)
(บาท)
21,426,517 2,042,3 10.49
20,238,002
83
588,515
600,000

100.00

0.00

294,257

1,094,257

1.39
785,400

100.00

0.00

800,000

100.00

0.00

558,333

100.00

0.00

240,000

100.00

0.00

433,313

100.00

0.00

80,000

100.00

0.00

233,220

798,333

1,036,8
03

0.77

513,313

1,675,3
44

0.31

1,045,219

2.90
360,000

100.00
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ตารางที (ต่อ)
ผลลัพธ์ทเ่ี กิดจาก ผลลัพธ์ มูลค่าผลผลิต มูลค่าผลผลิต
ผูม้ สี ่วนได้ส่วน มูลค่าผลผลิต
โครงการวิจยั
องค์กรอืน่ (ร้อย ส่วนเกิน ผลลัพธ์สุทธิ ผลลัพธ์สุทธิ
เสีย
ผลลัพธ์ (บาท)
ละ)
(ร้อยละ)
(บาท)
รวม (บาท)
12. ต้นแบบการทายางปู 12.1 นักศึกษา
500,081
100.00
0.00
500,081
907,580
สระน้า
ระดับ
จากน้ายาง
บัณฑิตศึกษา
407,500
100.00
0.00
407,500
ธรรมชาติ
12.2
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
13. พอลิแลกติกแอซิด- 13.1 นักศึกษา
216,656
100.00
0.00
216,656
456,656
กรา ต์ระดับ
ยางธรรมชาติดดั
บัณฑิตศึกษา
240,000
100.00
0.00
240,000
แปรไบโอ
13.2
พลาสติกอีลาสโต
มหาวิทยาลัย
เมอร์
นเรศวร
14. การจัดทาตัวชีว้ ดั
14.1 สหกรณ์
100.00
20.00
3,062,311
การจัดการ
กองทุน
3,373,306
2,698,645
ทรัพยากรและแนว สวนยาง
100.00
0.00
ปฏิบตั ขิ อง
14.2 นักศึกษา
283,667
283,667
สหกรณ์โรงอบ รม ระดับ
100.00
0.00
ยางแผ่น
บัณฑิตศึกษา
80,000
14.3
80,000
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
15. การผลิตถุงมือ
15.1
300,000
100.00
0.00
300,000
300,000
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย
จากน้ายาง
วลัยลักษณ์
ธรรมชาติโดย
การจุ่มแบบสู เสีย
ความเสถียรด้วย
ความร้อน

เงินทุนวิจยั
จาก สกว. SROI
(บาท)
358,000 2.54

350,000

1.30

501,900

6.10

378,585

0.79
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โครงการวิจยั ที่มผี ลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุนน้อยกว่า 1.00 โดยส่วนให ่เป็ นโครงการวิจยั ขนาด
ให ่ ซึ่งได้รบั การสนับสนุ น เงินทุน วิจยั ประมาณ 1–3.30
ล้ า นบาท แต่ ผ ลผลิต ของโครงการวิจ ัย ไม่ ถู ก น าไปใช้
ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ภายใต้การสนับสนุ นการวิจยั จาก
สกว. ในช่วงเวลานัน้ โดยมีผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุนระหว่าง 0.14–0.91 แสดงว่า การสนับสนุ นเงินทุน
วิจยั ของ สกว. ในโครงการเหล่านี้ไม่มคี วามคุม้ ค่า อย่างไร
ก็ตามโครงการวิจยั ในกลุ่มนี้ได้ก่อให้เกิดผลกระทบที่สาคั
คือ นักวิจยั มีทกั ษะและความเชีย่ วชา เพิม่ ขึน้ นักศึกษาที่
เป็ น ผู้ช่ ว ยวิจยั สาเร็จการศึก ษาเป็ น บัณฑิต มหาบัณฑิต
และดุษ บี ณ
ั ฑิต ซึง่ สามารถหางานทาได้ง่ายขึน้ และได้รบั
ค่ า ต อ บ แ ท น ที่ สู ง ก ว่ า เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ บั ณ ฑิ ต ที่ ไ ม่ มี
ประสบการณ์ ก ารช่ ว ยงานในโครงการวิ จ ั ย มาก่ อ น
สอดคล้องกับเป้ าหมายการสร้างนักวิจยั และบุคลากรให้กบั
อุตสาหกรรมยางพาราที่ สกว. ให้ความสาคั ซึ่ง Salter
and Martin (2001) ได้ให้ทศั นะว่า ผลกระทบเหล่านี้จะเพิม่
ความสามารถในการแก้ ปั หาทางวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี รวมถึงมีผลต่อการเจริ เติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศในอนาคต

สร ลการวิ จยั และขอเสนอแนะ
โครงการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ในชุดโครงการการ
พัฒ นาอุ ต สาหกรรมยางพาราทัง้ 15 โครงการที่ใ ช้เ ป็ น
กรณีศกึ ษามีมูลค่าของผลประโยชน์สุทธิในรูปของผลผลิต
และผลลัพ ธ์ร วม 34,019,935 บาท ขณะที่ สกว. ให้ก าร
สนับสนุ นเงินทุนวิจยั รวม 18,551,441 บาท โครงการวิจยั
เกือบทัง้ หมดไม่มผี ลลัพธ์ส่วนเกิน ผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุนของโครงการวิจยั โดยภาพรวมเท่ากับ 1.83
นันคื
่ อ การสนับสนุนเงินทุนวิจยั ของ สกว. 1 บาท จะได้รบั
ผลตอบแทนทางสังคมกลับคืนมา 1.83 บาท แสดงว่า มี
ความคุ้ ม ค่ า ในการลงทุ น ทัง้ นี้ มีโ ครงการวิจ ัย เพีย ง 2
โครงการเท่านัน้ ทีเ่ กิดผลลัพธ์ ได้แก่ ผลของความสม่าเสมอ
ของรูปทรงต่อการสันสะเทื
่
อนของล้อรถแบบยางตัน และ
การจัดทาตัวชีว้ ดั การจัดการทรัพยากรและแนวปฏิบตั ขิ อง
สหกรณ์ โ รงอบ รมยางแผ่ น ท าให้ ท ั ง้ 2 โครงการมี
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน สูง คือ 10.49 และ
6.10 ตามลาดับ

บทความนี้ มีข้อ เสนอแนะต่ อ สกว. หน่ ว ยงาน
สนับสนุนการวิจยั อื่น ๆ และสถาบันการศึกษาดังนี้
1. โครงการวิ จ ั ย ที่ ใ ช้ เ งิ น ทุ น วิ จ ั ย สู ง ควรจั ด
ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ของการลงทุนไว้ในข้อเสนอ
โครงการวิจ ัย ตัง้ แต่ เ ริ่ม แรก เพื่อ ให้ม ัน่ ใจระดับ หนึ่ ง ว่ า
จะบรรลุเป้ าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการวิจยั
2. การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการแบบมีเป้ าหมาย
โดยเชิ ผู้มีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย เข้า ร่ ว ม เพื่อ ยืน ยัน ผลผลิต
ระดับห้องปฏิบตั ิการต้นแบบที่มศี กั ยภาพ ต่อจากนัน้ ควร
จั ด ล าดั บ ความส าคั ของผลผลิ ต ดั ง กล่ า ว และให้
ความสาคั กับผลผลิตทีต่ อ้ งการจากการวิจยั เพื่อขยายผล
สูร่ ะดับตลาดในลาดับต้น ๆ แล้วทาการประมาณการเงินทุน
วิจยั ที่ต้องใช้ หากต้องใช้เงินทุนวิจยั เป็ นจานวนมากเกิน
กว่ า ที่จ ะสนั บ สนุ น ได้ ควรเสนอเรื่อ งดัง กล่ า วให้ร ัฐบาล
พิจารณาสนับสนุน
3. ส าหรับ โครงการวิจ ัย ที่มีผ ลผลิต ไม่ สมบูร ณ์
หรือไม่เสถียร ควรประเมินว่า ผลผลิตดังกล่าวมีปั หาหรือ
ขาดความเสถียรมากน้ อยเพียงใด หากคาดว่าจะต้องใช้
เงินทุนวิจยั เพิม่ ในจานวนทีไ่ ม่มากจนเกินไป ประกอบกับมี
ความชัดเจนว่า นักวิจยั มีความจริงจังและกระตือรือร้นใน
การเห็น ผลงานที่สมบูร ณ์ ควรสนับ สนุ น เงิน ทุนวิจยั เพื่อ
ดาเนิน โครงการวิจยั ต่ อเนื่องให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ
วิธีการเช่นนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสของการเกิดผลลัพธ์ หรือ
ผลกระทบของโครงการวิจยั ได้ ในกรณีท่โี ครงการวิจยั มี
ผูส้ นับสนุ นเงินทุนวิจยั ร่วมจากภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ
ควรเลือกอย่างพิถพี ถิ นั เพื่อให้ได้ผรู้ ่วมทุนทีม่ ที ศั นคติเชิง
บวกต่ อผลงานวิจยั ของนักวิชาการ มีความมุ่งมัน่ และมี
ความต้องการที่จะนาองค์ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ในองค์กร
อย่างแท้จริง อีกทัง้ ควรมีบุคลากรหลักขององค์กรร่วมทุน
เข้าร่วมในโครงการวิจยั ด้วย
4. ในกรณีบริษัทขนาดให ่ ซึ่งมีหน่ วยวิจยั และ
พัฒนาของบริษทั อยู่แล้ว และไม่มปี ั หาในเรื่องเงินทุนวิจยั
หากต้องการการสนับสนุ นการทาวิจยั เพื่อพัฒนาการผลิต
ควรติด ต่ อ อุ ท ยานวิท ยาศาสตร์ป ระเทศไทย (Thailand
Science Park หรือ TSP) ในกรณี บ ริษัท ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม หากต้องการการการสนับสนุ นเงินทุนวิจยั ควร
พิจารณาแบบร่วมทุน ในกรณีวสิ าหกิจ ชุมชน หรือสถาบัน
เกษตรกร รวมทัง้ สหกรณ์ กองทุนสวนยาง องค์กรเหล่านี้
เป็ น กลุ่ ม ที่มีศ ัก ยภาพด้า นเงิน ทุ น วิจ ัย ต่ า ควรสนับ สนุ น
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เงินทุนวิจยั ทัง้ หมด และผลผลิตทีไ่ ด้จากโครงการวิจยั ต้อง
เป็ น สมบัติสาธารณะ องค์ก รใดหรือ บุ คคลใดจะน าไปใช้
ประโยชน์กส็ ามารถกระทาได้
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