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ค�ำน�ำ
เอกสารฉบับนี้จัดท�ำขึ้นจากผลการศึกษาในโครงการพัฒนาศาสตร์
การน�ำผลงานวิ จั ย ด้ า นนโยบายสาธารณะไปใช้ ป ระโยชน์ ภายใต้ ก าร
สนับสนุนของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในปี พ.ศ. 2562  
โดยการที่ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีบทบาทส�ำคัญในการ
สร้างองค์ความรู้และสร้างนักวิจัยมาอย่างยาวนาน แต่พบว่างานวิจัยบาง
ส่วนที่ปรากฏยังไม่สามารถผลักดันให้น�ำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็น      
รูปธรรมได้มากนัก จึงเห็นความส�ำคัญให้มีการท�ำวิจัยถอดบทเรียนกรณี
ศึกษาเพือ่ สร้างองค์ความรูพ้ ฒ
ั นาศาสตร์ดา้ นนโยบาย (Research Utilization
Policy : RU Policy)  โดยคัดเลือกกรณีศึกษาที่มุ่งเน้นผลของงานวิจัยต่อ
สาธารณะในระดับต่างๆ กัน มีทั้งงานวิจัยที่ก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลง
ขนาดใหญ่ต่อสาธารณะ (big change) งานวิจัยที่ก่อประโยชน์การน�ำไปใช้
ในระดับท้องถิ่นและงานวิจัยที่มีปัจจัยในระดับนานาชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง
ทั้งนี้เพื่อชี้ให้เห็นความหลากหลายของระดับการน�ำไปใช้ซึ่งจะช่วยให้ได้     
ตัวแบบกระบวนการผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระดับต่างๆ กัน  รวม
8 กรณีศึกษา (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละกรณีศึกษาได้ที่ http://
www.tsri.or.th) ได้แก่ นโยบายยุทธศาสตร์และกฎหมายของประเทศไทย
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ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA)
การบริหารจัดการด้านผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล สิทธิ
ที่ดินของกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีชาวเลบ้านราไวย์ จังหวัดภูเก็ต การพัฒนาเกณฑ์
การตัดสินใจระดับการจัดการสาธารณภัยและขัน้ ตอนการปฏิบตั มิ าตรฐานใน
การเปิดใช้งานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับจังหวัด การผลักดันร่าง พ.ร.บ.
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ......... และ การปฏิรูปสื่อ
กับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยมีขอบเขต
เนื้อหางานวิจัยคือ พิจารณาเหตุปัจจัยในการผลักดันงานวิจัยไปสู่ระดับ
นโยบาย วิธีการผลักดันงานวิจัย ตัวแสดงที่เกี่ยวข้องในการผลักดัน เช่น    
นักวิจัย ข้อจ�ำกัด ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น จากนั้นวิเคราะห์กรณีศึกษาสรุป
ปัจจัยของแต่ละกรณีศึกษาแล้วน�ำมาสรุปบทเรียนร่วมกันของแต่ละกรณี
ศึกษาเพื่อสังเคราะห์และพัฒนาเป็นแนวทาง (Guideline)  ส�ำหรับการวิจัย
และการบริ ห ารงานวิ จั ย ด้ า นนโยบายสาธารณะ เผยแพร่ ศ าสตร์ ก ารน�ำ       
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านนโยบายไปยังประชาคมวิจัยและสถาบันวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง  
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วัตถุประสงค์
เอกสารแนวทางการท�ำงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะฉบับนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทาง ข้อแนะน�ำ เป็นเสมือนคู่มือในการท�ำงานวิจัย
เพื่อให้ผลงาน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากงานวิจัยได้ถูกใช้ประโยชน์ได้
อย่างเต็มที่ในกระบวนการก�ำหนดนโยบายสาธารณะ ซึ่งผู้ใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัยภายใต้สภาวการณ์และบริบทความเปลี่ยนแปลงของการก�ำหนด
นโยบายสาธารณะในยุคนี้ ไม่ได้จ�ำกัดอยู่เฉพาะแต่ผู้ก�ำหนดนโยบายในภาค
การเมืองและหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น แต่รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในนโยบาย
สาธารณะที่เป็นภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมด้วย
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องค์ประกอบ
คู่มือส�ำหรับการวิจัย และการบริหารงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะ  
ฉบับนี้ ได้ร้อยเรียงเนื้อหาการวิจัยการสร้างองค์ความรู้พัฒนาศาสตร์ด้าน
นโยบายสาธารณะที่ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทั้งมูลเหตุ
ปัจจัย แนวทาง กระบวนการต่างๆที่ท�ำให้ผลงานวิจัยถูกน�ำไปใช้ในด้าน
นโยบายสาธารณะ ซึ่งกระชับและเข้าใจได้โดยง่าย โดยมีรายละเอียดของ
เนื้อหา ประกอบด้วย  1) ระดับการน�ำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการ
ก�ำหนดนโยบายสาธารณะ  2) การท�ำความเข้าใจศาสตร์ด้านกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ  3) ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อการน�ำงานวิจัยด้านนโยบาย
สาธารณะไปใช้ประโยชน์ และ 4) ข้อเสนอการออกแบบกระบวนการวิจัย
เชิงนโยบายในอนาคต
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1.

ระดับการน�ำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในกระบวนการก�ำหนดนโยบายสาธารณะ

น�ำเสนอในการ
ก�ำหนดนโยบาย

สร้างประเด็น
สาธารณะ

ปรับเปลี่ยน
นโยบายที่เป็นอยู่

สร้างกระแส
ความตื่นตัว
ในสังคม

สร้างนโยบาย
ใหม่

สร้างเครื่องมือ
ทางนโยบายใหม่

ภาพที่ 1 : ลักษณะ ระดับของการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

การน�ำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการก�ำหนดนโยบายสาธารณะ             
มีหลายลักษณะ หลายระดับ ได้แก่
1) น�ำเสนอในกระบวนการก�ำหนดนโยบาย หรือ อยู่บนโต๊ะเจรจา
โดยผลของการตัดสินใจก�ำหนดนโยบายอาจเป็นไปตามข้อเสนอจากผลงาน
วิจัย หรือแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับผู้ก�ำหนดนโยบาย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
อิทธิพลจากปัจจัยอื่นๆ
2) สร้าง หรือเปิดประเด็นสาธารณะ ท�ำให้สังคมให้ความรับรู้และ
สนใจ จนเกิดเป็นประเด็นสาธารณะ (Public Issue)
3) สร้างกระแสในสังคม ให้เกิดกระแสการรับรู้และการตื่นตัวต่อ
ประเด็นนโยบายในเรื่องที่ท�ำการวิจัยอย่างกว้างขวาง
8

4) ปรับเปลี่ยนนโยบายที่เป็นอยู่ ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
นโยบาย (Policy Change) ซึ่งเป็นการยกระดับของการน�ำงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์เป็นความส�ำเร็จในอีกขั้นหนึ่ง
5) สร้างนโยบายสาธารณะขึ้นใหม่
6) สร้างเครื่องมือทางนโยบายใหม่ เช่น กฎหมาย องค์กร
ในบางกรณี การน�ำผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ดา้ นนโยบายสาธารณะ
อาจเกิดขึ้นในหลายระดับไปพร้อมกัน
ข้อเสนอต่อองค์กรบริหารการวิจัย
ควรก�ำหนดให้ชัดเจนว่า ต้องการให้ ผ ลงานวิ จัย ในแต่ ล ะ
โครงการวิจยั ถูกใช้ประโยชน์ในลักษณะใด ระดับใด (จากภาพ 1) ซึง่ จะ
มีผลโดยตรงก่อการก�ำหนดตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการวิจัย การ
ก�ำหนดระดับความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ของนักวิจัย องค์ประกอบ
ของทีมวิจัย และรูปแบบ ระยะเวลาสนับสนุนการวิจัย
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2.

ท�ำความเข้าใจศาสตร์ด้านกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ

• รายงานวิจัย
• นักวิจัย / ทีมวิจัย
• หน่วยงานบริหารการวิจัย

1.

Research

2. Policy
Environment
•
•
•
•
•

3. Public Policy
Process

ระดับความรุนแรงของปัญหา
กระแสความตื่นตัวของสังคม
บทบาทและความตื่นตัวของสื่อมวลชน
พันธกรณีระหว่างประเทศ
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมายระดับต่างๆ

• การให้ความส�ำคัญต่อการวิจัยของตัวกระท�ำ
ทางนโยบาย (Policy Actor : PA)
• Policy Window
• บทบาทและอิทธิพลของ PA

ภาพที่ 2 : ปฏิสม
ั พันธ์ระหว่างปัจจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการน�ำงานวิจย
ั ด้านนโยบายสาธารณะ
ไปใช้ประโยชน์
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2.1 ปฏิสมั พันธ์ระหว่างปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อกันและมีผลส�ำคัญต่อการน�ำงาน
วิจัยด้านนโยบายสาธารณะไปใช้ประโยชน์
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 3 ปัจจัย ที่ส่งผลต่อกันและมีผลส�ำคัญต่อการ
ท�ำให้งานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะถูกน�ำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่
(1) การวิจัย (Research)
(2) สภาพแวดล้อมทางนโยบาย (Policy Environment)
(3) กระบวนการนโยบายสาธารณะ (Public Policy Process)
โดยทั้ง 3 ปัจจัย มีปฏิสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อกัน เช่น ปัจจัยที่
(1) ส่งผลกระทบต่อปัจจัยที่ (3) ในขณะเดียวกัน ปัจจัยที่ (3) ก็ส่งผลกระทบ
ต่อปัจจัยที่ (1) ด้วยเช่นกัน
(1.) การวิจัย : จ�ำแนกปัจจัยเรื่องนี้ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) รายงานวิจัย
(2) นักวิจัยหรือทีมวิจัย และ (3) หน่วยงานบริหารการวิจัย
(2.) สภาพแวดล้อมทางนโยบาย : เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการน�ำงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ และมีผลต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะ สภาพแวดล้อมทาง
นโยบายที่ส�ำคัญ เช่น
• ระดับความรุนแรงของปัญหาของหัวข้อนโยบายที่น�ำมาวิจัย ซึ่ง
แต่ละเรื่องมีความแตกต่างกันไป และส่งผลต่อการก�ำหนด
นโยบาย
• กระแสความตื่นตัวของสังคม เกี่ยวกับการรับรู้ การให้ความ
ส�ำคัญต่อประเด็นนโยบายนั้น
• บทบาทและความตื่นตัวของสื่อมวลชนต่อประเด็นนโยบาย
ที่ท�ำการวิจัย
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• พันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
• บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมายระดับต่างๆ
(3) กระบวนการนโยบายสาธารณะ : เป็นปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้องโดยตรง      
ต่อการน�ำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการก�ำหนด
นโยบายสาธารณะ เช่น
• การให้ ค วามส�ำคั ญ ต่ อ การวิ จั ย ของตั ว กระท�ำทางนโยบาย     
(Policy Actors) ซึ่งมีหลายระดับ เช่น คณะรัฐมนตรี กรรมการ
กฤษฎีกา กรรมการนโยบายแห่งชาติ สมาชิกรัฐสภา คณะ
กรรมาธิการในรัฐสภา รวมถึง ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง
• โอกาสทางนโยบาย (Policy Window) ในแต่ละช่วงเวลา          
ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยน ปิด-เปิด แคบ-กว้าง และมีผลต่อ  
การน�ำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
• บทบาทและอิทธิพลของตัวกระท�ำทางนโยบาย รวมถึงกลุ่ม     
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายในแต่ละเรื่องที่ท�ำการวิจัย
ซึ่งอาจมีจุดยืนและท่าทีสนับสนุน หรือคัดค้านต่อข้อเสนอจาก
งานวิจัย
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2.2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยกับสภาพแวดล้อมทางนโยบาย และ
กระบวนการนโยบายสาธารณะ ทีม่ ผี ลและเกีย่ วข้องกับการน�ำผลงานวิจยั
ไปใช้ประโยชน์

1.

Research

2. Policy
Environment

3. Public Policy
Process

Research & Policy Environment

Research & Public Policy Process

• สร้างสภาพแวดล้อมทางนโยบายให้ตระหนัก
เห็นความส�ำคัญของนโยบายที่ท�ำการวิจัย
• สร้าง / กระตุ้นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
(Social Movement)
• สร้างเสริมความเข้มแข็ง (Empowerment)
ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคม

• ท�ำให้การก�ำหนดนโยบายอยู่บนฐานข้อมูล
และความรู้มากขึ้น
• สร้าง / เปิด Policy Window
• กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวกระท�ำทางนโยบาย
• เพิ่ม / เปิดโอกาสให้ทีมวิจัยเข้าสู่กระบวนการ
ก�ำหนดนโยบาย และเครือข่ายนโยบาย
• ท�ำให้ Stakeholder เกิดความตระหนัก
เห็นความส�ำคัญ เข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการก�ำหนดนโยบาย
• ช่วยสร้างเครือข่ายทางนโยบาย
(Policy Network)

ภาพที่ 3 : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมทางนโยบาย
และกระบวนการนโยบายสาธารณะ
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(1.) ปฏิสัมพันธ์ของการวิจัยที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมทางนโยบาย ได้แก่
1) สร้างสภาพแวดล้อมทางนโยบายให้เกิดความตระหนักและเห็น
ความส�ำคัญของนโยบายที่ท�ำการวิจัย ในกรณีนี้หมายถึง ความตื่นตัวของ
สื่อมวลชน ภาครัฐ หรือ สังคม ในประเด็นที่ท�ำการศึกษา
2) สร้ า งและกระตุ ้ น ขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คม (Social      
Movement)
3) สร้างเสริมความเข้มแข็ง (Empowerment) ของขบวนการ
เคลื่อนไหวภาคประชาสังคม
(2.) ปฏิสัมพันธ์ของการวิจัยที่มีผลต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะ
(Public Policy Process) ได้แก่
1) ท�ำให้การก�ำหนดนโยบายอยู่บนฐานข้อมูล และความรู้มากขึ้น
(Knowledge-based Policy)
2) เป็นการสร้างหรือเปิดขยายโอกาสทางนโยบาย (Policy Window)
ให้กว้างขึ้น และท�ำให้สภาพแวดล้อมทางนโยบายและตัวกระท�ำทางนโยบาย
ใช้ประโยชน์จากการเปิดกว้างของโอกาสทางนโยบาย รวมทั้งนักวิจัยสามารถ
ท�ำหน้าที่นั้นได้
3) กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวกระท�ำ
ทางนโยบาย ท�ำให้ตัวกระท�ำทางนโยบายกลุ่มต่างๆ ได้เข้าไปมีโอกาสสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในกระบวนการวิจัย เช่น ในกระบวนการน�ำเสนอผลงานวิจัย การ
ให้ความเห็น การน�ำเสนองานวิจัยเป็นระยะ รวมทั้งกิจกรรมเวทีความรู้ด้าน
นโยบาย (Policy Knowledge Platform) เพื่อสร้างโอกาสให้ตัวกระท�ำทาง
นโยบายเกิดปฏิสัมพันธ์กัน
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4) เพิ่มหรือเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้เข้าไปสู่กระบวนการก�ำหนด
นโยบายและเครือข่ายทางนโยบาย (Policy Network)  
5) ท�ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เกิดความตระหนัก       
เห็นความส�ำคัญ และเข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการก�ำหนดนโยบาย โดยการ
วิจัยช่วยยกระดับความส�ำคัญและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากที่
เคยอยูว่ งนอกให้เข้ามาร่วมในกระบวนการก�ำหนดนโยบายหลังจากเห็นความ
ส�ำคัญของประเด็นนโยบายเรื่องนั้นมากขึ้น
6) ช่วยสร้างหรือขยายเครือข่ายทางนโยบาย (ในทีน่ หี้ มายถึง ผูก้ �ำหนด
นโยบาย ตัวกระท�ำทางนโยบายที่เกี่ยวข้อง) เกิดการเชื่อมต่อ ขยายเครือข่าย
ให้กว้างและครอบคลุมมากขึ้นผ่านการมีส่วนร่วมตลอดช่วงระยะเวลาการ
ท�ำงานวิจัย
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3.

ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อการน�ำงานวิจัย
ด้านนโยบายสาธารณะไปใช้ประโยชน์
• ความส�ำคัญของการก�ำหนด “ค�ำถามวิจัย”
• กระบวนการก�ำหนด “ค�ำถามวิจัย”
รายงานวิจัย

•

1.
การวิจัย

Research

แบบมีส่วนร่วมของตัวกระท�ำทางนโยบาย
เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม (Shared
Ownership) และเพิ่มโอกาสการน�ำงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์
ประเภทของงานวิจัยเชิงนโยบาย (แก้ปัญหา /  
ตอบโจทย์นโยบาย / พัฒนาอนาคต) &
ทีมวิจัย & การออกแบบกระบวนการวิจัย

• การจัดองค์ประกอบของทีมวิจัย
• บทบาทของนักวิจัยในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ (3 Models)

นักวิจัย
ทีมวิจัย

• 3 ทักษะส�ำคัญ ได้แก่

(1) Presentation (Policy Brief, Media, ...)
(2) Communication (ต่อสาธารณะ,
ต่อผู้ก�ำหนดนโยบาย)
(3) Negotiation

• การสนับสนุนทีมวิจัย ทีมนโยบาย
และเครือข่ายนโยบายสาธารณะ

• ความต่อเนื่องการสนับสนุนงานวิจัย

ให้ครอบคลุมช่วงเวลาของกระบวนการนโยบาย

หน่วยงาน
บริหารการวิจัย

• บทบาทต่อการสร้างและสนับสนุนปัจจัยที่อยู่ใน
•
•

สภาพแวดล้อมทางนโยบาย และกระบวนการ
นโยบายสาธารณะอย่างเหมาะสม
การเพิ่มศักยภาพ 3 ทักษะของทีมวิจัย
การผลิตสื่อส�ำหรับกลุ่มเป้าหมาย
ตัวกระท�ำทางนโยบายที่แตกต่างกัน เช่น
สื่อมวลชน, สมาชิกรัฐสภา, นักวิชาการ ฯลฯ

ภาพที่ 4 : ปัจจัยส� ำคัญ ที่ส่ งผลต่อการน� ำงานวิจัย ด้า นนโยบายสาธารณะไปใช้
ประโยชน์
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ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อการน�ำงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะไปใช้
ประโยชน์ ประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ การวิจัย สภาพแวดล้อมทางนโยบาย
และกระบวนการนโยบายสาธารณะ
3.1 ปัจจัยที่หนึ่ง : การวิจัย (Research)
แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่   (ก.) รายงานวิจัย  (ข.) นักวิจัยและทีม
วิจัย และ (ค.) หน่วยงานบริหารการวิจัย
(ก.) รายงานวิจัย มีประเด็นข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) การก�ำหนดค�ำถามวิจัย (Research Question)  : ค�ำถามวิจัยเชิง
นโยบาย (Policy Research Question)
- ควรมีลักษณะเป็นค�ำถามวิจัยที่มองไปข้างหน้า เช่น ช่องว่างของ
นโยบายทีส่ บื เนือ่ งจากปัญหา/ประเด็นสาธารณะ หรือปัญหาเร่งด่วนทีต่ อ้ งการ
ทางเลือกนโยบาย หรือประเด็นร่วมหลายองค์ความรู้
- ไม่ควรจ�ำกัดเฉพาะความสนใจของนักวิจยั เท่านัน้ แต่ควรเป็นค�ำถาม
วิจัยที่มีประโยชน์และเชื่อมต่อกับประเด็นทางนโยบาย ทิศทางการพัฒนา
กฎหมาย บทบัญญัติ หรือนโยบายปัจจุบนั ทีม่ อี ยู่ เพือ่ สนองตอบต่อทิศทางการ
พัฒนา การใช้กฎหมาย ความพยายามตอบโจทย์จากพันธกรณีนานาชาติ
2) สร้างกระบวนการก�ำหนดค�ำถามวิจยั แบบมีสว่ นร่วมของตัวกระท�ำ
ทางนโยบาย เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม (Shared Ownership) และ
เพิ่มโอกาสการน�ำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
3) ประเภทของงานวิจัยเชิงนโยบาย อาจแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ จาก
ระดับที่ท�ำส�ำเร็จได้ง่ายไปสู่ระดับที่ยากขึ้นตามล�ำดับ ได้แก่ งานวิจัยเชิง
นโยบายเพื่อแก้ปัญหา งานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อตอบโจทย์ทางนโยบาย และ
โจทย์วิจัยเพื่อการพัฒนาอนาคต
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ข้อเสนอต่อองค์กรบริหารการวิจัย
งานวิจัย 3 รูปแบบนี้มีผลต่อการออกแบบทีมวิจัย และการ
ออกแบบกระบวนการวิจยั ตัวอย่างเช่น งานวิจยั เพือ่ ตอบโจทย์นโยบาย
ทีม่ าจากความต้องการของผูก้ �ำหนดนโยบายโดยตรง หรือ งานวิจยั เพือ่
การพัฒนาอนาคต จ�ำเป็นต้องมีกระบวนการท�ำงานวิจัยที่ต่อเนื่อง        
มีทมี วิจยั ทีม่ ปี ระสบการณ์มศี กั ยภาพสูง และทรัพยากรในการสนับสนุน
มากขึ้น
(ข.) นักวิจัยและทีมวิจัย
ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การจัดองค์
ประกอบของทีมวิจยั 2) บทบาทของนักวิจยั ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
3) ทักษะของนักวิจัย/ทีมวิจัย
1) การจัดองค์ประกอบของทีมวิจัย
การจัดองค์ประกอบของทีมวิจัยและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องมีผล
ส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อความส�ำเร็จและการน�ำงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ จากภาพที่ 5
แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้จัดการแผนงาน/ชุดโครงการวิจัย      
(Research Manager)  ทีมนักวิจยั เฉพาะด้าน (Research Team) ผูส้ งั เคราะห์
(Integrator) ทีมที่ปรึกษา (Policy Advisory Team)  เครือข่ายด้านนโยบาย
สาธารณะ (Policy Network) โดยนักวิจัยเฉพาะด้านและผู้สังเคราะห์จะอยู่
ในส่วนของโครงการวิจัย ส�ำหรับผู้จัดการแผนงาน/ชุดโครงการวิจัย ทีมที่
ปรึกษาและเครือข่ายด้านนโยบายสาธารณะจะเป็นส่วนที่เชื่อมโยงกับการ
สนับสนุนขององค์กรบริหารการวิจัย
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ผู้จัดการแผนงาน หรือชุดโครงการวิจัย

ท�ำหน้าที่บริหารจัดการแผนงาน หรือชุดโครงการวิจัย
และเชื่อมประสานกับผู้ก�ำหนดนโยบาย ทีมที่ปรึกษา
และเครือข่ายด้านนโยบายสาธารณะ

Research
Manager
นักวิจัยเฉพาะด้าน

ตามหัวข้อวิจัย เช่น
• วิทยาศาสตร์
• สาธารณสุข
• กฎหมาย
• สิทธิมนุษยชน
... ฯลฯ

1.
Research
Team

2.
Integrator

3.
Policy
Advisory Team

4.
Policy
Network

ทีมที่ปรึกษา

ผู้สังเคราะห์

ท�ำหน้าที่สังเคราะห์ข้อมูล
ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ
เพื่อจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบาย

เครือข่ายด้านนโยบายสาธารณะ

ให้ค�ำปรึกษาด้านวิชาการ
ให้ครอบคลุมทุกมิตดิ า้ นนโยบาย
อย่างน้อย 4 สาขาวิชา
• เศรษฐศาสตร์
• สังคมศาสตร์
• นิติศาสตร์
• รัฐศาสตร์

ให้ค�ำแนะน�ำในเชิงยุทธศาสตร์ต่อการผลักดัน
ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ประกอบด้วย
• นักวิจัยอาวุโส (ในและต่างประเทศ)
• ผู้ก�ำหนดนโยบาย
• นักวิจัย องค์กรวิจัยระหว่างประเทศ

ภาพที่ 5 : องค์ประกอบของทีมวิจัย และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
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ผู้จัดการแผนงาน/ชุดโครงการวิจัย : ท�ำหน้าที่บริหารจัดการแผนงานหรือ
ชุดโครงการวิจัย และเชื่อมประสานกับผู้ก�ำหนดนโยบาย ทีมที่ปรึกษา และ      
เครือข่ายด้านนโยบายสาธารณะ
ทีมนักวิจยั เฉพาะด้าน : เป็นนักวิจยั ทีเ่ ชีย่ วชาญเฉพาะตามหัวข้อของงานวิจยั
เช่น วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข กฎหมาย สิทธิมนุษยชน ฯลฯ
ผู้สังเคราะห์ :  ท�ำหน้าที่สังเคราะห์ข้อมูล ความรู้ จากสาขาวิชาต่างๆ เพื่อจัด
ท�ำข้อเสนอเชิงนโยบาย เป็นองค์ประกอบที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก
ข้อเสนอเชิงนโยบายนั้นจ�ำเป็นต้องรวบรวมงานวิจัยจากสหวิทยาการซึ่ง         
มาจากนักวิจยั แต่ละด้านทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะ ดังนัน้ การสังเคราะห์ให้เป็น    
ข้อเสนอรวม จ�ำเป็นต้องมีผู้ที่ท�ำหน้าที่เป็นผู้สังเคราะห์  
ทีมทีป่ รึกษา : ท�ำหน้าทีใ่ ห้ค�ำปรึกษาทางวิชาการเพือ่ ให้ครอบคลุมทุกมิตดิ า้ น
นโยบาย ซึ่งอาจจะออกแบบให้มีแต่ละเฉพาะโครงการ หรือ ชุดโครงการ หรือ
ตามนโยบายเฉพาะแต่ละด้าน โดยเป็นทีมทีโ่ ครงการวิจยั ตัง้ ขึน้ หรือหน่วยงาน
บริหารการวิจยั ตัง้ ขึน้ ก็ได้ ทีมทีป่ รึกษาทีเ่ หมาะสมควรประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญ
จากหลากหลายสาขาวิชาและครอบคลุมทุกมิติด้านนโยบายสาธารณะอย่าง
น้อย 4 ด้าน ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ เพื่อ
ท�ำให้แง่มุมของข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะที่ครบถ้วนในทุกมิติ
เครือข่ายด้านนโยบายสาธารณะ : เป็นทีมกลางที่หน่วยงานบริหารการวิจัย
จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ ห้ค�ำแนะน�ำในเชิงยุทธศาสตร์ตอ่ การผลักดันขับเคลือ่ น
ต่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนเชิง
นโยบาย ซึ่งประกอบด้วย นักวิจัยอาวุโสทั้งในและต่างประเทศ ผู้ก�ำหนด
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นโยบายทั้งที่อยู่ในแวดวงปัจจุบันหรือผู้ที่เกษียณแล้วแต่มีประสบการณ์ใน
ประเด็นวิจัยนั้น และนักวิจัย องค์กรวิจัยระหว่างประเทศที่จะท�ำหน้าที่เสริม
ความเข้มแข็งและท�ำให้งานวิจัยมีมุมมองที่กว้างขวางมากขึ้น
2) บทบาทของนักวิจัยในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
3 บทบาทของนักวิจัย & PPP

1. Researcher
For
Policy Actor

3 ตัวแบบ : กระบวนการวิจัย

สาธารณะ (PPP)

กระบวนการวิจัย

กระบวนการนโยบาย

กระบวนการวิจัย

กระบวนการนโยบาย

2. Researcher
And
Policy Actor

3. Researcher
As
Policy Actor

& กระบวนการนโยบาย
นักวิจัยน�ำเสนองานวิจัย
ให้ผู้ก�ำหนดนโยบายพิจารณา
น�ำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์

กระบวนการคู่ขนานระหว่าง
กระบวนการวิจัย กับกระบวน
นโยบาย ทั้งสองกระบวนการ
มีปฏิสัมพันธ์กันโดยตลอด

กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ในกระบวนนโยบาย นักวิจัยมี
บทบาทร่วมเป็นผู้ก�ำหนด
นโยบายด้วย

ภาพที่ 6 : บทบาทของนักวิจัยในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 3 รูปแบบ

บทบาทของนักวิจัยในกระบวนการนโยบายสาธารณะมี 3 รูปแบบ
และมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการวิจัยและกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ใน 3 ตัวแบบ (ภาพที่ 6) ดังนี้
21

(1) Researcher For Policy Actor เป็นลักษณะที่นักวิจัยท�ำงาน
วิจยั เสร็จและน�ำเสนองานวิจยั นัน้ เพือ่ ให้ผกู้ �ำหนดนโยบายพิจารณาน�ำผลงาน
วิจัยไปใช้ประโยชน์ เรียกว่า Sequential Model
(2) Researcher And Policy Actor เป็นลักษณะของกระบวนการ
คู่ขนานระหว่างกระบวนการวิจัย กับ กระบวนการนโยบาย โดยทั้งสอง
กระบวนการมีปฏิสัมพันธ์กันโดยตลอด เรียกว่า Parallel Model
(3) Researcher As Policy Actor เป็นลักษณะของกระบวนการ
วิจัยเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการนโยบาย และนักวิจัยมีบทบาทร่วมเป็นผู้
ก�ำหนดนโยบายด้วย เรียกว่า Embedded Model กรณีนี้นักวิจัยได้เข้าไป
ร่วมในกระบวนการก�ำหนดนโยบายอย่างเข้มข้นมากขึน้ อาทิเช่น เป็นกรรมการ
อนุกรรมการ ที่ปรึกษาของผู้ก�ำหนดนโยบายในระดับรัฐมนตรี ระดับของ
กรรมการนโยบายระดับชาติ
บทบาทของนักวิจยั ในแบบทีส่ องและแบบทีส่ าม จะเพิม่ โอกาสความ
ส�ำเร็จของการน�ำผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายระดับ ระดับทีส่ �ำเร็จ
มากทีส่ ดุ คือ การน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทางนโยบาย หรือท�ำให้เกิดนวัตกรรม
เครื่องมือทางนโยบายใหม่ เช่น องค์กร หรือ กฎหมาย ทั้งนี้ ในการออกแบบ
กระบวนการวิจัย ควรพิจารณาถึง ความเหมาะสมของนักวิจัยที่จะเข้าไปใน
พื้นที่ของกระบวนการนโยบายว่าจะให้เกิดความสมดุลได้อย่างไรที่นักวิจัยไม่
กลายเป็นเครื่องมือของฝ่ายนโยบาย
นอกจากนี้ อาจมีความเป็นพลวัตรของบทบาทนักวิจัย ในช่วงเริ่มต้น
นักวิจยั อาจจะเป็นบทบาทแบบทีห่ นึง่ และมีการพัฒนาไปเป็นแบบทีส่ อง และ
ขยับมาเป็นบทบาทแบบที่สาม คือ เข้าไปเป็นตัวกระท�ำทางนโยบาย หรือเป็น
ผู้ผลักดันนโยบาย (Policy Advocate) ในประเด็นนโยบายสาธารณะนั้น
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3) ทักษะของนักวิจัย/ทีมวิจัย
ทักษะส�ำคัญอย่างน้อย 3 ประการที่นักวิจัยและทีมวิจัยควรมี หรือ
หากไม่มีก็ควรเสริมศักยภาพให้เกิดขึ้น ได้แก่
ทักษะการน�ำเสนอ (Presentation) อาทิเช่น การจัดท�ำเอกสาร
Policy Brief การจัดท�ำสื่อเพื่อการน�ำเสนอผลงานวิจัย ฯลฯ ซึ่งควรมีความ
หลากหลายและเหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมายแต่ละกลุม่ ทีต่ อ้ งการรูปแบบทีแ่ ตก
ต่างกัน กรณีเอกสาร Policy Brief เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ต้องใช้นักวิจัยที่มีทักษะ
ในการเขียนออกมาให้ผู้ก�ำหนดนโยบายเกิดความสนใจ อ่าน เกิดความเข้าใจ
และน�ำไปใช้ประโยชน์
ทักษะการสื่อสาร (Communication) นักวิจัยควรมีทักษะในการ
สือ่ สารให้เกิดความเข้าใจในแต่ละกลุม่ เป้าหมายทีแ่ ตกต่างกัน เช่น การสือ่ สาร
ต่อสาธารณะ การสื่อสารต่อผู้ก�ำหนดนโยบาย เป็นต้น
ทักษะการเจรจา (Negotiation) ทั้งในด้านการรับฟัง การโต้แย้ง ที่
นักวิจัยควรมีอย่างเหมาะสมและท�ำให้เกิดการยอมรับ
4) คุณสมบัติของทีมวิจัย
ทีมวิจยั ในการด�ำเนินงานวิจยั เชิงนโยบายควรมาจากหลากหลายสาขา
เพื่อสร้างการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ และสร้างองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ มีการ
สื่อสารด้วยภาษาเข้าใจได้ง่าย บนฐานข้อมูลชุดเดียวกัน
คุณลักษณะของนักวิจยั ควรใจกว้าง รับฟังความแตกต่าง พร้อมเรียนรู้
และท�ำงานข้ามสาขาได้ เป็นผูส้ มานองค์ความรู้ (Integrator) เชือ่ มโยงระหว่าง
ศาสตร์เข้าเป็นเรื่องเดียว มีทักษะที่สามารถดึงประเด็นและเชื่อมโยงในเชิง
ยุทธศาสตร์
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แนวทางการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยและผู้ก�ำหนดนโยบาย 3
รูปแบบ : Researcher FOR/AND/AS Policy Actor
1) นักวิจัยต้องทุ่มเท และเข้าถึงเนื้อหาด้านที่ท�ำอยู่อย่างแท้จริง (True
engagement) เกาะติดกับปัญหาตลอด เพื่อให้มีความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในด้านนั้น  รู้ความหลากหลายของปัญหา นโยบายที่เกี่ยวข้อง และ     
แนวคิดอื่นๆ นอกเหนือจากงานวิจัยของตน
2) ความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจยั และหน่วยงานทีต่ อ้ งท�ำงานร่วมกันต้อง
มีความต่อเนื่อง ซึ่งในประเด็นนี้ ทุนวิจัยจะมีความส�ำคัญที่ท�ำให้นักวิจัย
สามารถเกาะติดกับปัญหาได้
3) นักวิจยั ควรมี Strategic Position ในการเมืองของนโยบายและสร้าง
ความสัมพันธ์ในทางการเมืองในประเด็นงานวิจยั นัน้ ๆ เช่น เป็นทีป่ รึกษา
ทางวิชาการ
4) ควรสนับสนุนให้มีนักวิจัยรุ่นใหม่มาท�ำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยระดับ
อาวุโส และเกาะติดประเด็นวิจัยให้ต่อเนื่อง
5) นักวิจยั ควรเข้าไปอยูใ่ นเครือข่ายทางนโยบายในประเด็นวิจยั นัน้ ๆ เพือ่
ให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นที่รู้จัก และสร้างการยอมรับ
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ข้อควรกระทำ�

ข้อพึงระวัง

1) มีท่าทีที่เป็นกลาง เน้นแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อไม่ให้นักวิจัยกลายเป็นเครื่องมือของกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง  

1) ควรระวังไม่ให้ข้อเสนอนโยบายที่พัฒนา
จากงานวิจัย และหรือองค์ความรู้ของนักวิจัย
ไปตอบสนองต่อความต้องการทางการเมือง
และผลประโยชน์ของหน่วยงาน หรือเพื่อจุด
ประสงค์อื่น มากกว่าประโยชน์ทางวิชาการ
และประโยชน์ส่วนรวม

2) การน�ำเสนอประเด็นสาธารณะ ต้องเป็น
ข้อมูลในเชิงวิชาการมากกว่าความเห็นส่วนตัว
3) ผูก้ �ำหนดนโยบายและผูว้ จิ ยั ต้องมีปฏิสมั พันธ์
กั น อย่ า งโปร่ ง ใส ยึ ด ถื อ ในความเข้ า ใจของ
นโยบายร่วมกัน

2) การรักษาระยะห่าง ระหว่าง นักวิจัย กับ ผู้
ก�ำหนดนโยบายอย่างเหมาะสม เพือ่ จะได้สร้าง
งานวิจัยที่เป็นกลาง

4)  ต้องมีความเข้าใจ ระดับต่างๆ ของนโยบาย
ซึ่งจะต้องสะสมประสบการณ์ และโอกาส ช่อง
ทางต่ า งๆ ที่ จ ะผลั ก งานวิ จั ย เข้ า ไปสู ่ ฝ ่ า ย
นโยบาย

(ค.) หน่วยงานบริหารการวิจัย มีประเด็นข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) การสนับสนุนการท�ำงานของทีมวิจัยและทุกองค์ประกอบที่เชื่อม
โยงกันอย่างครบถ้วน ได้แก่ ผู้สังเคราะห์ ทีมที่ปรึกษา และ เครือข่ายด้าน
นโยบายสาธารณะ
2) ความต่ อ เนื่ อ งของการสนั บ สนุ น งานวิ จั ย โดยอย่ า งน้ อ ยให้
ครอบคลุมช่วงเวลาของกระบวนการนโยบายสาธารณะ ซึ่งจ�ำเป็นต้องอาศัย
การวิเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะเรื่องที่จะท�ำการวิจัย เพื่อการ
ก�ำหนดระยะเวลาของโครงการวิจัยได้อย่างเหมาะสม
3) บทบาทต่อการสร้างและสนับสนุนปัจจัยต่างๆ ทีเ่ ป็นองค์ประกอบ
ในสภาพแวดล้อมทางนโยบาย และกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่าง
เหมาะสม เช่น การสร้างเวทีนโยบาย (Policy Platform) การสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างทีมวิจัยกับผู้ก�ำหนดนโยบาย และสมดุลที่เหมาะสม
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4) การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของทีมวิจัยใน
3 ทักษะ ได้แก่ การน�ำเสนอ การสื่อสาร และการเจรจา
5) การผลิตสื่อส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน เช่น สื่อมวลชน
สมาชิกรัฐสภา นักวิชาการ ฯลฯ โดยหน่วยงานบริหารการวิจัยควรสนับสนุน
ให้มีการออกแบบสื่อที่เหมาะกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
6) การสร้างเวทีนโยบาย  (Policy Platform หรือ Policy Forum)
เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัย กับตัวกระท�ำทางนโยบาย และผู้ก�ำหนด
นโยบาย กิจกรรมนี้มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการวิจัยเชิงนโยบาย
สาธารณะในหลายลักษณะ ดังแสดงในภาพที่ 7
2. สร้างกระบวนการนโยบาย (Policy Process)
จากกระบวนการวิจัย

1. Science Policy Interface

Policy Platform / Forum

3. ปรับเปลี่ยน
ยกระดับบทบาท
ของทีมวิจัย

• Stakeholders Mapping
• บทบาทของ Facilitator
• การเสวนา (Dialogue)
• รูปแบบการน�ำเสนอผลงานวิจัย

Platform / Forum Design

ภาพที่ 7 : ความส�ำคัญของกิจกรรมเวทีนโยบายสาธารณะ (Policy Platform / Forum)
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(1) Science Policy Interface : เป็นพื้นที่การสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวกระท�ำทางนโยบายในการใช้ความรูท้ เี่ ป็นวิทยาศาสตร์จากฐานงาน
วิจัย กับการก�ำหนดนโยบายสาธารณะ
(2) สร้างกระบวนการนโยบาย (Policy Process) ให้เกิดขึ้นจาก
กระบวนการวิจยั ท�ำให้เกิดการออกแบบกระบวนการนโยบายส�ำหรับเรือ่ งนัน้ ๆ
ช่วยขยายโอกาสทางนโยบายให้กว้างขึน้ และท�ำให้ตวั กระท�ำทางนโยบายอืน่ ๆ
สามารถเข้ามาร่วมได้มากขึ้นในกระบวนการนโยบายที่งานวิจัยท�ำให้เกิดขึ้น
(3) ปรับเปลี่ยนยกระดับบทบาทของทีมวิจัยจาก Researcher For
Policy Actor เป็น Researcher And Policy Actor หรือ Researcher As
Policy Actor ท�ำให้นกั วิจยั ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการก�ำหนดนโยบาย
สาธารณะมากขึ้น ทั้งในแบบ Parallel Model  หรือ Embedded Model
ข้อเสนอต่อองค์กรบริหารการวิจัย
ควรสนับสนุนให้มีกิจกรรม Policy Platform /Forum ใน
โครงการวิจัย ทั้งนี้ การจัด Platform เป็นเรื่องส�ำคัญที่ต้องออกแบบ
ให้เหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยประเด็นส�ำคัญ ตัวอย่างเช่น
• การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder
Mapping) เพื่อการก�ำหนดและเลือกเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลา
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และป้องกันและลดปัญหาความขัดแย้ง
• การมี Facilitator ทีท่ �ำหน้าทีแ่ ละวางบทบาทได้อย่างเหมาะสม
สามารถกระตุ้น สร้างเสริมบรรยากาศของการเสวนา (Dialogue)         
มี ค วามเข้ า ใจเพี ย งพอต่ อ ประเด็ น ทางนโยบาย และสามารถสรุ ป          
จับประเด็นทางนโยบายที่เป็นผลของการเสวนาได้อย่างถูกต้องชัดเจน
• รูปแบบและสื่อการน�ำเสนอผลงานวิจัยที่สร้างความสนใจ
และความเข้าใจของผู้ที่เข้าร่วมเวทีนโยบายได้อย่างเพียงพอ
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ดังนั้น องค์กรบริหารการวิจัยจึงควรสนับสนุนการจัดเวที
นโยบายทั้งในเชิงของงบประมาณและทรัพยากรต่างๆ อย่างเพียงพอ
และในกรณีที่ทีมวิจัยไม่มีผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดเวทีนโยบาย
องค์กรบริหารการวิจัยควรท�ำหน้าที่สนับสนุนการออกแบบการจัดเวที
หรือท�ำหน้าที่เป็นผู้จัดเวที (Organizer) ดังกล่าว
3.2 ปัจจัยที่สอง : สภาพแวดล้อมทางนโยบาย (Policy Environment)
• วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่จะท�ำการวิจัย

2. Policy
Environment

• ประเมินผลของสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่มีต่อการวิจัยทั้งทางบวก
และทางลบ เช่น ความสนใจ การให้ความส�ำคัญของสื่อมวลชน
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระดับความรุนแรงของปัญหา ฯลฯ
• ก�ำหนดท่าที บทบาท และกิจกรรมของงานวิจัย และทีมวิจัย
ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางนโยบายแต่ละปัจจัย

ภาพที่ 8 : สภาพแวดล้อมทางนโยบายที่มีผลต่อกระบวนการวิจัยเชิงนโยบาย

สภาพแวดล้อมทางนโยบายเป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการน�ำผลงานวิจยั ไป
ใช้ประโยชน์ ในการออกแบบกระบวนการวิจัยเชิงนโยบายมีประเด็นที่ควร
พิจารณาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางนโยบาย ดังนี้
1) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่จะ
ท�ำการศึกษาวิจัย เช่น พันธกรณีระหว่างประเทศ รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นการศึกษา หรือ ระดับความรุนแรงของปัญหา
2) ประเมินผลของสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่มีผลต่องานวิจัยที่
ด�ำเนินการทั้งทางบวกและทางลบ ตัวอย่างเช่น
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• ระดับของความสนใจ การให้ความส�ำคัญของสือ่ มวลชน หรือ
ความสนใจของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ซึง่ จะมีผลต่อการออกแบบให้ผเู้ กีย่ วข้อง
เหล่านั้นเข้ามาร่วมในกิจกรรมการวิจัยในบทบาทที่แตกต่างกัน
• ระดับความรุนแรงของปัญหามีผลต่อการออกแบบงานวิจัย
และส่งผลต่อการน�ำผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ เช่น หากมีความสนใจ
มากและมีความรุนแรงของปัญหาในระดับสูงจะมีแนวโน้มท�ำให้งาน
วิจัยนั้นถูกน�ำไปใช้ประโยชน์ในระดับที่สูงขึ้น
• หากประเด็ น การวิ จั ย นั้ น มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ พั น ธกรณี
ระหว่างประเทศ หรือบทบัญญัตทิ ตี่ อ้ งปฏิบตั ติ ามรัฐธรรมนูญ ข้อเสนอ
จากผลงานวิจัยที่มีความเชื่อมโยงกับประเด็นดังกล่าวจะช่วยเพิ่ม
ความส�ำคัญ ท�ำให้เกิดความสนใจของผู้ก�ำหนดนโยบายได้มากขึ้น
3) ก�ำหนดท่าที บทบาท และกิจกรรมของงานวิจัย และทีมวิจัยที่จะ
มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางนโยบายแต่ละด้าน
3.3 ปัจจัยที่สาม : กระบวนการนโยบายสาธารณะ (Public Policy
Process)
• วิเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะในเรื่องที่จะท�ำการวิจัย
• ประเมินผลของกระบวนการนโยบายสาธารณะที่มีต่อการวิจัยทั้งทางบวก
และทางลบ เช่น ระดับความขัดแย้งของตัวกระท�ำทางนโยบาย,
การให้ความส�ำคัญต่องานวิจัยของภาคการเมือง เป็นต้น

3. Public Policy
Process

• จัดท�ำ Stakeholder Mapping เพื่อก�ำหนดท่าที ปฏิสัมพันธ์ และรูปแบบ
กิจกรรมที่จะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
• วิเคราะห์ ก�ำหนดบทบาทของงานวิจัย (เติมความรู้ที่ขาด /
เสนอข้ออภิปราย ถกแถลง / เสนอนโยบายใหม่ ฯลฯ)
และบทบาทของนักวิจัยที่เหมาะสม (3 Models)

ภาพที่ 9 : กระบวนการนโยบายสาธารณะที่มีผลต่อกระบวนการวิจัยเชิงนโยบาย
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ในการออกแบบกระบวนการวิจยั เชิงนโยบายมีประเด็นทีค่ วรพิจารณา
เกี่ยวกับปัจจัยด้านกระบวนการนโยบายสาธารณะ ดังนี้
1) วิเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะในเรื่องที่จะท�ำการวิจัย
2) ประเมินผลของกระบวนการนโยบายสาธารณะที่มีผลต่อการวิจัย
ทัง้ ทางบวกและทางลบ เช่น ระดับความขัดแย้งของตัวกระท�ำทางนโยบาย การ
ให้ความส�ำคัญต่องานวิจัยของภาคการเมืองที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
3) จัดท�ำ Stakeholder Mapping ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นวิจัยหรือ
นโยบายการวิจัยเพื่อก�ำหนดท่าที ปฏิสัมพันธ์ และรูปแบบกิจกรรมที่จะให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการวิจัยได้อย่างเหมาะสม
เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมีระดับความสนใจและความขัดแย้งที่
แตกต่างกัน
4) วิเคราะห์ก�ำหนดบทบาทของงานวิจัย และบทบาทของทีมวิจัยที่
เหมาะสมต่อประเด็นนโยบายทีท่ �ำการวิจยั โดยในเชิงบทบาทของงานวิจยั อาจ
เป็นข้อเสนอเพือ่ เติมความรูท้ ขี่ าด หรือเสนอข้ออภิปราย ถกแถลง หรือ มุง่ เน้น
การเสนอนโยบายใหม่ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการก�ำหนดบทบาทที่เหมาะสมของ
นักวิจัยที่น�ำเสนอไว้เป็น 3 Model ในหัวข้อข้างต้นเรื่อง “บทบาทของนักวิจัย
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ” (หน้า 21-22)
หากน�ำปัจจัยทั้ง 3 ข้อที่มีผลต่อการออกแบบกระบวนการวิจัยเชิง
นโยบายและการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มาสรุ ปเป็ น 3 ช่ วงของ
กระบวนการวิจัย คือ  ต้นน�้ำ  กลางน�้ำ  ปลายน�้ำ  เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมด
แสดงตามภาพที่ 10
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กระบวนการวิจัยเชิงนโยบาย

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

1. Research
2. Policy

Environment (PE)

3. Public Policy
Process (PPP)

ต้นน�้ำ

กลางน�้ำ

ปลายน�้ำ

• ก�ำหนดโจทย์วิจัย
• กระบวนการก�ำหนดโจทย์
• การจัดทีมวิจัย

• สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับ Policy Actors
ในกิจกรรมวิจัย
• จัดท�ำ Policy Brief เป็นระยะ
• จัดท�ำสื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยตามกลุ่มเป้าหมาย

• วิเคราะห์ปัจจัยด้าน PE
• ประเมินผล PE
• ก�ำหนดท่าที บทบาทนักวิจัย

• การสื่อสารกับสาธารณะ (Web, บทความ,
Press Briefing, ให้สัมภาษณ์ ... ฯลฯ)
• สร้างประเด็นสาธารณะ
• สร้างปฏิสัมพันธ์กับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

• วิเคราะห์กระบวนการนโยบาย • จัดเวที Policy Platform อย่างต่อเนื่อง
• Stakeholder Mapping
• สร้าง ขยายโอกาสทางนโยบาย (Policy Window)
• ก�ำหนดท่าที บทบาทนักวิจัย • เข้าร่วมเวทีสัมนาสาธารณะที่เกี่ยวข้อง
• เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ / อนุกรรมการ
ด้านนโยบายที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่ 10 : ภาพรวมการออกแบบกระบวนการวิจัยเชิงนโยบาย

ช่วงต้นน�้ำ เป็นส่วนเริ่มต้นของกระบวนการวิจัยและการออกแบบ
การวิจัย ประกอบด้วย
การวิจัย : การก�ำหนดโจทย์วิจัย กระบวนการก�ำหนดโจทย์ และการ
จัดทีมวิจัยอย่างเหมาะสม
สภาพแวดล้อมทางนโยบาย : การวิเคราะห์ปัจจัยด้าน Policy Environment การประเมินผล Policy Environment ทั้งทางบวกและทางลบ
และการก�ำหนดท่าที บทบาทนักวิจัย
กระบวนการนโยบายสาธารณะ : การวิเคราะห์กระบวนการนโยบาย
การท�ำ Stakeholder Mapping และการก�ำหนดท่าทีบทบาทของนักวิจัย
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โดยทัว่ ไปมักจะมีการแบ่งกระบวนการวิจยั ระหว่างช่วงกลางน�ำ้ (ช่วง
ด�ำเนินกระบวนการวิจยั ) กับ ช่วงปลายน�ำ้ (ช่วงการน�ำเสนอ เผยแพร่งานวิจยั
และผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย) ข้อเสนอในเรื่องนี้ คือ ไม่ควรจะมี
เส้นแบ่งแบบชัดเจน แต่ควรออกแบบกระบวนการวิจัยให้มีความเชื่อมโยง
ระหว่างกระบวนการวิจัย กับการสื่อสารข้อมูล ความรู้ ข้อเสนอจากงานวิจัย
และการผลักดันใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งสามารถท�ำได้ในหลายรูปแบบ หลายกิจกรรม ตัวอย่างเช่น
มิติด้านการวิจัย : สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับตัวกระท�ำทาง
นโยบายในกิจกรรมวิจยั ตัง้ แต่ในช่วงกลางน�ำ 
้ จัดท�ำเอกสาร Policy Brief เป็น
ระยะ โดยไม่จ�ำเป็นต้องให้งานวิจัยเสร็จ ซึ่งอาจไม่ทันเวลาที่จะกระตุ้นหรือ
สร้างให้เกิดความรับรู้ การให้ความส�ำคัญและน�ำไปใช้ประโยชน์ จัดท�ำสื่อเผย
แพร่ผลงานวิจัยที่สอดคล้องตามกลุ่มเป้าหมาย
มิตดิ า้ นสภาพแวดล้อมทางนโยบาย : มีการสือ่ สารกับสาธารณะเป็น
ระยะ เช่น เขียนและเผยแพร่บทความ จัดท�ำ Website  ท�ำกิจกรรม Press
Briefing การให้สมั ภาษณ์ การสร้างประเด็นสาธารณะในกรณีทงี่ านวิจยั นัน้ ยัง
ไม่ได้รับความสนใจจากสาธารณะอย่างเพียงพอ การสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อที่จะเพิ่มยกระดับสภาพแวดล้อมทาง
นโยบายให้เอื้อต่อการเพิ่มโอกาสการน�ำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
มิตดิ า้ นกระบวนการนโยบายสาธารณะ : มีการจัดเวทีนโยบายอย่าง
ต่อเนือ่ ง สร้างหรือขยายโอกาสทางนโยบาย การเข้าร่วมเวทีสมั มนาสาธารณะ
ที่เกี่ยวข้อง โดยที่นักวิจัยอาจไม่ต้องสร้างกิจกรรมทั้งหมดเองแต่เลือกเข้าไปมี
บทบาทในเวที ส าธารณะที่ เ กี่ ย วข้ อ งและใช้ ป ระโยชน์ จ ากเวที นั้ น ให้ เ ป็ น
ประโยชน์ตอ่ กระบวนการนโยบายสาธารณะและเป็นประโยชน์ตอ่ การน�ำงาน
วิจัยไปใช้ประโยชน์ การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการด้าน
นโยบายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
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4.

ข้อเสนอการออกแบบกระบวนการวิจัย
เชิงนโยบายในอนาคต

ระบบนิเวศน์ใหม่ (New Ecosystem)

• กระบวนการนโยบายสาธารณะที่มีพื้นที่
ทางนโยบายกว้างกว่าสถาบันการเมือง
แบบเดิม (ท�ำเนียบรัฐบาล, รัฐสภา)
• Disruptive Technology
• การสื่อสารสาธารณะรูปแบบใหม่
• โลกในยุค Post - COVID 19
• ..........

Interaction with
Government
Model

• Government Lab
• Policy Lab
• Sandbox

Interaction with
Social Movement
Model

• Social Lab
• Policy Window Enhancing
• Empower Social Movement

ภาพที่ 11 : การออกแบบกระบวนการวิจัยเชิงนโยบายในอนาคต

ประเด็นข้อพิจารณาว่ากระบวนการวิจัยรูปแบบที่ด�ำเนินการอยู่
ปัจจุบันจะยังใช้อยู่ได้หรือไม่ส�ำหรับการออกแบบกระบวนการวิจัยในอนาคต
เนื่องจากระบบนิเวศน์ใหม่ (New Ecosystem) มีปัจจัยที่เปลี่ยนไปหลาย
ประการ เช่น กระบวนการนโยบายสาธารณะที่มีพื้นที่ทางนโยบาย (Policy
Space) กว้างกว่าสถาบันการเมืองแบบเดิม นโยบายหลายเรือ่ งไม่ได้ถกู ก�ำหนด
ที่ท�ำเนียบรัฐบาล หรือ รัฐสภา แต่อยู่บนพื้นที่สาธารณะในหลายรูปแบบ เช่น
Facebook, twitter เป็นต้น การมี Disruptive Technology การสื่อสาร
สาธารณะรูปแบบใหม่ และ โลกในยุค Post Covid-19
หากพิจารณาจากปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการน�ำผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ทงั้
3 ปัจจัย มีขอ้ เสนอแนะต่อการออกแบบกระบวนการวิจยั เชิงนโยบายสาธารณะ
ในอนาคตเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่  
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1. Interaction with Government Model : ใช้รูปแบบ         
Government Lab หรือ Policy Lab  หรือ Sandbox ซึ่งน่าจะเป็นรูปแบบ
ทีต่ อบโจทย์กบั ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ โดยมีการก�ำหนดโจทย์วจิ ยั ร่วมกัน
และให้ผู้จัดท�ำนโยบาย (Policy Formulator) เข้ามาร่วมเป็นนักวิจัย ท�ำงาน
ร่วมกันแบบ Partnership ท�ำการวิจัยและทดลองปฏิบัติการในพื้นที่ที่ม         ี
ข้อยกเว้นหรือยืดหยุ่นกฎระเบียบ กฎหมายในรูปแบบของ Sandbox
2. Interaction with Social Movement Model : ใช้รูปแบบ
Social Lab ให้งานวิจัยท�ำหน้าที่สร้างเสริมความรู้ เปิดหรือขยายโอกาสทาง
นโยบาย และเสริมสร้างความเข้มแข็ง (Empower) ให้กบั ขบวนการเคลือ่ นไหว
ทางสังคม ไม่ได้น�ำเสนอให้กบั ผูก้ �ำหนดนโยบายทีเ่ ป็นทางการแบบเดิมโดยตรง
แต่ให้ตัวกระท�ำทางนโยบายกลุ่มต่างๆ น�ำความรู้ ข้อเสนอ ผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบการท�ำงานของราชการเพือ่ ให้เอือ้ ต่อ
การท�ำงานวิจัยเชิงนโยบาย (Enabling Factor) เช่น
ปรับกระบวนการวิจัย โดยให้หน่วยงานภาครัฐท�ำหน้าที่เป็นหน่วย
วิจัย ตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ ปลายน�้ำ ของบประมาณจากหน่วยงานให้ทุน เช่น
สกสว. วช. (ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ) โดยมีทีมวิชาการร่วมเป็นพี่เลี้ยง
ประกบกับทีมวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ    
แหล่งทุนสนับสนุนทุนอย่างต่อเนื่องทุกปี ให้เป็นทุนระหว่างหน่วย
งานร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยให้ใช้โจทย์วิจัยจากหน่วยงานในการท�ำวิจัย
เป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา
การหาความคิด นวัตกรรม รูปแบบใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น ใช้ IT
เข้ามาช่วยส�ำหรับส่งงานวิจยั เพือ่ หารือกับฝ่ายนโยบาย หรือ การน�ำข้อมูลจาก
ฝ่ายนโยบายไปสูส่ าธารณะในรูปแบบใหม่ทจี่ ะสามารถสือ่ สารและสังคมมีพลัง
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พัฒนาผู้สังเคราะห์ (Integrator) ให้เกิดขึ้น และต้องท�ำงานแบบ
เต็มเวลา เพื่อให้สามารถเป็นกลไกที่จะท�ำให้งานวิจัยเกิดประโยชน์ เป็น
คนกลางที่สามารถสะท้อนประเด็นวิจัยและเชื่อมระหว่างนักวิจัยและฝ่าย
นโยบาย
ในการพัฒนาผู้สังเคราะห์ เสนอให้เป็นบทบาทของ สกสว. และ วช.
โดยอาจจะพัฒนามาจากนักวิจัยที่มีศักยภาพ หรือมีการเสริมสร้างศักยภาพ
ในกระบวนการวิจัย
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